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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-

Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan GKD Bplai Besar Pblatihan Peternakan (BBPP)

Kupang tahun 2A2A dapat diselesaikan. RKT ini merupakan panduan dan pedoman

operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan

Peternakan (BBPP) Kupang untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun mendatang.

RKT Balai Besar Pelatihan Petemakan (BBPP) Kupang tersusun atas Tugas

Pokok dan Fungsi yang diembannya, dengan berpedoman pada Renstra Balai Besar

Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang 2A15-2019 disamping itu juga mengacu pada

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015 - 2019

dan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian Badan PSDMP 2015 - 2019.

Program Kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang 1 tahun

kedepan yang tertuang dalam RKT ini, juga mengakomodir kebutuhan daerah mengenai

pemberdayaan Aparatur dan Non Aparatur Pertanian pada wilayah kerja BBPP Kupang

di 11 (sebelas) Provinsi bagian Timur lndonesia.

Semoga RKT ini dapat berfungsi optimal dalam memberikan arahan

pelaksanaan tugas masing-masing unit di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)

Kupang Nusa Tenggara Timur. .
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian memitiki peran yang sangat strategis dalam

perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusiyang

nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi;

penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, sumber devisa negara serta pelestarian

lingkungan melalui praKek usahatani yang ramah lingkungan. Peran strategis

pertanian tcreebut sejalan dengan tujuan pernbangunan nasional yaitu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, memperepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi

kemiskinan, menyediakan lapangan kerja serta memelihara keseimbangan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Demi mendukung pembangunan pertanian maka BPPSDiIIP mencanangkan

empat aspek afau langkah untuk mencapai pertanian maju, mandiri dan moderen.

Keempat iangkah tersebut yaitu: (1) gerakan nasional untuk peningkatan produksi dan

produktivitas, (2) menurunkan biaya pertanian melaului peningkatan efisiensi dan

pengembangan kawasan berbasis kor-por-asi, (3) pengembangan dan penerapan

rnekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teftnologi (4) ekspansi pertanian

melalui perluasan pemanfaatan iahan termasuk iahan rawa dan sub optimal lainya

serta penyediaan air.

Tujuan pembangunan perianian yaitu menyediakan pangan bagi267 jt jiwa dari

sabang sampai merauke, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan

ekspor. lni menjacii acuan kita semua dan menjadi sumber inspirasi sumber kekuatan

dan sumber bertindak kita semua sebagai aparatur kementan. BPPSDMP mempunyai

3 program aksiyang harus dilakukan yaitu Gerakan Komando Strategis Pembangunan

Pertanian (Kostratani), penyuluhan pendidikan vokasidan pelatihan mendukung petani

pengusaha rnilenial, penyuluhan pendidikan vokasidan pelatihan mendukung program

utama Kementan. 'BPPSDMP mempunyai 3 pilar. Melalui 3 pilar ini lah kita genjot

SDM yang profesional mandiri berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang akan mampu

meningkatkan kesejahteraan petani, yang akan mampu menyediakan pangan bagi267
jiwa, dan mampu meningkatkan ekspor. BerartiSDM Pertanian yang akan memberikan

kontribusi terbesar didalam mencapai tujuan pembangunan pertanian. Untuk itu

BPPSDMP harus mampu mendorong dan menghasilkan generasimuda pertanian yang
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maju, mandiri dan modern yang diwujudkan melalui Kostratani yang pusat gerakannya

ada di tingkat kecamatan. Kostratan yg akan dibangun dari tingkat pusat hingga

kecamatan sebanyak 6.193 sampai dengan tahun 2021. Genjot dan perbaiki lT,

kelembagaan diperbaiki, sarana dan prasarana, dan koorporasi (pertanian berjamaah)

yg sedang tumbuh. Kostratanijuga mempunyai tugas untuk rneningkatkan kapasitas

para penyuluh.

"Ada 33 juta petani. Dari jumlah tercebut, hanya delapan persen yang tergolong

milenial. Sisanya kolotnial. lnitantangan kita semua untuk rcgenerasi petani, agar anak

muda kembali tefiarik ke pefianian, dengan meningkatkan jumlah petani milenial. Di

saaf yang sama, Kementan khususnya BPPSDMP ditugasi meningkatkan

kesejahfera an 33 j uta Wtani tersebut.

Target atau sasaran utama pembangunan pertanian di atas hanya akan berhasil

jika didukung oleh sumberdaya manusia pertanian yang profesional, inovatif, kreatif,

dan berwawasan global. Sumberdaya manusia pertanian tersebut terdiri dari

aparaturlpetugas lingkup pertanian, pelaku utama (petani, petemak, dan pekebun);

serta pelaku usaha lainnya.

Permasalahan yang dihadapisumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi;

2. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian;

3. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;

4. Masih lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi, dan

informasipasar;

5. Rendahnya kualitas SDM yang bekerja di sektor pertanian;

6. Masih rendahnya kemandirian petani;

7. Masih rendahnya disiplin dan etos kerja Aparatur Pertanian.

Melihat permasalahan yang ada pada sumber daya manusia pertanian serta

untuk mengembangkan rnenjadi sumberdaya rnanusia pertanian yang profesional,

inovatif, kreatif, dan berwawasan global maka kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertanian memiliki nilai sfategis.

Berangkat dari situasitersebut maka Balai Besar Pelatihan Petemakan (BBPP)

Kupang memegang peranan penting. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Badan Penyuluhandan Pengembangan SDM Pertanian, BBPP Kupang

mempunyai mandat dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas
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sumberdaya manusia pertanian, khususnya dalam bidang peternakan dan teknologi

lahan kering.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam

menghasilkan sumberdaya pertanian yang profesional, inovatif, kreatif, dan

benuawasan global berdasarkan prinsip good governance dan clean govemrnent

melalui program pelatihan di BBPP Kupang maka diperlukan suatu Rencana Strategis

(Renstra) jangka panjang (5 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan (RKD jangka pendek

(1 tahun). Rencana ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan arahan

tentang garisgaris besar arah pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi

BBPP Kupang.

Renstra BBPP Kupang adalah acuan dalam merumuskan Rencana Kerja

Tahunan tahun 2O20 yang berisi Msi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Strategi,

Program dan Kegiatan diarahkan untuk mendukung 4 (empat) target utama

pembangunan pertanian. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan instrumen

monitoring dan evaluasi kinerja Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang.

B. Tujuan

Rencana Kerja Tahunan ini secara umum bertujuan untuk acuan bagi Balai

Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam merumuskan program dan kegiatan dalam

jangka pendek (satutahun).

Sedangkan Tujuan khusus yang ingin dicapaiadalah:

1. Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi sumberdaya manusia

pertanian khususnya dalam aspek perencanaan, pengembangan, pendayagunaan

dan sistem monitoring-evaluasi;

2. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia

pertanian untuk dijadikan input dalam merencanakan, mengembangkan,

mendayagunakan dan sistem monitoring-evaluasi program dan kegiatan kediklatan

sumberdaya manusia pertanian;

3. Menyusun prioritas program perencanaan, pengembangan, pendayagunaan serta

sistem monitoring-evaluasi kediklatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan

pertanian.'

@ "=** 
KER ATAHUftAff (ru(D EBpp tupAI{G TAHuIt zozo



II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. Visi

Sejalan dengan visi pembangunan pertianian dan arah kebijakan

pengembangan SDM Pertanian, serta memperhatikan dinamika kondisi lingkungan

strategis, maka ditetapkan visi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagai

berikutTerwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan Yang Andal Dalam

Menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profusional, Beriiwa

Wirausaha Dan Berwawasan Global.

B. Misi

Dalam upaya mencapai visi yang sudah ditetapkan, maka BBPP Kupang akan

melaksanakan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelatihan teknis di bidang petemakan bagi aparatur dan non

aparatur pertanian

2. Mengembangkan pelatihan fungsionaldi bidang petemakan bagiaparatur pertanian

3. Mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian.

4. Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi pelatihan dan

optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan.

5. Mengembangkan unit-unit usaha yang berorientasi agribisnis dalam rangka

mendukung terlaksananya Pusat lnformasi Agribisnis (PlA).

6. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa mitra, Iaboratorium agribisnis

dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).

7. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup

pertanian, perguruan tinggi, LSM, swasta di bidang petemakan dan lembaga terkait

lainnya.

8. Mengembangkan kompetensi staf administrasi serta profesionalisme widyaiswara

bersertifikat.

9. Mengembangkan pelatihan yang terakreditasi dan memprogramkan pelatihan lain

yang sesuai tupoksi balai untuk diakreditasikan.

10. Mengembangkan manajemen, metode dan materi pelatihan.
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C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun mengacu kepada

visi dan misi serta didasarkan isu-isu dari analisis stratejik, serta berdasarkan tugas dan

fungsi Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang. Tujuan yang diinginkan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilakukan dalam rangka merealisasikan misi, dan secara kolektif menggambarkan arah

stratejik organisasi dan perbaikan-prbaikan yang ingin dicapai sesuaitugas dan fungsi

organisasi.

Memperhatikan visi dan misi, maka tujuan pengembangan SDM Pertanian di

bidang agribisnis petemakan dan teknologi lahan kering di BBPP Kupang adalah:

1. Memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif agar

pelaksanaan pelaUhan berjalan dengan optimal;

2. Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan

memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;

3. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan

pelatihan;

4. Meningkatkan kemampuan petiani-petemak dalam halteknis dan administrasi;

5. Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang

berkepentingan;

6. Meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 ( empat ) target utama

pembangunan pertanian,.

7. Menjactikan balai sebagai Pusat lnkubatorAgribisnis (PlA) dan sebagai desiminator

teknologi pertanian bidang petemakan.

D. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang

dalam bentuk rurnusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran

dari tujuan sertia menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran pengembangan SDM Pertanian di bidang petemakan dan teknologi

lahan kering yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkafrya kualitas sarana dan prasarana Balai (hardware);
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- Terealisasinya pengadaan 61 stel pakaian dinas pegawai

- Terealisasinya pengadaan 6 Stel Pakaian Kerja Tenaga Teknis Kantor

- Terealiasasinya pengadaan 5 Stel Pakaian Kerja petugas lnstialasi

- Terealiasasinya pengadaan 7 Stel Pakaian Kerja Cleaning Service

- Terealisasinya pengadaan 4 Stel Pakaian Sopir

- Teralisasinya pengadaan 5 Stel pakaian kerja satpam dan perlengkapannya.

- Terealisasinya pemeliharaan Wisma (guest house) 250 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Asrama 826M2

- Terealisasinya pemeliharaan Aula Besar 295 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Aula Utama 300 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Aula Kecil 170 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Gedung Kantor 1600 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Kelas 223M2

- Terealisasinya pemeliharaan Laboratorium Pengolahan hasiUpakan/keswan 800

M2

- Terealisasinya pemeliharaan ruang makan 600 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Kandang Ayam 215 Mz

- Terealisasinya pemeliharaan Kandang Rusa 2A0 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Kandang Sapi Ranch 1000 M2

- Terealisasinya pemeliharaan Kandang Kambing 254 Mz

- Terealisasinya pemeliharaan Pos Satpam 24M2

- Terealisasinya Pemeliharaan Halaman/Taman 1600 M2

2. Meningkatnya kualitas widyaiswara dan staf melalui program tugas belajar, ijin

belajar, magang, pelatihanffOT, ln house training, sh.rdi banding, kaji widya, dan

short oourse sbb;

- Peningkatan kompetensi 1 orang melalui Program Tugas Belajar.

- Peningkatan Profesionalisme 5 Orang Bidang Penyelenggara Pelatihan.

- Peningkatan Profesionalisme 5 Orang Bidang Program dan Evaluasi.

- Peningkatan Profesionalisme 5 Orang Bagian Umum.

- Peningkatan Profesionalisme 5 orang widyaiswara.

3. Meningkahya kualitas penyelenggaraan pelatihan teknis, kewirausahaan bidang

petemakan bagi aparatur dan non aparatur sbb;

- Tersusunnya 37 unit kurikulum pelatihan
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- Tersusunnya 37 unit modul dan paket

4. Meningkatnya pemberdayaan personil struktural melalui upaya membagi habis

pekerjaan kepada setiap individu pegawaisbb;

- Tercusunnya analisa jabatan dan beban kerja bagi 61 orang perconil struktural

dan Fungsional

- Tersusunnya 1 dokumen penegakan disiplin pegawai

5. Meningkatnya pelayanan kepada pengguna pelatihan dan masyarakat sbb;

- Tercapainya peningkatan kualitas 5 orang pengelola kepelatihan melalui

kegiatan magang

- Terfasilitasinya 2 orang petugas lT untuk mengelola sistem informasi, promosi

dan publikasi BBPP Kupang melaluiOptimalisasiWeb Site-

- Terfasilitasinya pembinaan dan bimbingan lanjutan terhadap 100 orang

(peternak) alumni pelatihan Aparaturdan non aparaturPertanian.

6. Meningkatnya pengembangan jejaring kerjasama dengan instansi terkait dengan

bidang keahlian (kediklatan dan peternakan) sbb;

- Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat, propinsi dan

kabupaten/Kota dalam merancang dan menyelenggarakan pelatihan program

pemberdayaan masyarakat tani..

- Terlaksananya pembuatian MOU kerjasama pelatihan Aparatur dan non

pertanian

- Terealisasinya 5 kali pertemuan jejaring kerja sama pelatihan pertanian

7. Meningkatnya pelaksanaan pelatihan yang mendukung 4 (empat) target utama

pembangunan pertanian sbb;

- Terealisasinya 8 Angkatan Sertiftkasi Profesi Bidang pertanian,

- Terealisasinya 12 Lembaga P4S dalam rangka Penguatan P4S Sebagai Pusat

Pembelajaran Petani.

8. Berkernbangnya Pursat lnkubator Agribisnis dengan terlaksananya pembelian

pakan ternak dan obat-obatan untuk mendukung program BBPP Kupang.

9. Meningkatnya pengembangan sistem pelatihan yang berorientasikompetensi keria

(Campetence - Based Training).
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III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAIIi DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan organisasi rnaka memerlukan persepsi dan tekanan

khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dibuat merupakan pedoman

pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai

tujuan dan sasaran disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari

pimpinan organisasi.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengembangkan Balai Besar

Pelatihan Petemakan Kupang mengacu pada tujuan kedepan yang ingin dicapai oleh

Balai adalah sebagai berikut :

1. Mendukung upaya-upaya pemulihan/rehabilitasi NTT sebagai salah satu gudang

temak;

Z. Mengembangkan program diklat befl<eahlian dan berwawasan agribisnis

mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian ;

3. Mendukung program pengembangan desa sentra pembibitan ternak (village

breeding centerl;

4. Mendukung upaya-upaya konservasi hutan, tanah dan air.

5. BBPP Kupang diarahkan untuk menghasilkan : pumawidya aparatur dan non

aparatur yang handal di bidang petemakan dan teknologi lahan kering

6. Menghasilkan pumawidya yang mampu membaca peluang pasar, berkomunikasi,

menyusun perencanaan usaha tani dan menerapkannya;

7. Pelatihan bagi pengelola P4S dan Pengurus Gapolrtan serta pelaku agribisnis

lainnya.

B. Strategi

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian

1.1 Pemantapan kelembagaan pelatihan

1.2 Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian

1.3 Peningkatan mutu penyelenggaraan

1 .4 Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan

1.5 Pengembangan sarana dan prasara pelatihan
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2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihann swadaya

2.1 Registrasi dan legalisasilembaga pelatihan swadaya

2.2 Standarisasi, akreditasi dan fasilitasi lembaga pelatihan swadaya

3. pengembangan kerlasama teknis dan jeiaring keria pelatihan pertanian.

C. Program

Program pengembangan sDM Pertanian dan kelembagaan petani.

D. Kegiatan

Kegiatan BBPP KuPang MeliPuti:

1. pelauhan Vokasi Bidan Pertanian Dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas

Pertanian

2. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

3. Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan P4S

4. Layanan Sarana Dan Prasarana lnternal

5. Layanan perkantoran.

Kelima kegiatan tersebut diiabarkan sebagai berikut :

1. Pelatihan Vokasi Bidan Pertanian Dan Pelatihan Mendukung Program

Prioritas Pertanian

Pelatihan Vokasi Bidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur yang

dilaksanakan selarna 7 hari,4 Hari dan 2 hari dan diikuti oleh 2501 orang peserta

yang berasal dari 11 Provinsi wilayah kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan

Kupang

2. Sertifikasi Profsi Bidang Pertanian

Sertiftkasi profesi petemakan di laksanakan selama 3 Hari diikuti oleh 247 Orang

dari 11 Provinsi di Wilayah Kerja Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang.

3. Penumbuhan Dan Penguatan Kewirausahaan P4S

Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan P4S dilaksanakan selama 3 hari dan

diikuti oleh 6 lembaga P4S dan bantuan sarana dan prasarana pelatihan untuk 6

lembaga P4S
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4. Layanan internal (Overhead)

Adalah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yaitu Pengadaan peralatan

penunjang operasional (PNBP) berupa Scaner 4 Unit, Printer 5 Unit, Laptop 5 Unit,

Komputer Pc 3 Unit, Mesin Penghancur Kertras 2 Unit, Meia Perpustiakaan 1 Unit,

Lemari Perpustakaan 3 Unit, Backdrop Loby 1 Unit, Tiang Baliho 1 Unit, Meja Kantor

2 Unit, Kursi Kantor 2 Unit, AC 5 Unit, Etalase 5 Unit, Lemari Otlet 5 Unit, Lemari

Arsip tsesi 3 Unit, Sofa Tamu 2 Set, Lemari Arsip Pendek 3 Unit, Kursi Susun Futura

20 Buah, Kulkas 2 Unit, dan Pompa Air 1 Unit.

Layanan Perltantora

Layanan Perkantoran meliputi Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan

Pemeliharaan Kantor,
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IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan langkah awaldalam meniawab tuntutan

lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan

Kupang

perencanaan strategi memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan acuan

dan arah untuk kegiatan selama lima tahun mendatang dalam memberikan kontribusi

bagi upaya mewujudkan cita-citra bangsa dan Negara dengan mengoptimalkan

penggunaan berbagai sumhrdaya yang ada. Perencanaan stratejik rnenjadi kunci

yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan daerah melalui rencana-

rencana prioritas, serta rencana yang akan dilaksanakan disertai dengan target yang

harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga

penyelenggaraan kegiatan dapat berialan se@ra akuntabel.

Demikian Rencana Kineria Tahunan inidisusun semoga memberikan kontribusi

kepada pembangunan pertanian, khususnya terhadap pengembangan sumberdaya

manusia pertanian baik nacional maupun pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur.
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MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BBPP KUPANG
UNTUK TA.HUN 2O2O

Unit Eselon ll: BBPP KuPang
Tahun :2020

SasaranStrategis lndikator Kinerja Target

Meningkatnya kualitas sarana

dan prasarana Balai (hardware)
Scaner 4 Unit

Printer 5 Unit

Laptop 5 Unit

Komputer PC 3 Unit

Mesin Penghancur Kertas 2 UNit

Meja Perpustakaan l Unit

Lemari Perpustakaan 3 Unit

Backdrop Loby L Unit

Tiane Baliho l Unit
I\tloir l(rntnr ? I lnit

Kursi Kantor 2 Unit

AC 5 Unit

ttalase 5 Unit

Lemari Otlet 5 Unit

Sofa Tamu 2 Set

LemariArsip Besi 3 Unit
Lemari Arsip Pendek 3 Unit

Kursi Susun Futura 20 Buah

Kulkas 2 Unit

Pompa Air 1 Unit
Terealisasinya Rehab Gedung eks BPTP I NEE,

Terealisasinya Rehap Pagar 200 M2

Terealisasinya Bangunan untuk RPH 1 Keg

Terealisasinya Rehab Gedung Eks BPTP untuk
Xlinik Hewan

1 Keg

Meningkatnya kualitas
widyaiswara dan staf melalui

Peningkatan kompetensi Staf/Petugas 5 Org

program tugas belajar, ijin
belajar, magang,
pelatihanfl-OT, ln house

training, studi banding, kaji

widya, dan short course;

Peningkatan Kompetensi dan Spesialisasl Wl 5 Org

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pelatihan
teknis, kewirausahaan bidang
peternakan bagi aparatur dan
non aparatur;

Tersusunnya kurikulum Pelatihan 37 Unit
Tersusunnya Modul dan Paket Pembelajaratn 37 Modul

Terselengga ranya Pengem bangan Metodologi
Pelatihan

10 Org

Meningkatnya pemberdayaan
personil struktural melalui
upaya membagi habis

Tersusunnya analisa jabatan dan beban kerja 6L orang

Tercapainya penegakan disiplin pegawai l Dokumen

Tercapainya optimalisasi penerapan tugas
pokok dan fungsi staf

L Dokumen
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@REilCeffArEnATAHUilAtr(rufilBBppnUpAftGTAHUfimzO



pekerjaan kepada setiaP

individu pegawai

Meningkatnya PelaYanan
kepada pengguna Pelatihan dan

- - -. ,^ -^ l.^+,
I I tdSyor oAq!,

Tercapainya peningkatan kualitas pengelola

kepelatihan melalui kegiatan magang
5 org

Pengembangan sistem informasi, Promosi dan

publikasi BBPP Kupang melalui Optimalisasi

Web site

Terfasilitasinya
2 Org Petugas

IT

Pembinaan dan bimbingan lanjutan terhadap

alumni pelatihan Aparatur dan Non Aparatur

Pertanian

Terfasilitasinya
45 orang

Peternak

i. Meningkatnya pengembangan
jejaring kerjasama dengan
instansi terkait dengan bidang

keahlian (kediklatan dan
peternakan);

Koordinasi dengan instansi ierkaii baik di

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam

merancang dan menyelenggarakan pelatihan
pi'ogra m pembei"dayaan mas'yarakai tani;

Kerjasama pelatihan pertanian dan non
pertanian

Terlaksananya
2kali MoU

Pertemuan jeiaring kerja sama peiatihan
pertanian

T^-t^1.^^^^-.,-
I Cl rd^tdr rdr lyo

5 kali
pertemuan

l,^-i-^1.^+-.,^. lvlEr ur rE,^dlr ryq

pelaksanaan pelatihan yang

mendukung 4 (empat) target
utema pembangunan Pertenien.

Penyeienggai"aan pelatihan teknis Aparatui'

dan Non Aparatur Pertanian, kewirausahaan

dan dalam pengembangan agribisnis sapi

potong bagi penyuluh, petugas, dan peternak
pengelola P4S dari sentra-sentra
pengembangan sapi potong

T^--^l^---^-^
I El SErsr rEr5dl o

nya 37 Diklat

Pen',ielenggaraan pelatihan dalam menyiapkan
penyuluh, petugas dan pengurus gapoktan

peserta Program Pemberdayaan Masyarakat
Trni

T^--^l^^^-^.-r qr rcrer r6E,qr o

nya 37 Mata
Diklat

Penyusunan paket pelatihan, antara lain : out-
bound, ATC, Sekolah Lapang, Pelatihan Teknis
r{rn llarerirrr rcehrrn

Tersedianya 5
paket
nalalilranPvrq!.r rur i

Terlaksananya Memberikan konsultasi

agribisnis bagi gapoktan pengelola Program
DI IAD

konsultasi
agribisnis bagi

Gapoktan

Tersusunnya Program Pengembanga n

Pelatihan teknis, kewirausahaan dan
fungsional bagi aperatur dan non aparatu!'

Program
Pelatihan

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelatihan
dan magang di P4S bagi peternak sapi potong

180 orang
peternak

Terlaksananya Diklat aparatur yang nnengikuti
pelatihan teknis pertanian

22fl arracJJv Wr sr 16

Terlaksananya Diklat non aparatur yang
manail,, '+i nalrf ihrn ialznic narlanirn.rrE.rBrhv!r yL.s..rrerr ru^rriJ P!r

1290 Orang

Terlaksanannya Diklat Aparatur yang

meneikuti pelatihan funssional pertanian
90 Orang

Terlaksanannya Diklat non aparatur yang

mengikuti pelatihan manajemen dan
kewirausahaan pertanian

,o{ a\.-^-tJr vr or 15

. Berkembangn'ya Pusat

lnkubator Agribisnis
Terlaksananya pembelian Pakan dan Obat
Obatan

{ 1 tr,,1^^
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Meningkatnya pengembangan

sistem pelatihan yang

berorientasi komPetensi kerja
( Com petence Bose Tro i ni n g ).

Menyusun dan menyemPurnakan SOP

peny'elenggai'aan pelatihan dan pei'magangan
Tersusunnya
cnDJVr
Penyelenggara
an Pelatihan

l','! engem ba ngkan Sl lvl Pelatihan Perta n ia n crn, n^l^+;L^^JrrYt rEtotil rqr r

Mengembangkan SIM Monev Pelatihan

Pertanian

SIM Monev
Pelatihan

Men'yusun Katalog Pelatihan t^--..^. .--.,^ {
I Cl )tJ5U1Il lyO r

kataloe

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target

Pelatihan Pertanian Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan
1 Unit

) Terfasilitasinya
ketenagaan Pelatihan
pertanian untuk
meninokatkan kompetensi

) Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang

ditasrlrtasi clan dikembangkan 2501 0rang

) Terfasilitasinyaaparatur
dan non aparatur dalam
mengikuti pelatihan
pertanian untuk mening-
katkan kompetensi kerja.

kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian 72A Orang

> Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan
kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian 1781 Orang

! Tersusunnyadokumen
Norma Standar Pedoman
dan kahiiakan /NSPK\
-vr' 

irYvaeiivri

) Jumlah dokumen perencanaan, keuangan,
organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan
pelapor^an Kegiatan Fennantapan Sistern
Pelatihan Pertanian

12 Dokumen

Perkantoran Perkantoran 12 Bulan
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