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Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Balai Penelitian lingkup Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan, pada tanggal 15 Februari 2012 tiga pejabat Puslitbang
Perkebunan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha (Ir. Anik Sri Suryani, MP ), Kepala Bidang
Program dan Evaluasi (Dr. Ir. Muchamad Yusron, M.Phil), dan Kepala Bidang Kerjasama dan
Pendayagunaan Hasil Penelitian (Dr. Ir. Joko Pitono, M.Sc) berkunjung ke Balittri. Kesempatan
tersebut merupakan ajang sosialisasi program dari Puslitbang Perkebunan dan komunikasi
dengan para peneliti di Balittri.
Kabid Program dan Evaluasi Puslitbangbun menyampaikan beberapa hal yaitu: Mengingat
kan peneliti untuk kembali pada tugas pokok dan fungsi Balai berupa:
- Menghasilkan inovasi komponen teknologi
- Menghasilkan varietas unggul dan teknologi pendukung budidayanya.
Rencana Rapat Kerja di Yogyakarta tgl 1-4 Maret 2012 yang antara lain akan membahas:
- Renstra 2012-2014
- Status teknologi yang telah dihasilkan balai
- Instalasi penelitian : Kebun percobaan dan Laboratorium
- Sumberdaya manusianya
- Usulan penelitian kompetitif diluar DIPA

Kabid Program KSPHP menyampaikan :
- Publikasi merupakan pilar utama diseminasi lembaga penelitian --> Perlu adanya mapping
publikasi hasil penelitian yang dihasilkan peneliti.
Masalah yang sering timbul adalah adanya keterlambatan/tidak tepat waktu baik tulisan dari
peneliti maupun waktu penerbitannya. Selain itu kualitas tulisan dari peneliti perlu improvement,
bukan hanya untuk kepentingan fungsional tapi untuk share knowledge yang tercermin dengan
banyaknya sitasi.
- Seminar dan Workshop seyogyanya yang dilakukan di Balit adalah ranah basic scientific
sedangkan di level Puslit adalah ranah pengembangan dan kebijakan.
Sudah diagendakan seminar rutin di Puslitbang Perkebunan Bogor dan di Badan Litbang
Pertanian Jakarta.
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- Perbaikan Diseminasi, perlu persiapan dalam ekpose di pameran mengenai tampilan &
logistik. Bercermin dari keunggulan peneliti asing adalah dalam hal ekpose, penulisan,
reportase.
- Website, perlu untuk update sedemikian rupa sehingga cerminan aktivitas di Balittri bisa
terpantau oleh stakeholder.
- Kerjasama, perlu strategi perencanaan untuk promosi dan kerjasama research (harusnya
tidak hanya jadi follower tapi punya grand design research)
- Komunikasi antara puslit dan balit harus dilakukan dalam kontek topik yang lebih spesifik.

Beberapa hal yang disampaikan Kabid TU mengenai:
- TMT fungsional peneliti, mohon diperhatikan.
- Usulan tugas belajar dalam waktu dekat - pengajuan mulai dari balai, puslit, baru di litbang.
- Grand design pengelolaan laboratorium - evaluasi apa saja prasarana yang kurang.
- ISO - tinjauan manajemen, survey internal (maret-balittri).

Pada kesempatan lain, yaitu tanggal 22 Februari 2012 Kepala Badan Litbang Pertanian Dr.Ir.
Haryono, M.Sc pun menyempatkan waktu untuk menyapa para peneliti Balittri seusai menerima
kunjungan dari komite II DPD RI dan Wamen ESDM. Kunjungan wakil rakyat dari DPD RI
merupakan kesempatan emas karena mereka adalah penyambung aspirasi daerah dan sangat
tepat untuk transfer teknologi dari balai ke daerah. Pola pikir &quot;positif thinking&quot;
menjadi salah satu pesan yang disampaikan. Dalam menjalankan tugas sebagai peneliti
dengan komoditas baru, peneliti harus senantiasa belajar dan mengembangkan diri dengan
fasilitas yang ada. Selain itu, meskipun sudah beralih komoditas mandat tetapi harus tetap siap
melayani permintaan informasi maupun layanan teknologi terkait komoditas mandat yang lama
jika ada yang memerlukan.
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