
RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2010 s/d 2014

Instansi                    : BALAI PENGKAJIAN  TEKNOLOGI  PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Visi                           :  “Pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian spesifik agroekosistem yang mendukung pengembangan

Misi                          : 1. Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian unggulan spesifik agroekosistem
2. Mengembangkan jejaring iptek pada tingkat nasional dan internasional.

Uraian Indikator Kebijaksanaan Program/Sub Program
1 2 3 4 5

Program
1. Penciptaan Teknologi

dan Varietas Unggul
Berdaya Saing

1.1. Pengkajian dan
Percepatan Diseminasi
Inovasi Teknologi
Pertanian

Kegiatan Utama :
1 Meningkatkan 1. Tersedianya inovasi 1. Jumlah inovasi pertanian Meningkatkan fokus kegiatan dan a. Pengkajian inovasi pertanian

ketersediaan inovasi pertanian unggulan capaian hasil pengkajian berorien unggulan spesifik
pertanian unggulan unggulan spsifik tasi pasar/preferensi konsumen agroekosistem
spesifik agroekosistem. agroekosistem berdasarkan pada potensi

sumberdaya wilayah.

2.Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Jumlah jenis materi inovasi Meningkatkan kuantitas/kualitas b. Penyediaan dan

penyebarluasan inovasi penyebarluasan iinformasi, media dan lembaga penyebarluasan inovasi

pertanian unggulan (diseminasi) inovasi diseminasi inovasi pertanian. pertanian

spesifik agroekosistem. pertanian unggulan

spesifik agroekosistem 2. Jumlah program strategis pembangunan pertanian c. Pendampingan program

wilayah yang mencapai sasaran strategis pembangunan

pertanian wilayah

3. Jumlah rekomendasi kebijakan d. Advokasi teknis dan

kebijakan operasional

pembangunan pertanian

wilayah, regional dan
nasional

industrial berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal di Kalimantan Selatan”

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan



Uraian Indikator Kebijaksanaan Program/Sub Program

1 2 3 4 5

3.Meningkatkan 1. Meningkatnya sinergi 1. Jumlah dokumen hasil   koordinasi dan sinkronisasi Meningkatkan koordinasi dan sin e. Koordinasi dan sinkronisasi

kapasitas dan operasional pengkajian kegiatan pengkajian inovasi pertanian kroni sasi kegiatan pengkajian operasional pengkajian dan

kompetensi pengkajian inovasi pertanian inovasi pertanian pengembangan inovasi

dan pengembangan pertanian

inovasi pertanian 2. Jumlah juklak/juknis f. Penyediaan petunjuk

unggulan spesifik pelaksanaan (juklak)

agroekosistem. /petunjuk teknis (juknis)

pengkajian inovasi pertanian

2. Meningkatnya manajemen1. Jumlah kegiatan yang berkualitas Meningkatkan efektivitas manaje g. Penguatan manajemen

pengkajian dan pengem men institusi perencanaan dan evaluasi

bangan inovasi perta- kegiatan serta adminstrasi

nian institusi

2 a. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya h. Pengembangan kompetensi

b. Jumlah publikasi bertaraf nasional/internasional SDM

3 Jumlah sampel yang dianalisis i. Peningkatan pengelolaan labo

ratorium

4 Jumlah luasan kebun yang dimanfaatkan j. Peningkatan pengelolaan

kebun percobaan

5 Jumlah website dan database yang ter-update k. Peningkatan pengelolaan

secara berkelanjutan website dan database

3 Meningkatnya kerjasa 1 Jumlah MoU yang terimplementasikan Meningkatkan kapabilitas manaje l. Pengembangan kerjasama

ma di bidang pengkajian men pengkajian dan diseminasi dalam pengkajian inovasi

diseminasi dan pendaya untuk memperluas jejaring kerja pertanian

gunaan inovasi pertani 2 Jumlah MoU yang terimplementasikan sama m. Pengembangan kerjasama

an dalam pengembangan dan

pendayagunaan inovasi per

tanian

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan
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