
 

1 

Resti Kurnia, 2013 
Upaya Widyaiswara Dalam Menumbuhkan Kreativitas Mengolah Buah Manggis Bagi Petani Pada 
Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura Di Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Lembang 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

                           PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Penelitian 

       Indonesia adalah negara agraris yang hampir di setiap pulaunya dari sabang 

sampai merauke memiliki lahan pertanian,perkebunan dan perikanan yang 

menjadi sumber sandang,pangan dan papan masyarakat Indonesia.Dari sejak 

jaman penjajahan Belanda,Indonesia menjadi salah satu negara primadona akan 

hasil alamnya yang menjadi daya tarik negara-negara penjajah,hingga saat inipun 

Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor hasil-hasil alam seperti minyak 

bumi,gas alam,hasil pertanian sperti buah dan sayuran serta hasil hutan seperti 

kayu dan olahannya. Data BPS menyebutkan bahwa sekitar 60% atau 120 juta 

penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 70% di antaranya hidup dari 

pertanian. 

       Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan hasil alamnya, terutama 

dalam sektor pertanian hampir 70% masyarakat Indonesia hidup dengan 

menggantungkan diri dari hasil alam.Sektor pertanian mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik itu pada pertumbuhan 

ekonomi, penerimaan devisa negara, pemenuhan kebutuhan pangan, maupun 

penyerapan tenaga kerja.Simatupang dan Darmorejo [ diakses tanggal 

4/8/2013].[online]. menyebutkan keunggulan sektor pertanian dibandingkan 

sektor lainnya adalah dalam proses produksinya sektor pertanian berbasis pada 

sumber daya domestik sehingga lebih tahan dalam menghadapi gejolak internal 

dan perekonomian makro pada masa krisis.Memanfaatkan hasil alam yang ada di 

wilayah masyarakatnya itu sendiri yang menjadi mata pencaharian mayoritas 

penduduk Indonesia yaitu bertani. 

Pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu 

lewat peningkatan ekspor dan pengurangan tingkat ketergantungan negara 

terhadap impor atas komoditi pertanian.Komoditas ekspor pertanian Indonesia 

cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi,padi hingga berbagai macam sayur 
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dan buah atau hortikultura.Seperti yang di ungkapkan oleh Menteri pertanian, 

impor produk hortikultura, terutama buah-buahan masih cukup tinggi. Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2010 impor buah-buahan nilainya 

mencapai AS$ 655,4 juta AS. Tahun 2011 sempat turun menjadi AS$ 411,57 

juta.Namun tahun 2012 meningkat lagi menjadi AS$ 848,6 juta atau sekitar Rp 

8,1 triliun.(suara merdeka .com,16 juli2013).Oleh sebab itu produksi hortikultura 

maupun hasil olahan yang bervariasi bisa dijadikan salah satu cara untuk 

mengurangi impor produk hortikultura. 

Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian pada pembentukan Produk 

Domestik Bruto (PDB) adalah 14,15 persen, menempati posisi ketiga setelah 

sektor perdagangan sebesar 16,89 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 

27,84 persen (BPS,2013) .Ini menunjukan bahwa prospek dalam pembuatan 

produk-produk dari hasil pertanian cukup besar dalam domestik maupun 

internasional.Banyak sekali yang dapat diproduksi dari sektor pertanian. Tidak 

hanya makanan pokok, tetapi juga hasil olahan lain dapat diproduksi sebagai 

makanan sampingan seperti minuman,cemilan dan masih banyak lagi. Bahkan 

Indonesia juga sudah banyak  mengekspor hasil produksi pertanian ke berbagai 

negara di dunia. 

Komoditas hortikultura khususnya buah-buahan, merupakan produk pertanian 

yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, keragaman jenis serta serapan pasar 

yang terus menerus mengalami peningkatan baik untuk pasar domestik maupun 

internasional. Hal ini merupakan potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan 

petani buah di tanah air termasuk petani buah manggis dengan prospek yang 

sangat cerah mengingat peminat “Queen of Fruits” ini di luar negeri sangat besar 

serta harganya yang cukup mahal sementara perkiraan peluang pasar akan terus 

meningkat dengan penambahan volume 10,7% per tahun.Hasil-hasil olahan 

hortikultura banyak yang menjadi unggulan seperti halnya buah manggis yang 

memiliki nilai jual serta produksi tinggi serta keguanaannya yang sangat banyak 

selain memiliki rasa yang enak juga memiliki vitamin yang banyak dan banyak 

diminati,untuk memenuhi hal itu dibutuhkan keterampilan serta kreatifitas pelaku 
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pengembangan pertanian (petugas,petani,pengusaha dan stakeholder lainnya) 

dalam mengolah buah manggis menjadi beragam olahan yang menarik dan 

memiliki nilai jual yang tinggi. 

Tabel 1.1 

 

  

(Sumber : Badan Pusat Statistik) 

       Untuk menciptakan sumber daya manusia pertanian yang unggul diperlukan 

kiat-kiat pada komponen-komponen pelatihan seperti sarana yang 

mumpuni,metode yang inovatif, dan yang paling krusial salah satunya upaya dari 

widyaiswara untuk menumbuhkan jiwa kreativitas itu sendiri.Badan 

Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kementerian Pertanian tentang 

pelaksanaan pelatihan dan pendidikan (diklat).Untuk memenuhi tuntutan itu Balai 

Besar Pelatihan Pertanian selaku unit pelaksana  Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian Departemen Pertanian (BPSDMP) melaksanakan 

berbagai macam diklat yang diperuntukan bagi pelaku pertanian baik aparatur 

maupun non aparatur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor: 15/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang : 

Sentra Produksi Komoditas Unggulan Jawa Barat dan Unggulan 

Nasional 

No Komoditas buah  Kabupaten/Kota Keterangan 

 

1. Alpukat Garut, Bandung, Ciamis Unggulan 

daerah 

2 Jeruk Garut, Majalengka, 

Bandung Barat, 

Sumedang 

Masuk 

Unggulan 

Nasional 

3 Mangga Indramayu, Majalengka, 

Cirebon, Kuningan, 

Sumedang 

Masuk 

Unggulan 

Nasional 

3 Manggis Tasikmalaya, Bogor, 

Ciamis, Subang, 

Purwakarta, Sukabumi 

Masuk 

Unggulan 

Nasional 

http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1657
http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1657
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mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, 

fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non 

aparatur pertanian.  

       Diklat yang diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi peningkatan 

kualitas aparatur negara tetapi para petani yang dilatih untuk menjadi percontohan 

bagi petani lain didaerahnya.Petani selaku tonggak pengembangan pertanian tidak 

hanya memiliki keterampilan yang didapat dari pengalaman akan tetapi untuk 

memenuhi persaingan dan peningkatan kompetensi maka kebijakan BBSDMP 

bahwa petani harus mengikuti pelatihan dan pendidikan baik teknis maupun non 

teknis  

       Pelatihan  merupakan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan 

oleh lembaga diklat seperti Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 10 (3) 

menjelaskan sebagai berikut : Ayat (3) jalur pendidikan diluar sekolah merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar yang 

tidak berjenjang dan berkesinambungan.Pelatihan yang menjadi sarana bagi warga 

belajar yang tidak tersentuh pendidikan formal,seperti halnya para petani yang 

membutuhkan treatment khusus karena memiliki keberagaman tersendiri seperti 

tingkat pendidikan,usia maupun pengalaman. Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam berbagai kebutuhan 

pendidikan seperti,usia,waktu,tempat belajar,materi yang disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan. Adapun satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga 

kursus,lembaga pelatihan,kelompok belajar,pkbm dan majelis taqlim serta satuan 

pendidikan sejenis ( UU  RI No.20 tahun 2003).  

Oleh karena itu diklat merupakan salah satu solusi jalur pemenuhan 

kebutuhan tersebut. Salah satu satuan pendidikan non formal adalah 

pelatihan,adapun pelatihan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan 

keterampilan lebih agar peserta yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

akan mampu bekerja lebih baik dalam pekerjaannya dan meningkatkan mutu 

lembaga maupun diri sendiri.Menurut Mathis (2002 : 154)”pelatihan adalah suatu 

proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu 
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mencapai tujuan organisasi.”Dari pengertian tersebut maka pelatihan bertujuan 

untuk mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik dalam mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya.Pelatihan  merupakan suatu sarana untuk 

meningkatkan berbagai macam keterampilan,perbaikan serta peningkatan 

pengetahuan yang dituntut oleh tugas pekerjaannya agar mampu lebih berhasil 

dalam upaya program kerja organisasi atau lembaga.Tidak seperti pendidikan 

formal yang memiliki kurikulum tertentu yang harus dipaksakan pada peserta 

didik,pelatihan dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan atau need assesment 

sehingga pelatihan lebih banyak bersifat praktis. 

Pelatihan agribisnis hortikultura buah manggis sasarannya adalah petani yang 

erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat,seperti yang dikemukakan oleh 

Djuju Sudjana tentang asas relevansi pendidikan luar sekolah memiliki keterkaitan 

dengan pembangunan masyarakat : Pertama,bahwa pendidikan luar sekolah 

didasarkan atas asas kebutuhan masyarakat dan muncul karena tuntutan 

pembangunan masyarakat; Kedua,program-program pendidikan luar sekolah 

berfungsi menggarap pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pelaku 

utama dalam pembangunan masyarakat dan sekaligus penerima pengaruh dari 

pembangunan masyarakat itu (Sudjana,2001:255).Dari asas tersebut dapat dilihat 

betapa pentingnya pengaruh pelaku utama pembangunan seperti halnya dalam 

penelitian ini yaitu petani yang harus diberikan suplemen berupa pendidikan yang 

cukup untuk memenuhi tuntutan target pertanian. . Kurangnya pengetahuan 

membuat petani sulit diberikan asupan teknologi dan perkembangan terbaru 

seperti halnya kreatifitas dalam mengolah hasil pertanian,untuk meningkatkan 

nilai jual dan penghasilannya.Oleh karena itu  Diklat Agribisnis Buah Manggis 

merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam upaya penyediaan SDM  pertanian 

yang kompeten dan profesional dalam bidang agribisnis buah manggis. 

BBPP selaku penyelenggara diklat memiliki perencanaan,pelaksanaan dan 

evaluasi yang mumpuni dalam setiap diklat yang diselenggarakan.Tidak hanya itu 

upaya widyaiswara untuk menumbuhkan jiwa kreatifitas pada petani merupakan 



   6 

 

 

Resti Kurnia, 2013 
Upaya Widyaiswara Dalam Menumbuhkan Kreativitas Mengolah Buah Manggis Bagi Petani Pada 
Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura Di Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Lembang 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

faktor yang paling krusial dalam pelatihan teknis agribisnis hortikultura buah 

manggis yang dilaksanakan 7 hari efektif pada tanggal 22-28 agustus 2013. 

Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana Upaya 

Widyaiswara Dalam Menumbuhkan Kreativitas Petani dalam Mnegolah Buah 

Manggis pada Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura di Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Lembang). 

B. Identifikasi dan Perumusan  Masalah 

     Dari hasil data-data yang telah penulis peroleh dan studi pendahuluan maka 

terdapat beberapa masalah yang didapat di antaranya adalah : 

1. Peserta yang mengikuti pelatihan merupakan hasil Identifikasi Kebutuhan  

Latihan (IKL) yang dilaksanakan oleh BBPP Lembang.Pelaksanaan kegiatan 

IKL ini disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat 

pertanian atau bakal calon peserta pelatihan tersebut 

2. Banyaknya petani yang membutuhkan keterampilan khusus dalam pengolahan 

hasil pertanian khususnya hortikultura. 

3. Kurikulum diklat dalam pembelajaran didalam kelas terlalu banyak  

dibandingan dengan praktek. 

4. Kurangnya motivasi peserta karena materi yang kurang inovatif. 

5. Adanya upaya-upaya yang dilakukan widyaiswara untuk menumbuhkan 

kreativitas petani. 

6. Metode dan model pembelajaran bagi non aparatur hampir sama dengan 

aparatur. 

7. Tingkat kreativitas petani dalam pengolahan hasil pertanian khususnya 

hortikultura masih sedikit. 

 Berdasarkan dari latar belakang dan hasil identifikasi masalah di atas,dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Upaya Widyaiswara 

dalam Menumbuhkan Kreativitas Petani pada Diklat Teknis Agribisnis 

Hortikultura Buah Manggis di BBPP Lembang. 

Dari hasil identifikasi masalah tersebut maka diperoleh pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan widyaiswara dalam menumbuhkan 

pribadi kreatif mengolah buah manggis bagi petani pada diklat teknis 

agribisnisnis hortikultura buah manggis di BBPP Lembang? 

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan widyaiswara dalam menumbuhkan 

proses kreatif mengolah buah manggis bagi petani pada diklat teknis 

agribisnisnis hortikultura buah manggis di BBPP Lembang? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan widyaiswara dalam menumbuhkan 

motivasi kreatif mengolah buah manggis bagi petani pada diklat teknis 

agribisnisnis hortikultura buah manggis di BBPP Lembang? 

4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan widyaiswara dalam membuat produk 

kreatif buah manggis bagi petani pada diklat teknis agribisnisnis hortikultura 

buah manggis di BBPP Lembang? 

5. Faktor penghambat apa saja dalam menumbuhkan kreativitas petani pada 

Diklat Teknis Agribisnia Hortikultura Buah Manggis di BBPP Lembang? 

C.   Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan,maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk memperoleh gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan 

widyaiswara dalam menumbuhkan pribadi kreatif pada petani dalam 

mengolah buah manggis pada diklat teknis agribisnis hortikultura. 

2. Untuk mem gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan widyaiswara 

dalam menumbuhkan proses kreatif pada petani dalam mengolah buah 

manggis pada diklat teknis agribisnis hortikultura. 

3. Untuk memperoleh gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan 

widyaiswara dalam menumbuhkan motivasi kreatif pada petani dalam 

mengolah buah manggis pada diklat teknis agribisnis hortikultura. 

4. Untuk memperoleh gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan 

widyaiswara dalam membuat produk kreatif buah manggis bagi petani pada 

diklat teknis agribisnis hortikultura 
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5. Untuk memperoleh gambaran hambatan-hambatan  apa saja dalam upaya 

menumbuhkan kreativitas petani  dalam diklat teknis agribisnis hortikultura 

buah manggis. 

D.   Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan teoritik,penelitian ini bermanfaat untuk menguatkan konsep dan 

teori kreativitas menurut Rhodes,dalam upaya menumbuhkan kreativitas 

petani yang notabene merupakan warga belajar pendidikan luar sekolah. 

2. Kegunaan  praktis,dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

lembaga penyelenggara pelatihan dan praktisi,pembaca maupun widyaiswara 

untuk meningkatkan kredibilitas dan kompetensi widyaiswara untuk 

menerapkan konsep kreativitas dalam pembelajaran. 

3. Kegunaan bagi peneliti,sebagai implementasi dari metodologi penelitan yang 

berguna untuk penelitian selanjutnya. 

E.  Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyajikan sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut : 

BAB I, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

organisasi skripsi. 

BAB II, Kajian Pustaka, sebagai landasan konsepsi penelitian ini, mencakup 

konsep pelatihan, konsep pelatihan dalam pendidikan luar sekolah, dan konsep 

widyaiswara dan konsep kreativitas 

BAB III, Metodologi Penelitian, membahas mengenai lokasi dan sample 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpul data, triangulasi data, analisis data. 

BAB IV, Hasil penelitian meliputi: gambaran lokasi penelitian, gambaran umum 

program pelatihan, gambaran subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V, Kesimpulan dan Saran, membahas kesimpulan hasil penelitian dan 

beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil temuan penelitian 

  

        

 

                                        

                  

                  

 

 


