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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 
 
 
1.1 Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian di tingkat unit pengelola program studi 

diploma 
 

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat unit pengelola 
program studi diploma, serta pihak-pihak yang dilibatkan. 

 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian melalui 

lembaga pendidikan berupaya mewujudkan SDM pertanian yang profesional dan memiliki 

integritas tinggi yang dicirikan dengan berbagai karakter yaitu fundamental, saintifik, 

futuristik, dan akuntabel. Mengacu pada kondisi ideal tersebut, maka STPP Magelang 

sebagai lembaga pendidikan dibawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

pertanian, Kementerian Pertanian menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang 

dalam Rencana Strategis STPP Magelang Tahun 2015-2019. Visi STPP Magelang adalah 

“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Penyuluhan Pertanian yang Unggul dan 

Berdaya Saing dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia Pertanian yang Profesional, 

Mandiri dan Berjiwa Wirausaha di Kawasan Regional Tahun 2025”. Penyusunan visi, 

misi, tujuan dan sasaran STPP Magelangdilakukan melalui kegiatan Public hearing. Draft 

visi misi telah disiapkan sebelumnya.  Kegiatan pertemuan visi dan misi STPP Magelang 

yaitu dengan tujuan untuk menyampaikan dan memberikan pemahaman isi draft visi, misi, 

tujuan, sasaran serta menginventarisir saran masukan dari berbagai stakeholder yang untuk 

selanjutnya dirumuskan menjadi visi misi STPP Magelang. Pertemuan visi dan misi STPP 

Magelang melibatkan stakeholder baik dari STPP (internal) maupun luar STPP (eksternal). 

Stakeholder internal diantaranya Ketua STPP, Wakil Ketua I, II, dan III, Ketua dan 

Sekretaris Program Studi Penyuluhan Pertanian, Ketua dan Sekretaris Program Studi 

Penyuluhan Peternakan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan  Mahasiswa. Adapun stakeholder 

eksternal antara lain alumni dan masyarakat pengguna diantaranya perguruan tinggi mitra, 

dinas teknis terkait dan dunia usaha terkait. Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara 

pertemuan. Berita Acara tersebut disampaikan kepada Ketua STPP dan untuk selanjutnya 

disahkan sebagai visi, misi, tujuan dan sasaran STPP Magelang melalui rapat senat. Visi, 

misi, tujuan dan sasaran STPP Magelang akan dievaluasi apabila diperlukan atau disesuaikan 

dengan tuntutan kebutuhan karena adanya perubahan kebijakan, lingkungan dan kebutuhan 

sasaran. 
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Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Visi Misi STPP Magelang 
 

Visi unit pengelola program studi diploma  
 
Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Penyuluhan Pertanian yang Unggul dan Berdaya 

Saing dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan 

Berjiwa Wirausaha di Kawasan Regional Tahun 2025 

 
 
Misi unit pengelola program studi diploma 
 
1. Menyelenggarakan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian 

Terapan dan Pengabdian Masyarakat) 

2. Mengembangkan Kelembagaan dan Program Studi Vokasional Bidang Pertanian Sesuai 

Kebutuhan Pasar 

3. Mengembangkan Sumberdaya Pendidikan Terstandar 

4. Mengembangkan Kemitraan dan Jejaring Kerjasama 

 
Tujuan unit pengelola program studi diploma 
 
Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai STPP 

Magelang adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pertanian yang berkualitas untuk 

menghasilkan lulusan unggul dan kompeten. 

Perumusan Visi Misi 

Public Hearing 

Ketua STPP 

Penetapan Visi Misi 

Stakeholder internal 

Stakeholder Eksternal 

Sosialisasi Visi dan Misi 

Rapat Senat STPP 
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2. Meningkatkan penelitian terapan di bidang pertanian untuk menghasilkan rekomendasi 

pemecahan masalah pertanian di lapangan, bahan ajar, dan paket teknologi tepat guna.  

3. Mengembangkan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan 

fungsi dan peran kelembagaan pertanian serta pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis.  

4. Merubah bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pertanian dan 

Politeknik Peternakan. 

5. Mengembangkan program studi vokasi (Diploma dan Magister Terapan) bidang 

pertanian. 

6. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terstandar untuk mendukung pelayanan 

tridharma perguruan tinggi. 

7. Mengembangkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk mendukung pelayanan 

tridharma perguruan tinggi. 

8. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel 

9. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam rangka mendukung 

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tridharma perguruan tinggi 
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1.1.2 Sasaran dan strategi pencapaian 

 
 
Pencapaian tujuan penyelenggaraan STPP Magelang dituangkan melalui sasaran dan strategi pencapaian dalam kurun waktu 10 tahun. 

Sasaran dan strategi pencapaian visi misi STPP Magelang adalah sebagai berikut : 
Strategi Dasar Kebijakan  Indikator Kinerja  Target Sasaran Tahun 

Penyelenggaraan 
Pendidikan vokasi 

Penyediaan anggaran pendidikan Tersedianya anggaran pendidikan  vokasi 2015/ 
2016 

2017/ 
2018 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2022/ 
2023 

2024/ 
2025 

 Perbaikan sistem seleksi 
Penerimaan Mahasiswa Baru 

Tersedianya calon mahasiswa yang berkualitas v v v v v v 

 Pengembangan jejaring untuk 
mendukung pembelajaran 

Tersedianya tempat yang mendukung untuk 
memperkuat kurikulum dan proses 
pembelajaran 

v v v v v v 

 Penerapan kurikulum berbasis 
KKNI 

Diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi 
Tahun 2015 

v v     

 Penerapan proses pembelajaran 
berbasis kompetensi SKKNI 

Diterapkannya pedoman pembelajaran 
berbasis kompetensi Tahun 2015 

v v     

  Tersedianyabahan ajar setiap mata kuliah v v v v v v 
  Terselenggaranya proses pembelajaran 

berbasis Student Centered Learning 
v v v v v v 

 Peningkatan kualitas penjaminan 
mutu  pembelajaran 

Tersedianya sistem penjaminan mutu proses 
belajar mengajar 

v v v v v v 

  Revisi SOP penjaminan mutu v v v v v v 
  Tersusunnya borang akreditasi program studi   v     
  Terakreditasinya Program Studi  Penyuluhan 

Pertanian periode ke 3 
 v     

  Terakreditasinya Program Studi Penyuluhan 
Peternakan Periode ke-3 

 v     

  Terakreditasinya Institusi Periode ke-1  v     
Peningkatan kualitas 
lulusan 

Peningkatan kuantitas dan kualitas 
pengkayaan materi kompetensi 

Tersediannya pedoman/aturan pembinaan 
kehidupan kampus atau pembentukan karakter 
mahasiswa 

64 57 27 37 140 140 

  Terselenggaranya pembinaan kehidupan 
kampus atau pembentukan karakter 
mahasiswa 

v v v v v v 
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  Terlaksananya pembelajaran berbasis 
kewirausahaan 

v v v v v v 

 Peningkatan kualitas lulusan Tersedianya lulusan pendidikan diploma 
bidang pertanian yang berakhlak mulia, 
unggul, kompeten, mandiri  dan berjiwa 
wirausaha 

27 35 138 104 140 175 

  Tersedianya lulusan pendidikan diploma 
bidang peternakan yang berakhlak mulia, 
unggul, kompeten, mandiri  dan berjiwa 
wirausaha. 

29 50 23 80 80 80 

Menyelenggarakan 
pendidikan Magister 
terapan 

Penyediaan anggaran pendidikan 
magister terapan 

Tersediannya anggaran pendidikan magister 
terapan 

   v   

 Penyelenggaraan pendidikan 
Magister Terapan 

Tersedianya pedoman/aturan penyelenggaraan 
program magister terapan 

  v    

  Terselenggaranya penyelenggaraan program 
magister terapan bidang pertanian dan 
peternakan yang berkualitas untuk 
menghasilkan lulusan berakhlak mulia, 
unggul, kompeten, mandiri  dan berjiwa 
wirausaha. 

   v   

  Tersediannya lulusan magister terapan bidang 
pertanian dan peternakan yang berkualitas 
untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia, 
unggul, kompeten, mandiri  dan berjiwa 
wirausaha. 

     v 

Menyelenggarakan 
penelitian terapan 
 

Penyelenggaraan penelitian terapan 
bidang pertanian dan peternakan 

Tersedianya anggaran penelitian terapan   30 30 35 35 35 

  Tersedianya pedoman/aturan yang terkait 
dengan penelitian 

v v     

  Tersedianya proposal penelitian terapan di 
bidang pertanian dan peternakan  

 30 30 35 35 35 

  Terlaksananya seminar proposal v v v v v v 
  Terlaksananya kegiatan penelitian v v v v v v 
  Terlaksananya seminar hasil penelitian 28 30 30 35 35 35 
  Tersedianya laporan hasil penelitian terapan di 

bidang pertanian dan peternakan 
28 30 30 35 35 40 
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Publikasi ilmiah Publikasi melalui jurnal/prosiding. 
 

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil  
penelitian terapan di bidang pertanian dan 
peternakan 

28 30 30 35 35 40 

  Tersedianya publikasi ilmiah hasil  penelitian 
terapan di bidang pertanian dan peternakan 
yang terakreditasi 

5 8 10 12 14 15 

  Tersedianya publikasi bidang pertanian dan 
peternakan pada skala internasional 

2 2 4 4 6 6 

 Publikasi melalui penulisan 
buku 

Tersedianya buku referensi yang berasal dari 
hasil penelitian 

2 2 2 2 2 2 

Menyebarluaskan IPTEK 
dalam upaya 
pemberdayaan fungsi dan 
peran kelembagaan 
pertanian serta pelaku 
utama dan pelaku usaha 
agribisnis.  
 

Pemberdayaan pelaku utama dan 
pelaku usaha agribisnis 

Terlaksananya Pengabdian Desa Mitra 

20 21 22 23 24 25 

  Terlaksananya Pengabdian BPP Mitra 11 11 13 13 15 15 
  Terlaksananya pembinaan kepada kelompok 

tani 20 21 22 23 24 25 

 Penyebaran IPTEK  Terselenggaranya kegiatan pameran 5 5 5 5 5 5 
  Terselenggaranya siaran pedesaan 

 
2 2 2 2 2 2 

Merubah bentuk 
perguruan tinggi 

Merubah bentuk perguruan tinggi 
dari Sekolah tinggi ke Politeknik  

Tersusunnya naskah akademik pendirian 
Politeknik Pertanian dan Politeknik 
Peternakan.  

v      

  Proses pengusulan penyelenggaraan Politeknik 
Pertanian dan Politeknik Peternakan. 

v      

  Diperolehnya izin prinsip penyelenggaraan 
Politeknik Pertanian dan Politeknik 
Peternakan. 

 v     

  Terlaksananya penyelenggaraan Politeknik 
Pertanian dan Politeknik Peternakan. 

 v     

Menambah program studi 
Baru 

Pembukaan program studi Baru 
vokasijenjang Diploma  

Tersusunnya naskah akademik pembentukan 
program studi vokasi (Diploma) bidang 
pertanian.  

 v     

  Proses pengusulan pembentukan program  v     
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studi vokasi (Diploma) bidang pertanian.  
  Diperolehnya izin prinsip pembentukan 

program studi vokasi (Diploma) bidang 
pertanian. 

 v     

  Terlaksananya pembentukan program studi 
industri pakan ternak (D-3) 

 v     

  Terlaksananya pembentukan program studi 
industri perbibitan ternak (D-3) 

 v     

  Terlaksananya pembentukan program studi 
kesehatan hewan (D-3) 

 v     

  Terlaksananya pembentukan program 
studiTeknologi Benih pertanian (D-4) 

 v     

  Terlaksananya pembentukan program 
studiAgribisnis Hortikultura (D-4) 

 v     

  Terlaksananya pembentukan program 
studiPenyuluhan Pertanian Berkelanjutan (D-
4) 

 v     

 Pembukaan program studi Baru 
vokasijenjang Magister Terapan 

Tersusunnya naskah akademik pembentukan 
program studi Magister Terapan penyuluhan 
pertanian.  

   v   

  Proses pengusulan pembentukan program 
studi  Magister Terapan penyuluhan pertanian.  

   v   

  Diperolehnya izin prinsip pembentukan 
program studi  Magister Terapan penyuluhan 
pertanian. 

    v  

  Terlaksananya pembentukan program studi 
Magister Terapan Penyuluhan Pertanian 

    v  

Meningkatkan jumlah 
dan kualitas tenaga 
pengajar 

Peningkatan jumlah dan kualitas 
dosen  

Penerimaan/pengangkatan dosen baru v v v v v v 

  Meningkatnya jumlah dosen yang 
berpendidikan S-3 4 5 7 9 11 13 

  Meningkatnya jabatan fungsional dosen yang 
lebih tinggi 

2 2 2 2 2 2 

  Meningkatnya pelatihan bersertifikat 6 10 13 15 16 19 
  Tersedianya pengajar yang memiliki NUPN 3 5 7 9 11 13 
         
 Peningkatan kuantitas dan kualitas Tersedianya tenaga kependidikan yang v v v v v v 
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tenaga kependidikan kompeten 
  Tersedianya tenaga penunjang akademik yang 

memiliki Nomor Urut Pengajar Nasional  
v v v v v v 

  Tersediannya tenaga kependidikan yang 
terstandarisasi 

v v v v v v 

 Peningkatan tenaga penunjang non 
akademik 

Tersedianya tenaga penunjang non akademik 
yang memadai 5 6 7 8 9 10 

  Tersedianya tenaga penunjuang non akademik 
yang terstandarisasi 

v v v v v v 

         
         

Mengembangkan sarana 
dan prasarana yang 
terstandar untuk 
mendukung pelayanan 
tridharma perguruan 
tinggi. 

 

Penyediaan sarana pendidikan 
 

Tersedianya sarana laboratorium yang 
terstandar 

2 2 3 3 4 4 

  Tesedianya sarana kelas yang terstandar   v     
  Tersedianya sarana asrama yang terstandar   v    
  Tersedianya sarana instalasi pendukung 

pembelajaran yang terstandar 
 v     

 Penyediaan prasarana yang 
mendukung pendidikan  

Tersedianya prasarana kelas yang terstandar       

  Tersedianya prasarana asrama yang terstandar   v    
  Tersedianya prasarana instalasi pendukung 

yang terstandar 
  v    

  Tersedianya prasarana lingkungan yang 
memadai 

 v     

  Tersedianya prasarana pengolahan limbah 
yang terstandar 

  v    

  Tersedianya prasarana sumber daya air yang 
terstandar 

  v    

  Terciptanya sistem keamanan lingkungan 
yang nyaman dan kondusif 

v      

  Tersedianya prasarana jaringan sistem 
informasi teknologi dan komunikasi 

 v     

1. Memantapkan Sistem Terwujudnya Sistem Administrasi 1. Digunakannya SIM keuangan dan v      
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Administrasi dan 
Manajemen yang 
Transparan dan 
Akuntabel 

dan Manajemen yang Transparan 
dan Akuntabel 

anggaran secara optimal  

  2. Digunakannya SIM kepegawaian secara 
optimal 

v      

  3. Digunakannya SIM perpustakaan secara 
optimal 

 v     

  4. Digunakannya SIM pendidikan secara 
optimal 

v      

  5. Digunakannya SIM Aset/BMN secara 
optimal 

v      

2. Mengembangkan 
kemitraan dan 
jejaring kerjasaman 
dalam rangka 
mendukung 
peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
pelayanan tridharma 
perguruan tinggi. 

Terselenggarakannya kemitraan 
dan jejaring kerjasama dalam 
rangka mendukung peningkatan 
kualitas dan kuantitas pelayanan 
tridharma perguruan tinggi. 

1. Terwujudnya kemitraan dengan instansi 
lain di bidang pertanian secara 
berkelanjutan, konsisten, terstruktur dan 
terintegrasi 

v v     

  2. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan 
pihak lain di bidang pertanian secara 
berkelanjutan, konsisten, terstruktur dan 
terintegrasi 

 v v v v v 
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1.2   Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi,  serta tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan 
mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan unit pengelolaprogram studi 
diploma. 
 

Visi, misi, tujuan dan sasaranSTPP Magelangdisosialisasikan kepada sivitas akademika 

selaku internal stakeholders utamanya melalui pertemuan-pertemuan kelembagaan, apel, dan 

dituangkan dalam Buku Panduan AkademikSTPP.  Buku Panduan Akademik memuat 

keberadaan 2 Program Studi di STPP Magelang yaitu Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan 

Peternakan yang masing-masing menaungi sejumlah laboratorium lapangan dan 

laboratorium pendidikan. Panduan disebarluaskan kepada para dosen, mahasiswa, dan tenaga 

akademik untuk meningkatkan pemahaman terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang 

ingin dicapai. Beberapa kegiatan sosialisasi visi dan misi STPP Magelang dilakukan pada 

berbagai kegiatan berikut:  

a. Penyelenggaraan sosialisasi melalui rapat dan pertemuan internal, dimaksudkan agar 

dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesamaan pandangan yang disepakati, serta 

pemahaman yang komprehensif mengenai visi, misi dan tujuan STPP sehingga dapat 

secara aktif membantu mentransfer pemahaman tersebut kepada para mahasiswa, orang 

tua/wali maupun mitra kerja lainya baik di kalangan masyarakat, swasta maupun 

pemerintahan. 

b. Penyampaian visi-misi dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada saat kegiatan 

pengenalan akademik  bagimahasiswa baru melalui penjelasan tentang kondisi umum 

perguruan tinggi dan jurusan yang ada. 

c. Pemasangan poster dan banner di ruang-ruang umum seperti pada lobby, hall,  selasar 

bangunan, serta di ruang khusus seperti laboratorium, studio, ruang kelas di lingkungan 

STPP. 

d. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dimana visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi 

pencapaian disosialisaikan kepada mitra kerjasama, menjadi titik tolak dan landasan 

berpijak penetapan setiap hubungan kerjasama/kemitraan, serta tercermin dalam 

gagasan dan ketentuan kesepakatan bersama mitra sebagai MoU. 

e. Penyebaran informasi melalui jaringan informasi berbasis Web: stppyogyakarta.ac.id 

menyebarkan informasi dan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan jurusan ke kalangan 

masyarakat luas mencakup pemangku kepentingan eksternal sebagai pengguna lulusan, 
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mitra kerjasama, dan para siswa sekolah sebagai calon mahasiswa baru masa depan. 

f. Penyampaian visi misi melalui kegiatan apel rutin baik apel karyawan maupun apel 

mahasiswa 

Sosialisasi visi misi STPP Magelang diupayakan untuk memberikan pemahaman dan 

persepsi yang sama di civitas akademika. Tingkat pemahaman civitas akademika terutama 

dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diharapkan tinggi yang diukur dengan 

menggunakan angket pemahaman terhadap visi misi STPP Magelang.  

 
 
STANDAR 2.  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 

PENJAMINAN MUTU  
 
 
2.1. Tata Pamong 
 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem 
pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang 
mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk 
bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan 
terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program 
studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-
prinsip keadilan. 

 
Organisasi  dan sistem  tata  pamong  yang  baik  (good  governance) mencerminkan 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan unit pengelola 
program studi diploma dalam mengelola program studi. 

 
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di unit pengelola program 
studi diploma untuk memilih pemimpin dan membangun  sistem  tata  pamong  yang  
kredibel,  akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil. 

 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Negeri Lingkup Kementerian Pertanian. Sekolah Tinggi ini 

mempunyai 2 (dua) jurusan/program studi yaitu Jurusan/Program Studi Penyuluhan 

Pertanian, dan Jurusan/Program Studi Penyuluhan Peternakan. Institusi ini dipimpin oleh 

Ketua STPP dan dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua bidang 

Akademik (Waket I), Wakil Ketua bidang Administrasi dan Keuangan (Waket II) dan 

Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan (Waket III). 
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Sistem pemilihan unsur pimpinan di STPP Magelang mengacu pada Statuta STPP 

Magelang (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

74/Permentan/Ot.140/6/2014 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 

Magelang) yang dilakukan secara demokratis dan transparan. Pemilihan secara 

demokratis dan transparan dilakukan mulai dari tahap sosialisasi calon pimpinan ke 

seluruh anggota civitas akademika.  

Unsur pimpinan dipilih oleh Senat STPP Magelang, dimana anggota Senat terdiri 

dari pejabat struktural, ketua jurusan, kepala UPPM dan perwakilan dosen dari masing 

masing program studi, dengan demikian Senat sudah dapat mewakili semua unit kerja. 

Pemilihan unsur pimpinan berdasarkan aturan/pedoman yang ada (Statuta) dengan 

mempertimbangkan kriteria teknis (jabatan, pangkat, golongan, pendidikan, umur) dan 

kriteria non teknis (bersedia dicalonkan, tidak diskriminatif, kemampuan memimpin, 

memiliki wawasan yang luas). Calon pimpinan diutamakan berasal dari internal, tetapi 

apabila tidak ada calon dari internal dapat berasal dari eksternal lingkup Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, asal memenuhi kriteria. Sebagai bentuk 

pertanggunganjawaban, pimpinan terpilih mendatangani Pakta Integritas. Pimpinan 

terpilih kemudian diusulkan ke Kementerian Pertanian RI untuk ditetapkan. 

Tata pamong yang kredibel 

Pimpinan/Ketua STPP Magelang dipandang memiliki tingkat 

kepercayaan/kredibilitas yang baik dalam membangun sistem pamong yang ditunjukkan 

dengan adanya sikap yang (1) jujur terhadap semua civitas akademika maupun publik 

lainnya, sehingga dapat lebih dipercaya, (2) berfikir kedepan, selalu mengarahkan 

kepada seluruh civitas akademika untuk meraih mimpi masa depan, (3) kompeten, 

yaitu memiliki kecakapan dan efektivitas kinerja yang baik, menjadi guide atau pengarah 

bagi seluruh komponen STPP Magelang, mampu dalam  mengoptimalkan  potensi yang 

ada di STPP Magelang  dan mampu bekerja sama dengan seluruh civitas akademika, (4) 

mampu menginspirasi bagi seluruh civitas akademika, memiliki rasa optimistis yang 

tinggi, antusias, energik dan selalu positive thinking pada masa depan.  

Tata pamong yang akuntabel 

Ditinjau dari segi akuntabilitas pimpinan/Ketua STPP Magelang dalam 

membangun tata pamong atau mengambil suatu kebijakan/keputusan termasuk cukup 
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akuntabel, baik akuntabel internal maupun eksternal. Akuntabilitas internal, 

menerapakan nilai-nilai agama dalam melaksanakan setiap kegiatan dan hal ini harus 

dilaksanakan juga oleh seluruh civitas akademika. Akuntabilitas eksternal yang 

ditunjukkan oleh pimpinan STPP Magelang adalah (1) memiliki komitmen, (2) memiliki 

target tertentu, (3) dalam mengambil kebijakan/keputusan didasarkan pada peraturan/ 

pedoman/tupoksi, (4) jujur, obyektif, transparan. 

Tata pamong didasarkan prinsip akuntabel artinya semua kegiatan 

dipertanggungjawabkan melalui proses evaluasi, selama proses pembelajaran setiap 

dosen melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. 

Perencanaan proses pembelajaran diujudkan dalam bentuk penyusunan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Acara Praktikum (AP), 

penyusunan bahan ajar/diktat/modul/handout, dan pengusulan sarana dan prasarana 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk pengisian daftar 

hadir, dan berita acara perkuliahan, Penilaian hasil pembelajaran yang dilaksanakan 

dosen, pengisian berita acara ujian dan daftar nilai 

Pada akhir tahun, pengelolaan anggaran dilakukan evaluasi perkembangan 

pencapaiannya. Kegiatan dan anggaran dilaporkan dalam bentuk LAKIP yang dikirim ke 

Kementrian pertanian. 

 

Tata pamong yang bertanggung jawab 

Pimpinan/ketua STPP Magelang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam 

membangun tata pamong atau mengambil suatu kebijakan/keputusan, hal ini nampak 

pada kegiatan rapat/pertemuan, baik internal/eksternal selalu hadir dan sangat jarang 

diwakili. Disamping itu, pimpinan bersedia bertanggung jawab apabila 

kebijakan/keputusan  yang  diambil  ada  kesalahan.  Setiap  kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh penanggung jawab/pelaksana/unit kerja ditetapkan dengan SK Ketua 

STPP dan atau surat tugas/surat penugasan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, 

pimpinan STPP Magelang menandatangani Pakta Integritas. 

Pencerminan tata pamong  yang  bertanggungjawab dicerminkan dari perencanaan 

dan evaluasi perkembangan  pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rapat 

pimpinan yang terdiri  dari pimpinan STPP  dan program studi sekurang-kurangnya satu 
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kali dalam satu semester. Selain itu evaluasi untuk kinerja dosen juga dilakukan dengan 

program Laporan Kinerja Dosen (LKD). LKD diwujudkan dalan bentuk Laporan  Beban 

Kerja Dosen (BKD) tiap semester, penyusunan Daftar Usulan Angkat Kredit setiap 

tahun dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun. Dalam hal tenaga 

kependidikan, mereka juga diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap 

tahun sedangkan laporan Capaian Kinerja Pegawai disampaikan setiap bulan yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing pegawai di 

STPP Magelang 

 

Tata pamong yang adil 

Pimpinan/Ketua STPP Magelang dalam membuat kebijakan/ keputusan  bersifat 

adil, artinya  tidak ada kebijakan/keputusan yang sifatnya diskriminatif, semua civitas 

akademika diberi hak yang sama dalam meningkatkan/meniti karier asal memiliki 

kompetensi yang sesuai/dibutuhkan, demikian juga pada pemberian penghargaan bagi 

anggota civitas akademika yang berprestasi  dan  pemberian  sanksi  bagi anggota 

civitas akademika yang bersalah/melanggar peraturan/ etika. 

Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atau desiminasi informasi kepada 

seluruh civitas akademika tidak menunjukkan adanya diskriminatif artinya semua civitas 

akademika mempunyai hak/peluang yang sama sesuai tupoksi, transparan dan mau 

menerima saran/kritik yang membangun, bertanggung jawab dan adil, baik adil dalam 

penugasan personil maupun jenis penugasan. Penugasan dan jenis penugasan 

berdasarkan tupoksi. Dalam pengambilan suatu keputusan tetap mengutamakan 

musyawarah dengan melalui rapat. 

Dalam hal sistem pembinaan staf juga diberikan kesempatan yang sama, yaitu 

baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam mendapatkan peningkatan kemampuan 

melalui kesempatan studi dan pelatihan-pelatihan lanjutan. Mereka juga diberi 

kesempatan yang sama dalam pembinaan karir dan memperoleh jabatan struktural 

maupun fungsional. 

Selain memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, 

pelatihan dan jabatan, Kementerian Pertanian juga memberikan tunjangan kinerja 

sebagai wujud remunerasi baik bagi dosen maupun bagi tenaga kependidikan, serta uang 
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makan yang besarnya disesuaikan dengan kepangkatan dan kehadiran. 

Reward yang diberlakukan di STPP adalah pengusulan pemberian gelar dosen 

terbaik bagi dosen yang berprestasi pada tingkat kementerian. Sebaliknya, bagi dosen 

dan tenaga kependidikan yang melanggar peraturan dan kode etik dosen dan kode etik 

tenaga kependidikan akan diberi sanksi sesuai jenis dan bobot pelanggarannya. Bagi 

mereka yang terkena sanksi, akan dibina menurut ketentuan Kode Etik Dosen Kode Etik 

Tenaga Kependidikan. 

Pelanggaran aturan main bagi dosen, tenaga kependidikan dan karyawan 

utamanya menggunakan peraturan dan norma kepegawaian. Bagi dosen selain dari 

aturan kepegawaian, ada kode etik dosen. Untuk menjamin berjalannya aturan akademik 

dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik, 

menggunakan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Pengendali 

Internal (SPI), dan perangkat lain melalui rapat antar unit kerja. Hasil penilaian 

diserahkan kepada Ketua STPP untuk ditindaklanjuti. 

 

 
2.2  Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Unit Pengelola Program Studi Diploma 

Gambarkan struktur organisasi  unit pengelola program studi diploma serta tugas/fungsi 
dari tiap unit yang ada. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi STPP Magelang 

 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 553/Kpts/ OT.210/2009 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang 

memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan professional bidang 

penyuluhan pertanian dan peternakan. Sebagai lembaga atau institusi pelayanan umum 

di bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan, maka kegiatan  yang  dilakukan  sejauh  
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mungkin  diarahkan  pada  pelayanan prima untuk memuaskan pengguna. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan suatu organisasi 

dan personalia yang mampu mengelola STPP dengan handal. Susunan organisasi di 

STPP terdiri dari : 

)  Ketua 

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga 

administrasi serta hubungannya dengan lingkungan. 

)  Wakil Ketua STPP terdiri dari : 

a.  Wakil Ketua I Bidang Akademik 

Adalah  dosen  yang  mempunyai  tugas  tambahan  membantu Ketua  STPP  dalam  

memimpin  pelaksanaan  pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum 

Adalah  dosen  yang  mempunyai  tugas  tambahan  membantu Ketua STPP dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum 

c.  Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

Adalah  dosen  yang  mempunyai  tugas  tambahan  membantu Ketua  STPP  dalam  

memimpin  pelaksanaan  kegiatan  bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan 

mahasiswa. 

(3)  Senat terdiri dari: 
 

a.  Ketua Senat merangkap Anggota. 
 

Tugas Pokok : 
 

(i)   Merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan STPP 

(ii)  Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan 

kecakapan serta kepribadian civitas akademika. 

(iii) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STPP 

(iv).Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STPP 
 
(v)  Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika 

(vi) Memberikan pertimbangan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja 
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STPP 

(vii)Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Perguruan Tinggi 

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi 

Ketua STPP dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik. 

b.  Sekretaris Senat merangkap Anggota 
 

c. Anggota  meliputi  Lektor  Kepala,  Para  Wakil  Ketua  STPP, Ketua Jurusan, 

Para Wakil Dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat. 

(4)  Unsur Pelaksana Akademik 
 

a. Jurusan terdiri dari :  

(i)   Ketua, 

Tugas :  

Memimpin pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan dan 

pengajaran serta pembinaan civitas akademika.   

(ii)  Sekretaris, 

(iii)  Para Dosen, 
 
(iv) Para Ketua Laboratorium,  

(v)  Ketua Program Studi. 

b. Unit Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat terdiri dari :  
(i)  Kepala : mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(ii)  Sekretaris : melakukan  pelayanan  administrasi  kegiatan UPPM. 
 

c. Unit Penjaminan Mutu teridiri dari :  
(i). Kepala : Melakukan penjaminan mutu pendidikan yang meliputi setifikasi, 

akreditasi, dan Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) 

(ii) Sekretaris : melakukan pelayanan administrasi kegiatan Penjaminan mutu  
(5)  Unsur Pelaksana Administrasi  

a.  Bagian Administrasi Umum 

Tugas melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, persuratan, 

perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat. 

Bagian Administrasi Umum terdiri dari : 

(i)   Subbagian Kepegawaian: melakukan urusan kepegawaian 
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(ii)  Subbagian Keuangan: melakukan urusan keuangan. 

(iii) Subbagian Tata Usaha: melakukan urusan rumah tangga, persuratan, 

perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat. 

b.  Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. 
 

Tugas   : melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik 

dan kemahasiswaan di lingkungan STPP. 

Fungsi : Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama, tenaga 

kependidikan, kemahasiswaan dan alumni. 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari:  

(i)  Subbagian Pendidikan dan Kerjasama 

Tugas :  melakukan  administrasi  pendidikan  dan pengajaran, penelitian 

terapan dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi kerjasama 

(ii) Subbagian Tenaga Kependidikan  
Tugas  : melakukan administrasi tenaga kependidikan.  

(iii) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. 

Tugas  : melakukan urusan registrasi, statistic, administrasi kemahasiswaan 

dan alumni serta kesejahteraan mahasiswa 
 
(6)  Unsur Penunjang  

Unsur penunjang adalah unit pelaksana teknis yang terdiri dari : 

a.  Unit Asrama 

Tugas : memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi serta pembinaan 

mahasiswa. 

b.  Unit Perpustakaan 

Tugas : menyediakan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan untuk 

keperluan STPP dan masyarakat. 

c.  Instalasi Komputer 

Tugas : melakukan penyiapan, produksi, pengembangan dan pelayanan media 

penyuluhan, serta memberikan pelayanan pengolahan, penyimpanan dan 

penyajian data. 

d.  Unit Sarana Pendidikan 
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Tugas : melakukan penyiapan sarana laboratorium, bengkel latih instalasi dan 

kebun praktek. 

(7). Jabatan fungsional tertentu terdiri dari jabatan fungsional dosen dan jabatan 

fungsional lainnya yang pelaksanaannya ditentukan oleh peraturan yang berlaku. 

(8). Unit Penjaminan Mutu 

a. Unit Penjaminan Mutu pada tingkat institusi ditangani oleh suatu unit yang 

bernama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

b. Tugas pokok SPMI adalah merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan 

mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi. 

c. Unit Penjaminan Mutu terdiri atas: (a) Ketua, (b) Sekretaris, (c) Bidang Pengendali, 

(d) Bidang Sertifikasi Profesi, dan (e) Anggota. 

(9). Satuan Pengawas Internal (SPI) 

a. Satuan Pengawas Internal ditangani masing-masing Jurusan/Program Studi oleh 

unit yang bernama Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) 

b. Satlak PI terdiri atas (a) Ketua Satlak PI, (b) Sekretaris Satlak PI, dan (c) 

Anggota Satlak PI. 
 
  
2.3   Kepemimpinan 
 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 
program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati 
bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
 
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi 
yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada 
keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif 
bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, 
peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi 
kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan 
kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan 
menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan 
organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan 
tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan 
menjadi rujukan bagi publik. 
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Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang 
kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. 

 
Penyelenggaraan pendidikan memerlukan pola kepemimpinan yang memiliki visi 

dan misi ke depan, arif serta mampu membina hubungan yang harmonis dengan seluruh 

civitas akademika, lembaga, stakeholder dan user. Kepemimpinan pada  Institusi STPP 

Magelang terdiri atas 3 pola kepemimpinan yaitu: kepemimpinan operasional, organisasi 

dan publik. 

Kepemimpinan operasional 

Visi, misi, tujuan dan strategi STPP Magelang tidak terlepas dari visi, misi, tujuan 

dan strategi  dari Kementerian Pertanian RI. Visi, misi, tujuan dan strategi level institusi 

STPP Magelang disusun dan dirumuskan oleh Senat STPP Magelang kemudian 

diusulkan ke Ketua STPP untuk ditetapkan. Untuk menjabarkan secara detail visi, misi, 

tujuan dan strategis kedalam kegiatan opersional penyelenggaraan pendidikan dibentuk  

tim kecil yang ditetapkan dengan SK Ketua STPP. Tim beranggotakan senat STPP 

bidang I (dikjar) yang menjabarkan tentang kegiatan pendidikan dan pengajaran, senat 

bidang II (adminsitrasi) yang menjabarkan kegiatan tentang administrasi umum dan 

administrasi keuangan, senat bidang III (kemahasiswaan) yang menjabarkan tentang 

kemahasiswaan dan penanggung jawab/pelaksana program/ penyusunan program dari 

masing masing program studi/jurusan. Sebelum visi misi diuraikan lebih lanjut oleh 

masing masing program studi, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada seluruh 

civitas akademika untuk menyamakan persepsi.  

Secara operasional kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan di STPP Magelang 

dilaksanakan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi yaitu Jurusan/Prodi 

Penyuluhan Pertanian dan Jurusan/Prodi Penyuluhan Peternakan. Dalam pelaksanaan 

kegiatan Jurusan/Prodi tersebut didukung secara administrasi oleh Bagian Administrasi 

Umum (BAU) dan  Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 

Bagian Administrasi Umum (BAU) menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi 

di bidang kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan, dan Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

administrasi di bidang Pendidikan dan Kerjasama, Tenaga Kependidikan, dan 
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Kemahasiswaan dan Alumni.  

 

Kepemimpinan organisasi 

Tata kerja antar unit dalam suatu organisasi/lembaga merupakan salah satu unsur 

yang sangat menentukan dalam pencapaian visi misi STPP Magelang. Tata kerja atau 

hubungan antar unit lingkup STPP Magelang dibawah tanggung jawab Waket II dan 

pelaksanaanya dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum (BAU)  yang dibantu 

oleh Subbagian Kepegawaian. Sebagai acuan yang digunakan dalam melaksanakan dan 

membina tata kerja unit lingkup STPP Magelang adalah struktur organisasi STPP 

Magelang dan SOP untuk setiap unit kerja/kegiatan. Pelaksanaan pembinaan tata kerja 

antar unit dilakukan melalui kegiatan rapat/pertemuan baik pertemuan rutin bulanan 

maupun triwulanan. 

Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STPP Magelang diatur tata 

kerjanya berdasarkan pembagian tugas dan pekerjaan sesuai struktur organisasi yaitu 

berupa pendelegasian wewenang kepada seluruh personil civitas akademika yang 

diujudkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua STPP Magelang tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang disusun pada awal tahun berjalan. 

Kepemimpinan publik 

Kerjasama dengan kelembagaan dan masyarakat/public lain menjadi hal yang 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikaan Diploma IV 

STPP Magelang, khususnya kerjasama dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat. Selama ini kerja sama masih dirangkap oleh Waket I, II dan 

III, karena didalam struktur organisasi STPP Magelang belum ada Waket IV bidang 

Kerjasama. Waket I menangani  kerjasama pendidikaan pengajaraan, termasuk bidang 

penelitian dan kemasyarakatan, Waket II menangani kerjasama keadministrasian dan 

Waket III menangani kerjasama pengembangan kemahasiswaan.  

Kerjasama yang dilakukan oleh Waket tersebut diatas sifatnya hanya 

menjembatani atau mencari peluang kerjasama, baik dengan lembaga lain maupun 

dengan masyarakat, selanjutnya operasional kerjasama dilanjutkan oleh Program 

Studi/Jurusan, dan didukung secara administrasi oleh Bagian Adminstrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) khususnya Subbagian Pendidikan dan Kerjasama. Kerjasama  
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yang  telah  dilakukan  oleh  STPP  Magelang adalah dengan IPB, UNS, UGM, dan 

Selandia Baru dalam bidang tugas belajar, dan pengembangan kelembagaan, kerjasama 

dalam peyelenggaraan pendidikan dengan Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan 

Barat, dan kerjasama dalam bidang pemberdayaan/ pengabdian masyarakat dengan pihak 

BPP di Kab. Sleman, Kab. Kuln Progo, Kab. Bantul dan Kab. Gunung Kidul. Khusus 

untuk kegiatan UPSUS Swa sembada pangan kerjasama dengan beberapa kabupaten di 

Jawa Tengah (Cilacap, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Wonosobo, dan Banjar Negara), 

dan beberapa universitas di Kalimantan (Universitas Lambung Mangkurat di Propinsi 

Kalimantan Selatan, Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, Universitas 

Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah, dan Universitas Tanjung Pura di 

Kalimantan Barat). 

Sistem kepemimpinan STPP Magelang bersifat kolektif, yang meliputi Ketua, 

Wakil Ketua I, II dan III. Ketua STPP Magelang dipilih secara demokratis oleh anggota 

Senat STPP Magelang. Anggota Senat terdiri dari Ketua, Waket I, II, III, Ketua Jurusan, 

Para wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.  

Tatacara pemilihan Ketua STPP Magelang diatur dengan SK Kepala Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Hasil usulan pemilihan 

dilaporkan kepada Menteri Pertanian, selanjutnya Kepala BPPSDMP menetapkan dan 

mengangkat pilihannya dengan SK Menteri Pertanian. Ketua STPP Magelang juga 

menduduki beberapa peran kepemimpinan publik, antara lain:  

(1) Penanggung jawab Luas Tambah Tanam Program Upaya Khusus (UPSUS) 

Swasembada Pangan Kabupaten Kebumen dan Cilacap 

(2) Penanggung jawab Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan (OPA) wilayah Jawa Tengah 

(3) Penanggung jawab Tim Serap Gabah Korem Pamungkas di Kabupaten Batang, 

Pekalongan, Wonosobo, dan Magelang. 

(4) Pengurus Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia 

(5) Pengurus Saka Taruna Bumi Wilayah D.I Yogyakarta 

(6) Pengurus pengajian di Banyumas 

Peran pimpinan di masyarakat yang melibatkan pemimpin lembaga STPP 

Magelang akan meningkatkan kemanfaatan dan fungsi kelembagaan dikancah kehidupan 

masyarakat secara umum, baik dalam program pembangunan secara nasional, regional, 
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daerah, maupun pembangunan masyarakat secara luas. 

 
2.4    Sistem Pengelolaan 
 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan 
penganggaran 
 
Jelaskan sistem pengelolaan unit pengelola program studi diploma serta ketersediaan 
renstra. 

 
 

Perencanaan 

Perencanaan dimulai dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) STPP 

Magelang, kemudian masing masing prodi menjabarkan ke dalam bentuk kegiatan 

yang lebih operasional, yaitu usulan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) serta penyusunan 

Penetapan Kinerja  setelah RKAKL dan DIPA ditetapkan. Penyusunan 

RKT/RKAKL dan Penetapan Kinerja disusun oleh tim yang dikoordinir oleh bagian 

penyusunan program dari masing masing prodi dengan melibatkan ketua prodi. 

Penetapan kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Dalam 

menyusun RKT  selalu mengacu pada visi misi STPP dan berdasarkan atas usulan 

dari unit kerja/user yang akan melaksanakan kegiatan (bottom up). 

Pengorganisasian 

RKAKL digunakan sebagai acuan dalam menentukan atau menetapkan 

personil yang akan melaksanakan kegiatan di tingkat institusi dan program studi. 

Penetapan personil ditentukan secara demokratis, berdasarkan dengan kompetensi 

yang sesuai dengan kegiatan, dan sesuai jabatan yang ada di tingkat institusi dan 

program studi. Jabatan dalam pekerjaan di STPP Magelang meliputi Jabatan 

Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu. Penetapan 

personil dilakukan pada awal tahun dengan SK Ketua STPP Magelang 

berdasarkan peta seluruh pekerjaan dan kompetensi jabatan setiap personil. 

Pengembangan Staf 

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk 
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meningkatkan kulaitas kelulusan dari perguruan tinggi, khususnya di STPP 

Magelang, oleh karena itu SDM perlu dikembangkan atau ditingkatkan kualitasnya. 

Untuk meningkatkan kualitas SDM di STPP dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

dengan 1) sistim karier, khususnya untuk pejabat atau calon pejabat struktural 

melalui promosi atau mutasi jabatan diatasnya, 2) pendidikan formal, khususnya 

bagi tenaga pendidik, kependidikan dan tenaga penunjang lainnya yang berminat 

ingin meningkatkan pendidikannya, 3) pendidikan non formal melalui kegiatan 

peningkatan profesionalisme dosen dan staf dalam bentuk diklat, magang, 

in house training dan studi banding. Sistem pengembangan SDM tetap mengacu 

pada peraturan/pedoman/ketetapan yang berlaku. 

Pengawasan 

Untuk mengetahui kinerja dari setiap kegiatan, pada setiap awal bulan 

dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi didasarkan atas 

realisasi fisik maupun keuangan. Evaluasi dilakukan oleh tim Satuan Pengawasan 

Internal (SPI) dengan instrumen penilaian SPI  dan  Sistem  Penjaminan  Mutu  

Internal  (SPMI)  untuk  evaluasi standar-standar penyelenggaraan pendidikan. 

Monev juga sering dilakukan melalui rapat-rapat. Untuk mengontrol kegiatan setiap 

personil, maka diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan/pekerjaan dengan 

mengisi blanko yang telah tersedia. Untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendidik 

dan kependidikan telah disediakan pedoman evaluasi kinerja.  

Pengarahan 

Kegiatan pengarahan pada tingkat institusi STPP Magelang dilakukan oleh 

Ketua STPP Magelang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan juga pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Kegiatan pengarahan yang dilakukan 

berupa bimbingan, memotivasi dan mengarahkan serta berkomunikasi dengan 

penanggungjawab dan pelaksana kegiatan, diantaranya yaitu dosen-dosen selaku 

pengampu mata kuliah dan pembimbing mahasiswa untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik, kepala laboratorium/ instalasi atau untuk membuat 

aturan/tatacara penggunaan laboratorium. Pengarahan dengan memberi masukan atau 

memotivasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pendidikan dapat menunjang prestasi kerja. Pengarahan dilakukan secara langsung 
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pada saat apel, rapat, kegiatan pembinaan kepegawaian, dan juga dengan 

memanfaatkan media social (SMS, WA, Twitter, dsb). 

Representasi 

Kegiatan representasi yang telah dilaksanakan dalam rangka mewakili institusi 

STPP Magelang diantaranya adalah mengirimkan dosen pada kegiatan studi banding 

2 (dua) orang dosen ke China, dan 1 (satu) orang ke Thailand, serta 1 (satu) orang 

dosen mewakili pendampingan masyarakat (petani) ke Fiji, pada pelatihan Applied 

Approach (AA) di Malang pada tahun 2016 melibatkan 3 (tiga) orang dosen, TOT 

Penumbuhan wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) di Yogyakarta pada tahun 

2016, PEKERTI di Yogyakarta pada tahun 2015 dan 2016, serta mengikutsertakan 

perwakilan mahasiswa pada kegiatan Comparative Study on Natural Farming System 

for Agriculture  Extension  College  and  Agriculture  Vocational  School  Students  

ke  Thailand tahun 2016. 

 

 

Penganggaran 

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan seperti pada RKAKL/DIPA 

semuanya berasal dari anggaran APBN Kementerian Pertanian RI yang besarnya 

sesuai dengan  kemampuan  negara,  dengan  demikian besarnya anggaran berbeda 

setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran dilakukan oleh bagian keuangan melalui 

Bendahara pengeluaran dan dibantu oleh PUMK, Verifikator, pejabat SPM dan 

petugas pelaporan keuangan. STPP Magelang tidak memungut biaya bagi 

mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar.  

 
2.5   Sistem Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi Diploma 
 

Jelaskan sistem penjaminan mutu di unit pengelola program studi diploma. Jelaskan pula 
standar mutu yang digunakan serta pelaksanaannya. 

 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang dalam pencapaian 

visi dan misi perlu adanya kebijakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal dan Eksternal.  
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Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Sistem Penjaminan Mutu Internal dikelola oleh Unit Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Unit SPMI mengelola kegiatan 

penjaminan mutu internal dalam rangka pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal 

yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian standar dan 

pengembangan standar. STPP Magelang dalam penetapan standar mengacu  pada  

Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional. Pendidikan 

Tinggi, dan khusus di Kementerian Pertanian dijabarkan dalam Permentan No. 

11/PERMENTAN/ SM.220/5/2017 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi 

Lingkup Kementerian Pertanian. Untuk pencapaian standar maka disusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP), sehingga dalam pelaksanaan pencapaian standar dengan 

menerapkan SOP tersebut. Pada akhir kegiatan pendidikan, maka setiap tahun 

dilakukan pengendalian standar berupa audit yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal 

untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksana kegiatan pendidikan dalam penggunaan 

standar yang telah ditetapkan. Hasil audit internal dilaporkan kepada pimpinan dalam 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk dilakukan peningkatan atau perbaikan. 

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI maka dilengkapi adanya dokumen  

yang berupa manual standar, SOP, instruksi kerja, berbagai pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan kegiatan pendidikan, serta borang audit internal. Manual standar yang 

telah ditetapkan terdiri atas 40 standar wajib dan 18 standar tambahan, dan SOP.  

Disamping Unit SPMI, sistem penjaminan mutu internal yang lain adalah Unit 

Satuan Pengawas Internal (SPI).  Satuan Pengawas Internal (SPI) dilakukan untuk 

mengendalikan/mencegah penyimpangan-penyimpangan, khususnya dari segi anggaran 

penyelenggaraan pendidikan. Satuan Pengawas Internal juga digunakan untuk menilai 

kinerja dari setiap pelaksana kegiatan dan sekaligus kinerja institusi. Standar yang digunakan 

sesuai dengan yang ada di Penetapan Kinerja dan peraturan peraturan yang berlaku. 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di STPP Magelang dilakukan melalui 

kegiatan akreditasi institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada 

tahun 2015 STPP Magelang telah melakukan akreditasi institusi dari BAN-PT dengan 

mendapatkan nilai B. Untuk tingkat Jurusan/Program Studi Penyuluhan Pertanian telah 
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melakukan akreditasi program studi mendapatkan nilai A pada tahun 2013. Disamping 

akreditasi dari BAN-PT, STPP Magelang juga melakukan penjaminan mutu 

melalui sertifikasi ISO dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 

2015 dan melakukan survailen pada tahun 2016 dan 2017. 

 

 

STANDAR 3.  MAHASISWA DAN LULUSAN 
 
 
 
3.1   Mahasiswa 
 

3.1.1  Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru 
 

Kebijakan sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen 
calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan 
keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. 
Efektivitas implementasi sistem rekrutmen mahasiswa baru untuk menghasilkan  
mahasiswa  baru  yang  bermutu  diukur  dari pemenuhan kriteria seleksi, jumlah 
peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima 
terhadap yang registrasi. 
 
Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada 
unit pengelola program studi diploma ini, serta efektivitasnya. 

1. STPP Magelang merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan dibawah 

Kementerian Pertanian, sehingga dalam penerimaan mahasiswa baru 

tergantung dari Kebijakan Kementerian Pertanian, dan dalam 

kebijakan operasional melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

SDM Pertanian, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan SDM 

Kementerian Pertanian.  

Penerimaan Mahasiswa Baru STPP Magelang Tahun Akademik 

2016/2017 dan Tahun Akademik 2017/2018 mengacu pada Keputusan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor : 

12/Kpts/OT.140/J/03/16 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Penerimaan  Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. 

Selanjutnya sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan  penerimaan 

mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018 STPP Magelang 
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menerbitkan Petunjuk Teknis  Nomor : 450/ SM.220/I.8/03/2017 

tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi 

Sekolah Tinggi  Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang. 

Calon mahasiswa baru STPP Magelang berasal dari :  

1) Penyuluh pertanian PNS/Swasta atau tenaga teknis pertanian;  

2) Lulusan SMK-PP, SMK Pertanian, SMA IPA dan MA IPA.  

Penjaringan calon mahasiswa baru menggunakan 4 (empat) jalur 

pendaftaran yaitu :  

1) Jalur Tugas Belajar bagi penyuluh pertanian PNS/Swasta atau 

tenaga teknis pertanian;  

2) Jalur Undangan bagi lulusan SMK-PP/ SMK Pertanian binaan 

Kementan, dan anak pelaku utama pertanian berprestasi yang 

berprestasi lulusan SMK-PP/ SMK Pertanian/ SMA IPA/MA IPA;  

3) Jalur Umum bagi lulusan SMK-PP/ SMK Pertanian/ SMA 

IPA/MA IPA; dan 

4) Jalur kerjasama dengan Pemerintah Daerah bagi lulusan lulusan 

SMK-PP/ SMK Pertanian/ SMA IPA/MA IPA. 

Persyaratan umum dan persyaratan khusus diatur dalam Keputusan 

Kementan dan Petunjuk Teknis yang telah disebutkan diatas.   

  
2. Upaya yang dilakukan dalam penjaringan calon mahasiswa baru antara 

lain :  

a) Mengirimkan leaflet ke Kepala Dinas Pertanian / Dinas 

Peternakan, Badan Kepegawaian Daerah, Bakorluh di 

Kabupaten/Kota tentang penawaran tugas belajar;  

b) Sosialisasi langsung ke tingkat penyuluh di daerah-daerah oleh tim 

sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru;  

c) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten 

Bengkayang, Kabupaten Kayong  Utara, Kabupaten Lingga, Kab. 

Sintang  dan  Kabupaten Bangka;   

d) Sosialisasi  melalui  website  STPP  Magelang dengan alamat  
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stppyogyakarta dan stppmagelang, serta  m e l a l u i  media 

(leaflet, standing poster, baliho).  

3. Seleksi  PMB  meliputi seleksi administrasi, Test Tulis, dan Test 

Kesehatan. 

4. Bagan alur penerimaan mahasiswa baru STPP Magelang dapat 

digambarkan  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.2  Tuliskan data mahasiswa baru regular, mahasiswa baru transfer, dan total 
mahasiswa reguler untuk masing-masing program studi pada TS (tahun akademik 
penuh yang terakhir) di unit pengelola program  studi  diploma  sesuai  dengan  
mengikuti  format  tabel 
berikut: 
 
 

 

Sosialisasi Pengumuman 
Pendaftaran 

Penerimaan Mahasiswa Baru : 
1. Website 
2. Kunjungan ke Pemda 
3. Media (Leaflet, Standing 

Poster, Baliho) 

Pendaftaran Mahasiswa 
Baru : 

1. Jalur Tugas Belajar 
2. Jalur Undangan 
3. Jalur Umum 

Test Kesehatan 

Pengumuman Diterima 

Daftar Ulang 

Pengumuman Seleksi 
Administrasi 

Ujian Tulis 
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No. 

 
 

Hal 

Jumlah Mahasiswa pada PS: * 

PS-1 
 

Jurluhtan 

PS-2 
 

Jurluhnak 

 

Total 
Mahasiswa 

(1) (3) (5) (6) (11) 
 

1 Mahasiswa baru bukan 
transfer 

 

140 
 

140 
 

280 

2 Mahasiswa baru transfer 0 0 0 
 

3 Total mhs. Regular 
(Student Body) 

 

140 
 

140 
 

280 

Catatan: 
1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program 

pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore dan di seluruh 
kampus. 

2) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi 
dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik 
dari dalam PT maupun luar PT. 

 
3.1.3 Uraikan alasan/pertimbangan unit pengelola program studi diploma dalam 

menerima mahasiswa transfer, kriteria penerimaan, dan proses pelaksanaan.  
Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan transfer. 

 
STPP Magelang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga alasan unit 

pengelola menerima atau tidak menerima mahasiswa transfer sepenuhnya 

merupakan Kebijakan dari Kementerian Pertanian.  

Pada lima tahun akademik terakhir, STPP Magelang tidak menerima mahasiswa 

transfer. 

 
 
3. 2   Lulusan 

 
3.2.1  Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan dari mahasiswa reguler 

bukan transfer untuk tiap program studi diploma yang sejenjang yang dikelola 
oleh unit pengelola program studi diploma dengan mengikuti format  tabel berikut : 

 
No. 

 
Program Studi 

Rata-rata 
Masa Studi 

(tahun)* 

Rata-rata 
IPK 

Lulusan* 

 
Keterangan 
(Tahun Lulus) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Penyuluhan Pertanian 4 3.34 2015 
2 Penyuluhan Pertanian 4 3.21 2016 
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3 Penyuluhan Pertanian 4 3.31 2017 
4 Penyuluhan Peternakan 4 3.17 2015 
5 Penyuluhan Peternakan 4 3.19 2016 
6 Penyuluhan Peternakan 4 3.25 2017 

Rata-rata di Unit 
Pengelola** 

 
4.00 

 
3.24  

 
Catatan: 

 
A.  Data masa studi dan rata-rata IPK lulusan, untuk mahasiswa: 

•   D4 dihitung hanya dari mahasiswa tahun akademik TS-6. 
•   D3 dihitung hanya dari mahasiswa tahun akademik TS-4. 
•   D2 dihitung hanya dari mahasiswa tahun akademik TS-2. 
•   D1 dihitung hanya dari mahasiswa tahun akademik TS-1. 

B.  Jika data di atas tidak tersedia (baru menerima beberapa angkatan), maka 
perhitungan didasarkan atas data mahasiswa angkatan pertama, dan isikan 
tahun akademiknya pada kolom 5 (Keterangan).  

 

3.2.2    Uraikan pandangan unit pengelola program studi diploma tentang rata-rata masa 
studi dan rata-rata IPK lulusan, yang mencakup aspek : kewajaran, upaya 
pengembangan, dan upaya peningkatan mutu.  Uraikan pula kendala-kendala 
yang dihadapi. 

Program  Diploma  IV  STPP  menganut  Sistem  Kredit  Semester (SKS) 
berupa semi paket yang terdiri dari 8 (delapan) semester yang harus tuntas pada 
setiap semesternya. Bagi mahasiswa yang belum tuntas kelulusannya, pada setiap 
semester dilakukan ujian remidial, sehingga kelulusan dapat tepat waktu yaitu 4 
(empat) tahun. Rata-rata IPK kelulusan adalah 3.24. Hal tersebut wajar karena 
mahasiswa tinggal di asrama, dekat dengan mess dosen sehingga  mahasiswa 
mudah untuk konsultasi dan bimbingan. Upaya peningkatan mutu yaitu dengan 
pemberian penugasan akademik secara berkelompok yang lebih intens, dan 
peningkatan kualitas sarana praktek di laboratorium dan lapangan. 

Kendala yang dihadapi adalah mahasiswa sudah berkeluarga, problem 
keluarga kadang menjadi  kendala dalam proses belajar. Sudah berumur (daya 
serap telah mulai berkurang), sehingga dalam proses pembelajaran dosen harus  
sabar  dan  bila perlu diulang-ulang pada materi yang telah diajarkan.  Untuk 
mahasiswa fresh graduate lulusan SMA IPA/MA IPA dengan latar belakang 
keluarga bukan petani, maka pengetahuan tentang pertanian masih kurang 
sehingga   pada semester awal sedikit mengalami kendala. Hal ini diatasi dengan 
pembelajaran praktek pertanian di luar jam pembelajaran yang terjadwal, baik 
dilakukan pagi hari atau sore hari untuk membiasakan budaya perilaku pertanian.  
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STANDAR 4.  SUMBER DAYA MANUSIA  
 
 
4.1   DosenTetap 
 

Dosen tetap dalam  borang akreditasi  BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan 
ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan 
Kopertis,dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang 
studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan 
mempunyai penugasan kerja minimum 36jam/minggu. 
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 
1.dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2.dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 

 
 
 
4.1.1  Tuliskan jumlah dosen tetap yang  bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS 

dilingkungan unit pengelola program studi diploma,berdasarkan jabatan fungsional dan 
pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 
 
 
No. 

 
 

Hal 

 
Totaldi Unit 
Pengelola** 

Jumlah Dosenyang 
bertugaspadaPS:* 
PS-1 

Jurluhtan 
PS-2 

Jurluhnak 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
A Jabatan 

Fungsional: 
   

1 AsistenAhli 1 0 1 
2 Lektor 18 7 11 
3 LektorKepala 21 11 10 
4 GuruBesar/Profesor 0 0 0 

TOTAL 40 18 22 
 

B Pendidikan 
Tertinggi: 

   

1 S1 0 0 0 
2 S2/Profesi/Sp-1 27 12 15 
3 S3/Sp-2   12  5 7 

TOTAL 39 17 22 
 
4.1.2 Tuliskan banyaknya pengembangan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 

program studi pada unit pengelola program studi diploma dalam tiga tahun terakhir 
dengan mengikuti format tabel berikut: 
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No 

 
Hal 

PS-1 
Jurluhtan 

PS-2 
Jurluhnak 

Totaldi 
Institusi 

(1) (2) (4) (5) (6) 
 

1 
Banyaknya 
dosentugas belajar 
S2/Sp-1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
2 

Banyaknya 
dosen tugas belajar 
S3/Sp-2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 
4.1.3   Uraikan pandangan unit pengelola program studi diploma tentang datapa dabutir 4.1.1 

dan 4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi,dan pengembangan karir. 
Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap. 

 
Aspek Kecukupan 
 
Ratio dosen : mahasiswa program studi Penyuluhan Pertanian  1 : 23, sedangkan 
ratio dosen : mahasiswa program studi penyuluan peternakan 1 : 19 berarti 
sesuai dengan dengan standar. (kecukupan didasarkan atas jumlah dosen tetap 
pada PS) 
 
Aspek kualifikasi 
Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai program studi penyuluhan 
pertanian 100% dengan jabatan akademik lektor dan lector kepala, 
sedangkan untuk program studi penyuluhan peternakan 100% dengan jabatan 
akademik asisten ahli, lektor dan lektor kepala.Haltersebut menunjukkan 
bahwa kualifikasi dosen dari aspek jabatan akademik dan tingkat 
pendidikan sudah sangat baik dan mencukupi. 
 

AspekPengembangan Karier 
 
Peningkatan kualifikasi tenaga pendidikan melalui tugas belajar S2 dan S3 

dilakukan sudah tepat,  mengingat tahun mendatang  diperlukan tenaga 

pendidik yang  secara  berkesinambungan harus tersedia 

berkompeten.Untuk pengembangan karier tersebut selain mengikuti 

pendidikan formal, mengikuti pengembangan diri melalui  workshop, 

magang dan seminar.   Pengembangan karier ini selain dalam jabatan 

jabatan fungsional dosen, juga diberi kesempatan untuk menduduki jabatan 
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structural seperti jabatan bereselon (eselon 2 dan 3). Pengembangan  karier  

ini  juga  dapat  ditempuh   melalui struktur fungsional dalam mendukung 

lembaga perguruan tinggi seperti  Ketua, Wakil Ketua, Kepala unit, tenaga 

asesor kompetensi. Kendala  untuk  pengembangan  dosen  terbatas  pada  

ketersediaan pengadaan formasi pengangkatan PNS dari Kementerian 

Pertanian. 
 
 
4.2  Tenaga Kependidikan 
 

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di unit pengelola program studi diploma 
dengan mengikuti format tabel berikut: 

 
 
 
No. 

 
 

JenisTenaga 
Kependidikan 

JumlahTenagaKependidikan 
diUnitPengelolaProgramStudiDiploma 

denganPendidikanTerakhir  
S3 

 
S2 

 
S1 

 
D4 

 
D3 

 
D2 

 
D1 

SMA/ 
SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
A. Jurluhtan         
1 Pustakawan* 0 0 2 1 1 1 0 0 
2 Laboran/Teknisi/Analis/ 

Operator/Programer 0 5 4 8 0 0 0 5 

3 Tenagaadministrasi 0 1 5 3 0 0 0 0 

4 Lainnya:… 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 6 11 12 1 1 0 5 
B Jurluhnak         

1 Pustakawan* 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 Laboran/Teknisi/Anali
s/ Operator/Programer 0 2 5 4 0 0 0 12 

3 Tenagaadministrasi 0 0 13 10 4 0 0 0 
4 Lainnya:… 0 1 2 4 13 0 0 4 

TOTAL 0 3 20 18 18 0 0 16 

TOTAL (A + B) 0 9 33 30 19 1 0 21 
 

*Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 
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Uraikan pandangan unit pengelola program studi tentang data diatas yang mencakup 
aspek:kecukupan, dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga 
kependidikan 
 
 
 
STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 
 
5.1   Kurikulum 
 

Jelaskan peran unit pengelola program studi diploma dalam penyusunan dan 
pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola. 

 
 

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang sebagai unit pengelola 

program studi  mempunyai peran dan banyak memberikan kontribusi yang besar dalam 

penyusunan dan pengembangan kurikulum, salah satu bentuk peran untuk memfokuskan 

kegiatan dalam hal penyusunan dan pengembangan kurikulum, telah dibentuknya 

organisasi melalui penugasan dan diberikan Surat Keputusan dari Kepala Badan 

Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian kepada beberapa orang 

yang kompeten untuk menyusun kurikulum. 

Melalui fasilitasi dan adanya bantuan dana yang diberikan oleh unit pengelola dalam 

pengembangan kurikulum telah beberapa kali mengadakan rapat, sesekali mengundang 

narasumber dari Universitas Pembina yaitu Universitas Gajah Mada Yogyakarta melalui 

kegiatan Semiloka, Lokakarya maupun Workshop yang dilaksanakan dikampus STPP 

Magelang maupun di luar kampus. Kurikulum yang telah tersusun diimplementasikan dan 

disosialisasikan kedosen, melalui rapat pendidikan atau dengan melakukan workshop 

persiapan pembelajaran ,untuk menyusun silabus, membuat RPS, SAP untuk 

mempersiapkan proses perkuliahan. 

Perbaikan dan perkembangan kurikulum mengikuti kondisi lapangan dan 

perkembangan iptek, serta kebutuhan stakeholder di lapangan dilakukan evaluasi 

kurikulum tiap 5 (lima) tahun sekali melalui rapat teknis yang bersifat nasional diikuti 

seluruh STPP se Indonesia, dengan sebelumnya prodi penyuluhan pertanian membawa 

draf hasil masukan dosen, civitas akademika, serta instansi dinas terkait setempat.  
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5.2   Pembelajaran 
 

Jelaskan  peran  unit  pengelola  program  studi  diploma  dalam memonitor dan 
mengevaluasi pembelajaran. 

 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  pembelajaran, unit pengelola programstudi 

menyerahkan sepenuhnya kepada tim pengawas dimana di dalamnya terdapat organisasi 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagian besar beranggotakan dosen, dan 

beberapa pejabat struktural. Pelaksanaan monitoring dilakukan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, sampai kegiatan penilaian hasil pembelajaran. Melalui bantuan 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 

Monitoring pembelajaran dilakukan dengan melihat kelengkapan- kelengkapan 

yang telah dilakukan oleh dosen (meliputi kelengkapan perencanaan sebelum melakukan 

pembelajaran dengan Kartu Rencana Studi (KRS), kelengkapan selama pelaksanaan 

pembelajaran dengan pengisian  Berita  Acara  Perkuliahan  (BAP),  ketertiban  

pengumpulan soal-soal ujian dari setiap matakuliah,sampai dengan kelengkapan hasil 

penilaian proses pembelajaran mahasiswa untuk kepentingan pengisian ke dalam Kartu 

Hasil Studi(KHS). Evaluasi pembelajaran dilakukan dengancara membandingkan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standar proses yang telah ada. 

Pengevaluasian proses pembelajaran dengan jalan memusatkan pada keseluruhan 

kinerja dosen. BAAK sebagai bagian dari Tim Pengawas yang telah ditunjuk oleh Ketua 

STPP, telah secara rutin melakukan evaluasi dosen dalam hal metodik didaktik setiap 

akhir semester. Secara berkala untuk memulai kegiatan semester baru, melalui rapat 

pendidikan BAAK akan menyampaikan laporan hasil evaluasi pembelajaran kepada 

dosen meliputi; rekapitulasi kelengkapan perencanaan pembelajaran, rekapitulasi hasil 

proses pembelajaran (kelengkapan pengisian Berita Acara Perkuliahan, Presensi 

mahasiswa, Ketepatan memasukkan soal ujian,maupun ketepatan pemasukan nilai- nilai 

hasil ujian mahasiswa). 

Program Evaluasi dosen  mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa  STPP   

Magelang   dilakukan   dengan  Program   aplikasi Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa 

(EDOM). EDOM merupakan wujud evaluasi penilaian mahasiswa kepada dosen dalam 

proses belajar mengajar di STPP Magelang. Proses penilaian EDOM  dahulu dilakukan 
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secara manual dengan mengisi quesioner yang diedarkan kepada mahasiswa.Namun 

seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, EDOM sudah dapat diakses melalui 

internet karena sarana ini menyatu dengan website STPP Magelang guna memanfaatkan 

sarana teknologi informasi yang dimiliki STPP Magelang. 

Diharapkan dari adanya EDOM tersebut para dosen dapat mengetahui dan 

mengevaluasi dalam proses belajar mengajar karena Penilaian EDOM oleh mahasiswa 

menunjukkan kinerja dosen. Penilaian EDOM mencantumkan Nama dosenyang dinilai 

dan MataKuliah yang diampunya. Instrumen penilaiannya terdiri dari: Kompetensi 

pedagogik, Kompetensi profesional, Kompetensi kepribadian,Kompetensi sosial. 

Semua hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran didokumentasikan dalam 

bentuk Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan,untuk kepentingan Sekolah 

Tinggi PenyuluhanPertanian Magelang sebagai arsip, dandikirimkan ke KepalaPusat 

Pendidikan  Pertaniansebagai pemangku kepentingan.  Upaya  peningkatan   mutu  secara  

berkelanjutan  dan sebagai tindak lanjut untuk perbaikan hasil proses pembelajaran;dosen 

diberikan kesempatan untuk pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan peningkatan 

kompetensi dan profesinya. 

 

5.3 Suasana Akademik 

Jelaskan  peran  unit  pengelola  program  studi  diploma  dalam mendorong  suasana 
akademik yang kondusif, terutama dalam : (1) Kebijakan tentang suasana  akademik,  (2) 
penyediaan  prasarana dan sarana,(3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik didalam 
dan di luar kelas. 
 

Dalam rangka mendorong suasana akademik yang kondusif, unit pengelola program studi 

diploma berperan, terutama dalam: 

1) Kebijakan suasana akademik yang kondusif dalam bentuk penyampaian informasi 

berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui papan 

pengumuman, leaflet serta website STPP Magelang. Kegiatan penelitian melibatkan 

mahasiswa, dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah, kegiatan seminar, workshop 

ataupun lokakarya. Mahasiswa diberikan kebebasan menentukan topik, judul dan 

lokasi kegiatan KIPA. Selain dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta 

penelitian, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian 
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masyarakat, sekaligus untuk menerapkan teori di kelas utamanya yang berkaitan 

dengan materi pemberdayaan masyarakat. 

2) Penyediaan prasarana dan sarana, diantaranya fasilitas internet melakui hotspot, 

sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) secara online, sistem pembelajaran 

dengan E-learning (Daring), perpustakaan yang dilengkapi Digital Library, ruang 

kuliah yang ber-AC, computer dan LCD, laboratorium teknis maupun non teknis 

yang dilengkapi peralatan yang memadai guna menunjang peningkatan kompetensi 

mahasiswa. Dasilitas pengembangan bakat dan seni juga tersedia secara memadai. 

3) Dukungan dana yang diberikan unit pengelola program studi cukup memadai, karena 

semua program kegiatan telah diajukan penganggarannya satu tahun sebelumnya. 

Seluruh biaya pendidikan didanai melalui Satker STPP Magelang dibawah 

Kementerian Pertanian. 

4) Kegiatan akademik didalam dan diluar kelas, untuk menciptakan suasana akademik 

yang kondusif, dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan berbagai pelatihan dilakukan antara 

lain: Geografis Informasi System, multimedia, Diklat Dasar Ahli dan Alih Kelompok 

Penyuluhan. Kegiatan ekstra kurikuler diantaranya outbond, drumband, olah raga 

(badminton, pingpong, volley, sepak bola dan bela diri), pengembangan bakat dan 

seni, kegiatan kerohanian dan lain-lain. Dinamika kehidupan kampus semakin hiduo 

dengan adanya keberadaan mahasiswa di asrama, serta banyaknya masyarakat 

memanfaatkan kampus untuk konsultasi agribisnis, dan aktivitas kemasyarakatan 

lainnya. Kegiatan ilmiah kampus juga semakin semarak dengan adanya temu karya 

nasional (TEKMANAS) dan kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Penyuluhan 

(HIMAPI), serta penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP). 

 
 
STANDAR 6.  PEMBIAYAAN,SARANADAN PRASARANASERTA SISTEM 

INFORMASI 
 
 

6.1  Pembiayaan 
 
6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji yang diterima diunit pengelola program studi 

diploma selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 
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Sumber 
Dana 

 

JenisDana Jumlah Dana (juta Rp) 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Usaha 
sendiri 

    
    
    
    
    

Mahasiswa     
    
    
    
    

Pemerintah DIPA STPP 
Magelang 

31.313 41.009 47.282

 
 

Sumber lain  Kerjasama (Magelang) 
Kerjasama 51 292 665.5
 
 
 

Total 31.364 41.301 47.948
 
Penggunaan dana: 

 
 

No. Jenis Penggunaan 
(Jurluhnak) 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
A. Jurluhnak 
1 Pendidikan 10.687 16.342 21.125
2 Penelitian 154 113 119
3 Pelayanan/pengabdian 

Kepada Masyarakat 
937 1.783 421

Jumlah dana operasional 11.778 18.238 21.666
4 Investasi prasarana 1.064 2.274 54
5 Investasi sarana 1.999 1.045 3.863
6 Investasi SDM 90 401 211
Jumlah dana untuk investasi 3.153 3.720 4.129
Jumlah dana (operasional + 
investasi) 

14.931 21.958 25.794

B.Jurluhtan 
1 Pendidikan 10.967 16.607 19.895
2 Penelitian 97,7 60 49,2
3 Pelayanan/pengabdian 

KepadaMasyarakat 
937 1.783 479

Jumlahdanaoperasional 10.936 12.002 18.450
4 Investasi prasarana 1.064 2.274 959
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5 Investasi sarana 1.999 1.045 253
6 Investasi SDM 90 401 222
Jumlah dana untuk investasi 3.153 3.720 1.434
Jumlah dana (operasional + 
investasi) 

15.155 22.170 21.857

 
 

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma per program studi: 
 

 

No. NamaProgram 
Studi 

Jumlah Dana(jutaRp) 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Penyuluhan 

Peternakan 
11.778 18.238  

2 Penyuluhan 
Pertanian 

12.058 18.503 20.471 

 
6.1.2  Uraikan pendapat pimpinan unit pengelola program studi diploma tentang perolehan 

dana pada butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya 
pengembangannya.Uraikan pula kendala- kendala yang dihadapi. 

 
 

Kegiatan penyelenggaraan Program Studi Diploma cukup memadai. Kendala 

yang dihadapi untuk penyelenggaraan Program Diploma adanya kebijakan 

kementrian Pertanian tentang perubahan APBN sesuai dengan skala prioritas 

serta singkroninasi waktu penyelenggaraan dan program dari kementerian. 
 
 
 

6.2   Sarana 
 
6.2.1 Uraikan penilaianunitpengelola programstudi diploma tentang sarana untuk menjamin 

penyelenggaraan program tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek: 
kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima 
tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana. 

 
 

Sarana untuk menjamin penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi cukup 

memadai. Kendala yang dihadapai untuk pemenuhan sarana dibatasi besarnya 

APBN karena adanya kebijakan Kementrian Pertanian tentang perguruan APBN 

disesuaikan dengan skala prioritas. 
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6.2.2 Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program 
tridarma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. 
Uraikan pula rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan 
mengikuti format tabel berikut: 

 
 

No Jenis Sarana 
Tambahan 

Investasi Sarana 
Selama Tiga Tahun 

Terakhir 

Rencana Investasi Sarana dalam Lima Tahun 
Mendatang 

Nilai Investasi  
(juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
  Jurluhnak Jurluhtan Jurluhnak Jurluhtan Jurluhnak Jurluhtan 
1 Buku-buku 

Perpustakaan 
80,000 90,000 450,000 450,000 APBN APBN 

2 Alat pengolah data 268,000 404,000 450,000 2.000,000 APBN APBN 

3 Kelas 169,702 130,000 750,000 750,000 APBN APBN 
4 Peralatan 

Laboratorium 
163,000 318,000 3.500,000 1.500,000 APBN APBN 

5 Laboratorium 
Lapangan 

665,000 33,000 2.500,000 160,000 APBN APBN 

6 Asrama 
Mahasiswa 

42,000 2.080,000 1.000,000 10.000,000 APBN APBN 

7 Peralatan 
Penyuluhan 

1.328,142 60,000 3.400,000 300,000 APBN APBN 

8 MobilPelayanan 
Kesehatan 
Ternak 

- - 500,000 750,000 APBN APBN 

9 Mobilfungsional 
mahasiswa 
prakteklapang 

- - 650,000 1.200,000 APBN APBN 

9 JaringanInternet 348,000 40 720,000 200,000 APBN APBN 
10 PeralatanKantor 966,160 361 1.750,000 1.500,000 APBN APBN 

 
 

6.3   Prasarana 
 

6.3.1     Uraikan penilaian unit pengelola program studi diploma tentang prasarana yang 
telah dimiliki, khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini 
mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam 
lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan 
prasarana. 

 
 

Prasarana untuk menjamin penyelenggaraan program studi cukup 

memadai.Kendala yang dihadapai dalam pengembangan prasarana dibatasi 

kebijakan Menteri Keuangan dalam penggunaan APBN untuk pembangunan 

dibatasi. 
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6.3.2 Sebutkan penambahan prasarana untuk semua program studi yang dikelola dalam 
tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima 
tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 
 

 
 
No. 

 

 
 

JenisPrasarana 

Investasi 
Prasarana 

SelamaTiga 
TahunTerakhir 

(jutaRp) 

Rencana Investasi Prasarana 
dalamLimaTahunMendatang 

 

Nilai Investasi 
(jutaRp) 

 
Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Pemeliharaan 

Gedung (kantor, 
kelas, 
laboratorium, 
asrama, 
laboratorium 
lapang) 
(Jurluhnak) 

5.874,072 7.500,000 APBN 

2 Pemeliharaan 
Gedung (kantor, 
kelas, 
laboratorium, 
asrama, 
laboratorium 
lapang) 
(Jurluhtan) 

1.618,000 8.000,000 APBN 

 
Catatan: Jika prasarana yang terkait dengan program studi dikelola ditingkat perguruan tinggi, 

maka informasi tentang prasarana mesti digali pada tingkat tersebut. 
 

 
 
6.4   Sistem Informasi 
 
6.4.1 Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan unit pengelola program studi diploma 
untuk (1) proses pembelajaran termasuk e- learning,(2) penyelenggaraan administrasi 
(misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG), dan (3) pemanfaatannya 
dalam  proses  pengambilan  keputusan   dalam  pengembangan institusi (antara lain 
informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan trend berbagai jenis data). 

 

Sistem  informasi   manajemen  yang  digunakan  dalam  pengelolaan program 

studi anatara lain : Sistem informasi pembelajaran,  Sistem Kredit Semester, 

Simonev, LAKIP, SIMDAL, SAI,  SABMN, SIMPEG, GPP, Aplikasi 

RKAKL, SPI dan SPMI.Siakad,E-Personal,E-PUNS,E- Kinerja, PMB 

online,E-Learning,Digital Library, Journal, EDOM, PMB On-Line,SIAKAD. 
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6.4.2  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data,dengan 
mengikuti format table berikut. 

 
 
 
 
 

JenisData 

Sistem Pengelolaan Data 
 

 
 

Secara 
Manual 

 
Dengan 

Komputer 
Tanpa 

Jaringan 

 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Luas 
(WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
1.Mahasiswa 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2.KartuRencana 
Studi (KRS) 

√ √ √ - 

3.Jadwal matakuliah √ √ √ √ 
4.Nilai matakuliah √ √ √ - 
5. Transkrip 

akademik 
√ √ √ - 

6.Lulusan √ √ √  
7.Dosen/EDOM √ √ √ √ 
8.Pegawai √ √ - √ 
9.Keuangan √ √ - √ 
10. Inventaris √ √ √ - 
11.PembayaranSPP - - - - 
12.Perpustakaan √ √ √ √ 
13. kalender 

akademik 
√ √ √ √ 

Lainnya…     
 

6.4.3  Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika dan tenaga 
kependidikan di  unit pengelola program studi diploma (misalnya melalui 
rapat/pertemuan, surat, faksimili/telepon/SMS,e-mail,mailinglist, bulletin, dll.). 

 
Penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika melalui rapat umum, 

Sosialisasi, surat, buletin, internet,e-mail, website, SMS , baliho, 

pameran,siaran radio, jaringan kerjasama,. 
 

 
 
6.4.4 Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya 

pencapaiannya.Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 
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Pengembangan sistem informasi jangka panjang antara lain pengembangan  

Sistem  informasi   mahasiswa  dan  alumni,  Sistem Informasi Administrasi 

Pendidikan, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sistem 

Penjamin Mutu yang semuanya diarahkan berbasis online. Terbatasnya Sumber 

daya Manusia yang menguasai Teknologi informasi. 

 

 

 

STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
7. 1   Penelitian 
 
7.1.1  Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap pada masing-masing 

PS diploma sejenjang di lingkungan unit pengelola program studi diploma dalam tiga 
tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 

Nama 
Program 

Studi 
Diploma  

Jumlah Judul Penelitian Total Dana Penelitian 
(juta Rp) 

TS-2 
(2015) 

TS-1 
(2016) 

TS 
(2017) 

TS-2  
(2015) 

TS-1 
(2016) 

TS  
(2017) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Penyuluhan 

Pertanian 
29 25 19 97,7 60,0 49,2 

2 Penyuluhan 
Peternakan 

7 6 10 103,4 154,3 113,3 

 Total 36 31 29 201,1 214,3 162,5 
 
Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai 

kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.  
 
 

7.1.2   Uraikan pandangan pimpinan  unit pengelola program studi diploma tentang data pada 
butir 7.1.1, dalam perspektif: kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran, 
upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang 
dihadapi.  

 
 
 Penelitian di STPP lebih diarahkan pada penelitian terapan, sehingga hasil 
penelitian yang didesiminasikan melalui jurnal, seminar dan lokakarya dapat di 
aplikasikan oleh petani dan pengguna lainnya. Disamping akan mendorong peningkatan 
dari mutu penelitian itu sendiri. Penyampaian hasil penelitan juga dilakukan oleh 
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mahasiswa pada saat Praktek Kerja Lapangan, dan untuk kegiatan yang terakhir ini lebih 
cepat sampai pada petani atau pelaku usaha bidang pertanian pada umumnya. 
Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan aplikasi di lapangan tidak lepas dari visi 
menghasilkan tenaga professional dibidang penyuluhan pertanian. Kendala yang 
dihadapi adalah adanya pengurangan anggaran penelitian oleh Pusat dan mundurnya 
waktu pencairan anggaran. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara mendorong dosen 
dan karyawan untuk melakukan penelitian mandiri dan mencukupi terlebih dahulu 
anggaran penelitian yang dibutuhkan sebelum anggaran tersebut dapat dicairkan. Agar 
jumlah penelitian dapat ditingkatkan, lembaga selalu mendorong dilakukannya 
penelitian mandiri di samping melalui anggaran Kementan yang selalu ditingkatkan dari 
tahun ke tahun. 
 

 
 

7. 2   Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.) 

 
 
7.2.1  Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen tetap pada masing-masing PS diploma sejenjang di lingkungan unit 
pengelola program studi diploma dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 
berikut: 

 

No. 

Nama 
Program 

Studi 
Diploma 

Jumlah Judul Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Total Dana  
Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian kepada 

Masyarakat (juta Rp) 
TS-2 

(2015) 
TS-1 

(2016) 
TS 

(2017) 
TS-2 (2015) TS-1 (2016) TS (2017) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Penyuluhan 

Pertanian 
71 33 32 938 1780 479 

2 Penyuluhan 
Peternakan 

41 52 56 406 938 1783 

 Total 112 85 88 1344 2718 2262 
 
Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai 

kegiatan PS yang relevansinya paling dekat. 
 
 

7.2.2  Uraikan pandangan unit pengelola program studi diploma tentang data pada butir 7.2.1 
dalam perspektif: kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran, upaya 
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 
 Kegiatan pelayanan/pengabdian masyarakat menjadi unggulan dan kebanggaan 
civitas akademika, karena berkat partisipasinya pada tahun 2015 mendapatkan 
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penghargaan abdi tani dari Presiden. Sesuai visi Institusi, selalu menyelenggarakan 
pengabdian masyarakat dalam pengembangan agribisnis unggulan serta jejaring 
kerjasama dengan stakeholder eksternal. Kelompok binaan dari waktu ke waktu 
meningkat, disamping pelayanan secara terbuka melalui siaran pedesaan di TVRI, 
pengendalian hama penyakit tanaman, serta membuka konsultasi agribisnis juga 
dilaksanakan. Berbagai kendala dengan banyaknya permintaan untuk menjadi kelompok 
binaan diatasi dengan dibentuknya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluhan 
melalui media massa (radio dan TV), serta melibatkan mahasiswa dalam pengabdian 
masyarakat dan Praktek Kerja Lapangan secara terstruktur. 

 
 
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*  dengan unit pengelola program 

studi diploma dalam tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Balai Penyuluhan 

Pertanian Kec. 
Sewon, Kab. 
Bantul  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2013  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

2 Balai Penyuluhan 
Pertanian Kec. 
Kalibawang, 
Kab. Kulon 
Progo  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2013  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

3 UPT Balai 
Penyuluhan 
Pertanian, 
Perikanan dan 
Kehutanan Wil. 
III, Kab Sleman  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2013  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

4 Balai Penyuluhan 
Pertanian 
Banguntapan 
Kec. Piyungan, 
Kab. Bantul  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2013  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

5 Balai Penyuluhan 
Pertanian 
Bandung, Kec. 
Playen, Kab. 
Gunung Kidul  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2013  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  
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6 Universitas 
Atmajaya 
Yogyakarta 

Pembekalan 
ketrampilan bagi 
pegawai 
Atmajaya yang 
akan memasuki 
masa purna tugas 

2014 Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran dosen dan 
staff  

7 Badan Ketahanan 
Pangan dan 
Penyuluhan 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hari 
Pangan SeDunia 
XXXV 

2015 2016 Menigkatkan peran dosen dan 
staff  

8 Balai Penyuluhan 
Pertanian 
Girimulyo, Kec. 
Girimulyo, Kab. 
Kulon Progo  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2015  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

9 Balai Penyuluhan 
Pertanian 
Nanggulan, Kec. 
Nanggulan, Kab. 
Kulon Progo  

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
BPP Mitra  

2015  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran BPP dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

10 Dinas Pertanian, 
Perikanan dan 
Kehutanan 
Sleman 

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
Dinas Mitra  

2015  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran Dinas dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

12 Kantor 
Ketahanan 
Pangan, 
Penyuluhan 
Pertanian, 
Perikanan dan 
Kehutanan Kulon 
Progo 

Pendampingan 
teknis, 
administratif, 
pengembangan 
Dinas Mitra  

2015  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran Dinas dan 
kelompok mitra serta dosen 
STPP  

13 Pengelola Jurnal 
Caraka Tani 
Fakultas 
Pertanian UNS 
Surakarta  

Peningkatan 
profesionalisme 
dosen dan staff  

2013  Sampai 
waktu tidak 
ditentukan  

Menigkatkan peran dosen dan 
staff  

14 Balai Besar 
Latihan 
Masyarakat 
Yogyakarta 

Pelatihan 
Pengembangan 
Bumdes Usaha 
Peternakan 
(Ternak Besar), 
Pelatihan 
Pengembangan 

2017 2017 Meningkatkan peran Dosen 
dan staf 
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Bumdes Usaha 
Ternak UNggas, 
Pelatihan 
Pengembangan 
Bumdes Usaha 
Energi Alternatif 
Biogas, Pelatihan 
Pembuatan 
Briket Sampah 
dan Pelatian 
Berbasis 
Kompetensi 
Calon 
Transmigran 
Umum Pengelola 
Lahan Tanaman 
Pangan Bagi 
Masyarakat 
Desa, Daerah 
Tertinggal dan 
Transmigrasi 
Tahun Anggaran 
2017 

15 Ketua 
Departemen 
Teknologi Hayati 
dan Veteriner 
Sekolah Vokasi 
UGM 

Penyelenggaran 
Praktikum di 
STPP Jurusan 
Penyuluhan 
Pertanian 
Yogyakarta 

2016 2016 Meningkatkan peran Dosen 
dan staf 

16 PT Awana Alami 
Wahana 
Nuisantara 

Pengembangan 
Kebun Teaching 
Factory 
Perbenihan 

2017 2017 Meningkatkan peran Dosen 
dan staf 

17 Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka 

2017 2018 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

18 Pemerintah 
Kabupaten 
Kayong Utara 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 

2017 2022 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
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Kayong Utara 
19 Pemerintah 

Kabupaten 
Lingga 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Lingga 

2017 2022 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

20 Pemerintah 
Kabupaten 
Sintang 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sintang 

2017 2022 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

21 Pemerintah 
Kabupaten 
Kapuas 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Kapuas 

2016 2020 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

22 Pemerintah 
Kabupaten 
Kayong Utara 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Kayong Utara 

2016 2021 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

23 Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkayang 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkayang 

2016 2020 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

24 Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkayang 

Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia bidang 
Pertanian di 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkayang 

2015 2019 Penerimaan Mahasiswa 
Tugas Belajar Kabupaten 
 

25 Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkayang, 

Kerjasama 
Penyelenggaraan 
pendidikan 

2016 2016 a. Ketersediaan calon 
mahasiswa STPP Magelang 
b.Meningkatnya hubungan 
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Kalimantan Barat (Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru/PMB) 

STPP Magelang dengan 
pemda setempat 

26 Pemerintah 
Kabupaten 
kayong, 
Kalimantan Barat 

Kerjasama 
Penyelenggaraan 
pendidikan 
(Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru/PMB) 

2016 2016 a. Ketersediaan calon 
mahasiswa STPP Magelang 
b.Meningkatnya hubungan 
STPP Magelang dengan 
pemda setempat 

27 Balai Besar 
Ketindan, Jawa 
Timur 

Kerjasama 
Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan dasar 
penyuluh 
pertanian bagi 
alumni di STPP 
Magelang 

2013 2014 Meningkatnya kemampuan 
dan kompetensi penyuluh 
pertanian alumni STPP 
Magelang dalam bidang 
penyuluhan 

28 Badan Diklat 
pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Daerah 
(BPSDMD) Prov 
Jawa Tengah 

Kerjasama 
penyelenggaraan 
peningkatan 
kompetensi 
mahasiswa 
bidang 
Inseminasi 
Buatan dan 
Paramedik 
Kesehatan 
Hewan 

2013 2017 Meningkatnya kemampuan 
dan kompetensi mahasiswa 
STPP Magelang dalam 
bidang Inseminasi Buatan dan 
Paramedik Kesehatan Hewan 

29 Badan 
PenyuluhanPerta
nian dan 
Ketahanan 
Pangan 
Kabupaten 
Magelang 

a.Peningkatan 
kapasitas 
Penyuluh 
pertanian 
b.Pengabdian 
masyarakat/pemb
erdayaan 
kelompok tani 
c.Pemberdayaan
BPP Kecamatan 

2013 2016 Terlaksananya Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

30 Dinas Pertanian 
Peternakan dan 
Kehutanan 
Kabupaten 
Rembang 

a.Fasilitasi 
kegiatan lokasi 
praktik 
kompetensi 
Inseminasi 
Buatan 
b.Fasilitasi 
instruktur dan 

2013 2016 Mahasiswa memperoleh 
pengalaman langsung dalam 
praktek Inseminasi Buatan 
di lapang 
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narasumber 
praktik 
kompetensi 
Inseminasi 
Buatan 

31 Dinas Pertanian 
Tanaman 
Pangan dan 
Peternakan 
Kabupaten Pati 

a.Fasilitasi 
kegiatan lokasi 
praktik 
kompetensi 
Inseminasi 
Buatan 
b.Fasilitasi 
instruktur dan 
narasumber 
praktik 
kompetensi 
Inseminasi 
Buatan 

2013 2015 Mahasiswa memperoleh 
pengalaman langsung dalam 
praktek Inseminasi Buatan 
di lapang 

32 Badan Pelaksana 
Penyuluhan 
Pertanian 
Kabupaten 
Temanggung 

a.Peningkatan 
kapasitas 
Penyuluh 
pertanian 
b.Pengabdian 
masyarakat/pemb
erdayaan 
kelompoktani 
c. Pemberdayaan 
BPP kecamatan 

2013 2016 Terlaksananya Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

33 Radio FAST FM 
Tegalrejo 
kabupaten 
Magelang 

Siaran Radio 
Bincang 
Agribisnis 

2013 2017 Diseminasi informasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
bidang agribisnis peternakan 
kepada masyarakat luas 

34 Balai Besar 
Latihan 
Masyarakat 
(BBLM) 
Yogyakarta 

Pelatihan Calon 
Transmigrasi 
bidang ternak 
Unggas 

2014 2016 Meningkatnya kemampuan 
dan kompetensi Calon 
Transmigrasi bidang ternak 
Unggas 

35 Universitas 
Gajah Mada 
Yogyakarta 

Pendampingan 
mahasiswa dalam 
rangka 
swasembada Padi 
Jagung Kedelai 
Nasional 

2015 2016 Ikut berperan serta dalam 
mensukseskan program 
pemerintah 

36 Universitas 
Lambung 
Mangkurat  

Pendampingan 
mahasiswa dalam 
rangka 

2015  2016  Ikut berperan serta dalam 
mensukseskan program 
pemerintah  
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Banjarmasin  swasembada Padi 
Jagung Kedelai 
Nasional  

37 Universitas 
Tanjungpura  
Pontianak  

Pendampinganm
ahasiswa dalam 
rangka 
swasembada Padi 
Jagung Kedelai 
Nasional  

2015  2016  Ikut berperan serta dalam 
mensukseskan program 
pemerintah  

38 SMK 
Muhammadiyah 
Salaman 
Magelang  

Penyelenggaraan 
Magang bidang 
kemultimediaan  

2015  2016  Meningkatnya kemampuan 
dan kompetensi siswa SMK 
dalam bidang 
kemultimediaan  

39 SMKN 6 Kendal  Penyelenggaraan 
Magang bidang 
kemultimediaan  

2014  2016  Meningkatnya kemampuan 
dan kompetensi siswa SMK 
dalam bidang 
kemultimediaan  

40 SMKN 1 
Ngablak, 
Magelang  

Penyelenggaraan 
Magang teknik 
peternakan  

2013  2016  Meningkatnya kemampuan 
dan kompetensi siswa SMK 
dalam bidang Perunggasan 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
 
 
7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*  dengan unit pengelola program 

studi diploma dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhi
r 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 - - - - - 
2 - - - - - 
3 - - - - - 

dst.      
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
 

 
 


