
BABV 

SIMPULAN, IMPUKASI DAN SARAN 

Berdasarkan observas~ wawancara dan studi dokumentasi yang telah diutarakao 

pada bagian terdahulu, benlcut alcan d isajikan kesimpulan penelitian beserta sar.m-saran 

yang dianggap betmanfaal bagi pelabban Teknis Budidaya lkan Kerapu yang 

diselenggaralcan di Balai Pendidikan Dan Pelalihan PerikazlaJJ Belawan Medan .. 

A. Simpulan 

I. Pelatihan teknis budidaya ikan kerapu memiliki dan1pak positif terbadap 

kemampuan dan peningkatan kinerja petugas teknis di BPPP Belawan Medan. 

2. Secara umum Peudidikan dan Pelariban bagi peiUgas teknis di BPPP Belawan 

Medan berjalan dengan baik., banya volume dan jen.is kegjatan pendidikao dan 

pelatihan masih kuraog, dengan banyaknya jumlab pel ugas t.elmis di wilayah 

kerja BPPP .Belawan Medan. 

3. Masih banyak terdapat beberapa keknrangan yang kiranya perl.u dibenahi dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi petugas leknis, 

diantaranya : a) kurangnya kesiapan tenaga widyaiswaralpengajar, b) baban ajar 

yang masih kurang Jengkap. dan c) 1 . .-uranguya ketersediaan alai bantu 

pembelajaraan. 

4. Penyelenggaraan dalam rnengelola kegiatan masib yang kurang professional 

tennasnk mempersiapkan menu dan makanan yang bail:, system pcnerangan dan 

sound sistem. 
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B. I mplikasi 

I. Pe:ndidikan dan pelatiban {Diklat) teknis budidaya ikan kernpu yang baik akan 

memberikan dampak positif dalam meningkatlcan kemampuan dan kinerja 

petugas teknis di BPPP Belawan Medan. Karenanya pelatihan teknis budidaya 

ikan kenpu bagi petugas tekl:lik masih dipertukan dan dikembanglcan untulc 

meningkatlcan kemampuan dan kinerja petugas teknis. 

2. Kesiapan tenaga widyaiswaralpengajar. bahan ajar yang Jengkap dan 

ketersediaan alai bantu pembelajaraan yang memadai akan memperlancar proses 

penyelenggaraan pelatikan (Diklat). Dengan demildan agar proses kcgiatan 

pelatihan dapat berjalan efektif dan eftSien dibutuhkan kesiapan teuaga pengajar, 

kelengkapan bahan ajar dan ketersediaan alai bantu pembelajaraan yang 

memadai. 

C. Saraa-saran 

Berdasarkan temuarHemuan hasil pcnelitian. maka penelili mengajukan saran

saran dalam perl)aikan dan peningkatan pelaksimaan pelalihan petugas teknis yaitu: 

1. Perlunya peninglcatan keprofesiona1an penge1ola pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) di Balai Peudidil:an dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan Medan. 

2. Mempersiapkan sarana dan pr-<~Sarana yang bailc, yang mendukung 

terselenggaranya segala proses di dalam kegiatan pendidikan dan pelatiban bagi 

petugas teknis seperti penyediaan infokus. laptop layer dan alat bantu lainnya. 
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Uutak lebih berlcnalitasnya hasil dan muro dari pendidikan dan pelatihan petugas teknis, 

untuk mengundang pengusaba-pengusaha perikauan, nara smnbet" dan teuaga pengajar 

dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang berlmalitas. 
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