
 

 

  



BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian merupakan aktifitas yang sangat penting sebuah negara, dimana mandat utama 

pertanian adalah untuk menyiapkan bahan pangan bagi seluruh warga negara. Di 

Indonesia, semua aktifitas pertanian berada dibawah koordinasi kementerian pertanian. 

Kementerian pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk 265 juta jiwa penduduk 

Indonesia, selalu melakukan program-program terobosan ditengah tantangan 

perkembangan global saat ini. Program-program untuk pencapaian swasembada 

komoditas pertanian sudah dilakukan dari tahun 2015 dan akan terus berlanjut.  

 

Memasuki abad ke-21 dalam konteks Revolusi industry 4.0, dan arahan Presiden RI dalam 

mewujudkan visi Indonesia tahun 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan sumber daya 

manusia (SDM). Percepatan pembangunan SDM guna memperbaiki piramida kualifikasi 

tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke 

dalam industri-industri. Seiring dengan hal ini, Presiden mempunyai pesan khusus untuk 

pendidikan vokasi yaitu agar pendidikan vokasi dihubungkan dengan industri-industri agar 

lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru. Oleh karena itu, 

maka pembangunan SDM saat ini harus diintegrasikan dengan revolusi industry 4.0 untuk 

menjawab tantangan global yang sedang dan akan terus berkembangan dengan sangat 

cepat.  

 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 

Kementerian Pertanian, melalui Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai unit pelaksana 

teknis (UPT) pendidikan memilikienam Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

dan tiga Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluh Pertanian (SMKPP) yang tersebar 

diseluruh Indonesia, dengan visi to be a global leading vocational institute on agriculture. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diuraikan dalam misi yang meliputi : 

1)Melaksanakan best of the best pendidikan vokasional bidang pertanian, 2) 

Melaksanakan penelitian terapan bidang pertanian, 3) Melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai program pembangunan pertanian, 4) Mengembangkan institusi sesuai 

kebutuhan global, dan 5) Mengembangkan karakter mahasiswa.  

 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka berbagai persoalan dihadapi oleh 

dunia pertanian meliputi; 1) Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek 

produksi, 2) Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian, 3) Lemahnya kapasitas 

kelembagaan petani, 3) Masih lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana 



produksi, dan informasi pasar, 4) Rendahnya kualitas SDM yang bekerja di sektor 

pertanian, dan 5) masih rendahnya kemandirian petani.Tantangan pembangunan 

pertanian saat ini adalah pendayagunaan sumber daya pertanian secara berkelanjutan, 

peningkatan efisiensi dan daya saing produk pertanian.Permintaan terhadap produk 

pertanian dengan kualitas yang baik dan kontiniuitas yang baik terus meningkat sejalan 

dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara 

dari sisi penyediaannya (supply) dihadapkan pada kelangkaan sumber daya manusia 

pertanian, dan keterbatasan SDM pertanian yang kompeten. 

 

Pembangunan pertanian ke depan berorientasi pada pertanian modern dengan tingkat 

efisiensi kerja dan daya saing yang tinggi, salah satu wujud pertanian modern adalah 

dengan diterapkannya teknologi mekanisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi kerja sehingga biaya produksi rendah, mutu produknya tinggi dan mampu 

berdaya saing dengan produk impor. Dalam rangka menuju pertanian modern, 

Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan dan fasilitasi alat dan mesin pertanian. 

Pada tahun 2017 jumlah bantuan alat dan mesin pertanian mencapai lebih dari 80.000 

unit, namun belum diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang 

kompeten di bidang alat dan mesin pertanian, hal ini mengakibatkan belum optimalnya 

pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.  

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian melalui Pertanian dan Pusat 

Pendidikan Pertanian, menilai sangat pentung dan membutuhkan pendidikan tinggi vokasi 

dibidang enjiniring pertanian untuk menjawab kebutuhan SDM yang memerlukan 

spesifikasi khusus tersebut. Pendidikan tinggin vokasi enjiniring pertanian ini akan di 

integrasikan dengan dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan 

Litbang Kementerian Pertanian, agar dapat mempercepat tercapainya tujuan dari pendirian 

perguruan tinggi vokasi enjiniring pertanian ini.  

 

Pendirian lembaga pendidikan tinggi vokasi dibidang engjiniring pertanian diharapkan 

mampu menjawab berbagai persoalan SDM disektor pertanian, dengan program studi 

yang fokus pada penyiapan SDM pertanian di bidang sains dan enjiniring pertanian. 

Pendidikan tinggi vokasi dibidang engjiniring akan menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga 

teknis yang terampil di bidang alat dan mesin pertanian, tata air pertanian dengan 

pengolahan hasil pertanian secara khusus dan pada bidang pertanian secara umum, 

diharapkan lulusan pendidikan tinggi vokasi dibidang engjiniring akan dapat mewujudkan 



sistem pertanian modern dari hulu sampai dengan hilir yang berkelanjutan dan 

menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing dengan nilai ekonomis tinggi. 

Program atau model pembelajaran Teaching Factory menjadi salah satu metode andalan 

dalam pembelajaran serta kegiatan penelitian terapan, dan pengabdian kepada 

masyarakat.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian, 

diharapkan dapat menghasilkan inovasi baru oleh SDM pertanian yang handal,dan dapat 

memecahkan berbagai permasalahan sektor pertanian.Oleh karena itu, dalam rangka 

menghasilkan sumber daya manusia berkarakter dan kompetensi khusus di bidang sains 

dan enjiniring, maka Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mendirikan lembaga pendidikan tinggi 

vokasi dibidang enjiniring pertanian dengan nama Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 

(PEPI). 

 

B. Pembangunan Lingkungan Strategis dan Pendidikan Vokasi 

Arahan Menteri Pertanian dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK), wilayah Serpong akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) Pendidikan Bidang Sains dan Enjiniring Pertanian Modern, untuk itu sektor 

pertanian harus bersaing dengan penggunaan dan pemanfaatan  teknologi mekanisasi di 

bidang pertanian untuk dapat  menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. 

Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kemenristekdikti dalam membangun Politeknik 

Enjiniring Pertanian Indonesia sebagai pendidikan tinggi vokasi terbaik dengan standar 

internasional. 

 

Berlatar belakang kebutuhan SDM pertanian dengan keahlian keteknikan pertanian maka 

pendirian PEPI mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian di wilayah Provinsi Banten dan 

sejalan dengan Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Banten tahun 2017-2022. Jumlah 

penduduk Banten usia 15-19 tahun yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2014 

berjumlah 12.701 orang atau 2,1 %. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (20-39 

tahun) berjumlah 198.010 orang atau 3,27 % dari jumlah umur penduduk yang bekerja di 

sektor pertanian (publikasi BPS Banten, 2016). Lulusan PEPI diharapkan mampu menjadi 

solusi dalam mengisi kekosongan tenaga kerja di bidang alat dan mesin pertanian yang 

memberi dampak secara langsung terhadap peningkatan hasil-hasil di bidang pertanian. 

 

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 mengamanahkan penyelenggaraan pendidikan vokasi 

oleh Kementerian dan Lembaga lain dalam bentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, 



dan atau Institut, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembudayaan dan pemberdayaan 

bangsa Indonesia. Disamping itu, untuk meningkatkan kemajuan, kemandirian, dan daya 

saing bangsa dalam menghadapi globalisasi diperlukan pendidikan tinggi vokasi yang (a) 

mampu menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan/atau 

seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani 

membela kebenaran untuk kepentingan nasional; dan (b) mampu melakukan 

pengembangan ilmu teknologi, dan/atau seni untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia 

memberi kesempatan serta mengarahkan perguruan tinggi kementerian lain di luar 

Kemenristekdikti untuk memperkuat karakteristik danmengembangkan kelembagaannya 

menjadi Politeknik. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi kementerian lain dapat 

beradaptasi dengan perubahan tuntutan lingkungan yang dinamis. 

 

Dukungan lembaga pendidikan tinggi vokasi yang mampu menghasilkan lulusan di bidang 

teknik pertanian yang kompeten dan professional sangat diperlukan dalam menerapkan 

pertanian yang modern. Penyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi disinergikan dengan 

kegiatan penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan 

enjiniring pertanian sesuai dengan komoditas pilihan mulai dari hulu sampai hilir secara 

efektif, efiesien berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

 

C. Tujuan 

1. Memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi 

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI); 

2. Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas dan indikator kerja utama yang 

disusun setiap tahun dalam bentuk rencana aksi (action plan); 

3. Sebagai acuan bagi civitas akademika Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) 

dan stakeholders lainnya dalam melaksanakan pengembangan Politeknik Enjiniring 

Pertanian Indonesia (PEPI) sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. 

 



BAB II 
KONDISI INFRASTRUKTUR 

 
A. Kondisi Prasarana PEPI 

Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha 

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi 

dan internet. Saat ini, prasarana yang digunakan oleh PEPI masih ada yang menggunakan 

prasarana yang tersedia di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP 

Mektan) seperti jalan dan pintu gerbang.Penggunaan prasarana seperti listrik, air, jaringan 

komunikasi dan internet sudah menggunakan fasilitas PEPI secara mandiri. 

 

B. Kondisi Sarana PEPI 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, 

seperti lahan, gedung, ruang kelas, ruang laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat dan 

media pembelajaran. PEPI sudah memiliki aset berupa lahan yang direncanakan untuk 

membangun sarana dan prasaran pendidikan baik berupa Gedung Rektorat dan 

Pendidikan, laboratorium pendidikan maupun Dormitroy.Saat ini, kegiatan perkantoran dan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia masih 

menggunakan bangunan gedung dan ruangan milik Balai Besar Pengembangan 

Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) dan penggunaan laboratorium yang digunakan untuk 

pembelajaran sebagian masih berintegrasi dengan laboratorium BBP Mektan. Sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk kegiatan di PEPI disajikan pada Tabel 2.1. 

 

 

 

Gambar 2.1. Gedung Milik BBP Mektan yang Dipergunakan oleh PEPI  

 



Tabel 2.1.Sarana BBP Mektan yang digunakan oleh PEPI 

No Peruntukan Lahan dan Bangunan Luas (M2) 

1. Gedung Perkantoran  750 
2. Ruang Kelas 300 
3. Lapangan Upacara 1.000 
4. Green House (Smart Green House) 105 
5. Musholla 500 
6. Asrama 10.000 
7. Ruang makan 900 
8. Guest house 200 
9. Laboratorium Desain 200 

10. Laboratorium Pompa 100 
11. Laboratorium Soil bin 150 
12. Laboratorium Bengkel 150 
13. Laboratorium Training 100 
14. Laboratorium TR 2 100 
15. Laboratorium TR 4 100 
16. Laboratorium Pasca Panen 400 
17. Lahan praktik 5.000 

 

PEPI telah memiliki peralatan praktek untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa.Peralatan 

praktek tersebut untuk kegiatan praktikum mahasiswa di Laboratorium Teknologi 

Mekanisasi Pertanian, Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, Laboratorium Tata Air 

Pertanian, Unit Teknologi Informatika dan Instalasi Manufaktur.Peralatan untuk kegiatan 

pembelajaran mahasiswa PEPI dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Peralatan Untuk Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa PEPI 

NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN 

1 Liebert ups psa600-ux 25 unit 
2 Hp pc slimlie 290-p0033d 25 unit 
3 Hydrolic press bench 1 set 
4 Rotary drill 10mm 450w (borr) 4 unit 
5 Work bench 1 unit 
6 Work bench 150x64x156 cm 1 unit 
7 Work bench 150x64x156 cm 1 unit 
8 Basic workshop tool set 80 pcs 25 set 
9 Traktor Tangan Roda 2 tipe Rotary Model YZC-L (10,5 Hp) 3 unit 

10 Traktor roda dua + implemen bajak singkal 2 unit 

11 Traktor roda empat 49 HP 1 unit 

12 Disc Harrow 18x22 Inchi 1 unit 

13 Plotter A0 1 unit 

14 Discplough 26 inch (3 disc) 1 unit 

15 Discplough 22 inch (2 disc) 1 unit 

16 Bajak Singkal 3 singkal (@30 cm) 1 unit 

17 Trailer Set For Cultivator 1 unit 



NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN 

18 Walking rice transplanter JARWO 2 unit 

19 Riding Transplanter Type GRP 100 1 unit 

20 Riding Transplanter Tipe JAP RTS 3000 1 unit 

21 Cultivator Diesel 6HP Complete Set 2 unit 

22 Weeding Set 3 unit 

23 Combine harvester Multikomoditas 1 unit 
24 Abs dig caliper 4 unit 
25 Oven 3 unit 
26 Hotplate 3 unit 
27 Shieve shaker octagon 2000 igital 1 unit 
28 Test shieve mesh 10 2 unit 
29 Test shieve mesh 8 2 unit 
30 Test shieve mesh 20 1 unit 
31 Test shievemesh 5 1 unit 
32 Lid 1 unit 
33 Receiver 1 unit 
34 Ph/orp meter s logger sl 100 2 unit 
35 Micro ohm meter 4 unit 
36 GPS geoetik 2 set 
37 Pocket penetrimeter 2 unit 
38 Soil sampling 2 unit 
39 Ombrometer manual 2 unit 
40 Thermohygrometer 4 unit 
41 Ombrometer digital 2 unit 
42 Su shine recorder 2 unit 
43 Gasoline water pump 6,5 hp, 2 inch 2 unit 
44 Water quality checker 4 set 
45 Current meter 4 unit 
46 Hirayama (autocalve) 1 unit 
47 Gea showcase chiller 2 unit 
48 Stacker/charger elf (forklip) 2 unit 
49 Nikon theodolite 4 unit 
50 Handsprayer YT 20 l mesin model 7 5 unit 
51 Komputer 25 set 
52 Bench lathe c0636d x 1000 na 12 unit 
53 Cut tool set 16x16 mm 12 set 
54 Premium gear oil 68 20 lt 12 unit 
55 Electric shearing machine 3.0 x1300mm 1 unit 
56 Generator diee mdfw 15kva 1p/3p silent 2 unit 
57 CN machine VMC VMP-45a with mitsubishi 1 unit 
58 Tool setter ezset-100 1 unit 
59 Arbor BT40 ER32-100 3 unit 
60 Collet ER32 11 pcs 1 unit 

 



Bangunan Gedung Rektorat dan Dormitory yang merupakan gedung terbesar di kampus 

PEPI rencana akan dibangun sejumlah 8 (delapan) lantai. Namun sampai saat ini masih 

dalam tahap pembangunan struktur 3 lantai dan akan dilanjutkan pembangunannya pada 

tahun 2021 untuk Gedung Rektorat dan Pendidikan dan Gedung Dormitory. 

 

Gambar 2.2. Gedung Rektorat dan Pendidikan Struktur 3 Lantai  

 

Gambar 2.3. Gedung Dormitory Struktur 3 Lantai 

 

PEPI merupakan pendidikan vokasi dengan system boarding school yang menyediakan 

fasilitas penginapan bagi mahasiswa PEPI. Sehubungan dengan belum terbangunnya 

Gedung Dormitory milik PEPI, maka mahasiswa PEPI sejumlah 71 orang diasramakan di 

gedung Dormitory milik BBP Mektan dan Guest House Asoka dan Melati. 

 

Gambar 2.4. Gedung Dormitory Milik BBP Mektan untuk Asrama Putra Mahasiswa PEPI 



 

Gambar 2.5. Guest House yang Digunakan untuk Asrama Putri Mahasiswa PEPI 

 

Pada tahun 2019 PEPI telah memiliki Screen House, Gedung Warehouse dan Rumah 

Dinas bagi Dosen dan Karyawan PEPI. Screen house yang dibangun sejumlah 1 unit yang 

digunakan untuk kegiatan hidroponik tanaman sayuran untuk kegiatan praktek mahasiswa 

Program Studi Tata air Pertanian. Warehouse yang sudah dibangun sejumlah 1 unit dan 

digunakan untuk Instalasi Manufaktur yang didalamnya terdapat peralatan-peralatan untuk 

kegiatan produksi. Rumah Dinas yang dibangun sejumlah 11 Unit yang terdiri dari 4 unit 

merupakan rumah dinas tipe 70 yang dipergunakan untuk Direktur dan Wakil Direktur 

(Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III), 7 unit merupakan rumah dinas 

tipe 50 yang dipergunakan untuk dosen dan karyawan lainnya.  

 

 

Gambar 2.6. Screen House yang digunakan untuk Hidroponik Tanaman Sayuran 



 

Gambar 2.7. Warehouse yang Digunakan sebagai Instalasi Manufaktur PEPI 

 

 

Gambar 2.8. Rumah Dinas yang Dipergunakan oleh Dosen dan Karyawan 

 

C. Strategi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Proses 

Pembelajaran 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PEPI masih sangat terbatas karena 

PEPI belum memiliki Gedung Rektorat dan Pendidikan yang merupakan tempat kegiatan 

perkantoran dan pembelajaran, dan Gedung Dormitory yang merupakan tempat untuk 

asrama mahasiswa.Kegiatan perkantoran masih menggunakan salah satu gedung milik 

BBP Mektan.Kegiatan pembelajaran teori dilaksanakan didalam kelas, sedangkan kegiatan 

pembelajaran praktek sering dilakukan di lapangan dan laboratorium yang merupakan milik 

BBP Mektan.Oleh karena itu, dilakukan Perjanjian Kerjasama antara PEPI dengan BBP 

Mektan agar terjadi integrasi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya 

manusia. 

 

 



D. Rencana Pengembangan Infrastruktur 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di 

dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. 

Berikut SNP terkait dengan gedung, ruang dan bangunan yang harus disediakan dalam 

penyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi yang dituangkan dalam Pasal 32 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015. 

 
Tabel 2.3.Standar Prasarana di Perguruan Tinggi 

No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

1. Tanah 
1. Legalitas 

Semua  asset  yang  dimiliki   PEPI  merupakan 
milik  PEPI  sendiri, terdapat dokumentasi dan 
bersertifikat 

2. Luas tanah 
1. ± 4 Ha Ideal untuk pembangunan kampus 
2. Berdasarkan luas ideal yang representative 

untuk mengembangkan kampus. 

3. Akses 

akses  yang  ideal diantaranya: 
a. Jalan menuju kampus Akses  terdapat aliran 

listrik dan sarana lain 
b. Bebas banjir 
c. Drainase yang teratur, penghijauan dan 

taman 
d. Memiliki lapangan parkir 
e. Memiliki lapangan olah raga/ lapangan 

upacara 
2 Bangunan 1. Legalitas Setiap bangunan yang dibangun oleh  PEPI  

telah   mendapatkan   surat   Izin Standar yang 
ditetapkan dalam pembangunan kampus  
memenuhi  unsur  struktur bangunan antara 
lain: 
a. Pengurusan Mendirikan Bangunan (IMB).  
b. Memiliki bukti standar dari konsultan pem 

bangunan yang kredibel  
c. Tahan gempa 
d. Bebas banjir 
e. Memiliki akses  penyelamatan diri dari 

bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh 
dll.) 

2. Struktur bangunan a. Dirancang sesuai dengan pemanfaatan. 
b. Memiliki lobi 



No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

3. Keselamatan dan 
kenyamanan 

Unsur  keselamatan 
dan kenyamanan kampus telah memenuhi: 
a. Ada fasilitas pemadam kebakaran 
b. Ada akses evakuasi 
c. Ada alarm 
d. Ada hidran 
e. Memiliki lift yang standar untuk bangunan 

lebih dari 3 tingkat 
f. Memiliki sanitasi 
g. Memiliki tempat ibadah seperti tempat sholat
h. Memiliki toilet yang terstandar 
i. Memiliki genset 
j. Seluruh ruangan kecuali toilet terpantau 

oleh CCTV 
k. Seluruh ruangan terdeteksi oleh alat 

pendeteksi asap rokok 

  

4. Struktur 
Ruangan 

Standar unsur ruangan meliputi: 
a. Sesuai dengan peruntukan 
b. Ada ventilasi udara 
c. Pencahayaan yang cukup 
d. Kesesuaian warna dinding.  
e. Luas ruangan sesuai kapasitas 
f. Penerangan yang cukup 
g. Memiliki tempat berkumpul untuk berdiskusi 

5. Perawatan Mekanisme pemeliharaan dan perawatan 
bangunan dilakukan  : 
a. Pemeliharaan ringan  
b. Pemeliharaan sedang 
c. Pemeliharaan berat  
d. Secara berkala/rutin 
e. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan 

3 Ruangan 1. Ruang kelas a. Minimal 42 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Rasio mahasiswa 1 : 20 
e. Memiliki kelengkapan sarana 

2. Ruang 
perpustakaan 

a. Minimal 400 m2  
b. Memiliki alat pendingin/ AC 
c. Memiliki memiliki standar penerangan yang 

sesuai untuk membaca  
d. Memiliki kelengkapan sarana  
e. Memiliki penerangan yang cukup 

  

3. Ruang Kerja 
Pimpinan 

a. Minimal 36 m2 
b. Memiliki alat pendingin/ AC  
c. Memiliki penerangan yang cukup  
d. Memiliki akses untuk penggunaan ICT 
e. Memiliki kelengkapan sarana 



No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

4. Ruang 
laboratorium 

a. Luas   ruangan  disesuaikan dengan 
spesifikasi laboratorium 

b. Memiliki alat pendingin/ AC 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi 

laboratorium 
e. Dapat digunakan di luar kegiatan praktik 

terjadwal 
f. Komputer  pada  laboratorium  terhubung 

dengan jaringan luas/internet. 
g. Perangkat lunak yang digunakan di 

laboratorium berlisensi/open source dengan 
jumlah yang memadai. 

5. Ruang 
kesehatan 

a. Ukuran minimal 24 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki toilet minimal 1 (satu) 
e. Memiliki sarana kesehatan yang terstandar 

(ditentukan dalam standar tersendiri) 
6. Ruang  

organisasi 
kemahasiswaan 

a. Organisasi mahasiswa memiliki minimal   1 
ruangan/fakultas (ukuran 42 m2/ruangan) 

b. Setiap  UKM  memiliki  satu ruangan  
ditingkat universitas (ukuran 42 m2/ruangan) 

c. Setiap ruangan memiliki penerangan yang 
Cukup  

d. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi 
setiap organisasi 

7. Ruangan 
bimbingan 
konseling 

a. Ukuran minimal 16 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Terjangkau oleh CCTV 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki  sarana  yang  sesuai  dengan 

spesifikasi bimbingan konseling. 

 

 8. Ruang aula a. minimal 1 aula 
dengan luas minimal 400 m2 

b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria 

dan wanita 
d. Memiliki ruang operator 
e. Memiliki ruang ganti pakaian 
f. Memiliki gudang minimal 1 (satu) 

9. Ruang kerja 
dosen 

a. minimal 1 ruang 
dosen dengan rasio luas 1 : 4 m2 

b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita 

yang terpisah 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki  sarana   yang cukup  (lihat standar 

sarana) 
10. Ruang 

lembaga/pusat 
kajian 

a. Luas minimal 42 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki toilet 
e. Mempunyai  kelengkapan  sarana  sesuai 

dengan spesifikasi lembaga/pusat kajian 



No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

11. Ruang 
pelayanan 
administrasi 

a. Luas minimal 42 m2/ruangan 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar 

sarana) 
12. Ruang 

penerimaan 
mahasiswa 
baru 

a. memiliki 1 ruang dengan 
luas ruangan minimal 24 m2 

b. Memiliki fasilitas ICT 
c. Memiliki AC yang berfungsi baik 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki sarana informasi  PEPI  secara 

Lengkap 
13. Masjid a. Luas minimal 400 m2 

b. Menyediakan perlengkapan ibadah 
c. Memiliki ventilasi udara yang cukup 
d. Memiliki penerangan yang memadai 
e. Memiliki sarana pengeras  suara  yang 

standar 
f. Memiliki tempat wudhu dan toilet yang 

terpisah antara pria dan wanita 
g. Memiliki alarm 
h. Memiliki alat pemadam kebakaran 
i. Dapat dimanfaatkan masyarakat di sekitar 

Kampus 
14. Koperasi a. memiliki 1 ruang koperasi 

b. Luas ruangan minimal 24 m2 
c. Memiliki AC yang berfungsi baik 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar 

minimal pertokoan 

  

15. Kantin a. memiliki  minimal   5 
(sepuluh) kantin 

b. Memiliki ventilasi udara yang baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki drainase yang baik 
e. Memiliki sarana yang  sesuai dengan 

spesifikasi kantin 
16. Pos keamanan a. memiliki minimal 1 ruang pos keamanan 

b. Luas ruangan minimal 24 m2 
c. Memiliki ventilasi udara yang cukup 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki alarm 
f. Memiliki alat pemadaman kebakaran  
g. Ada monitor CCTV 

17. Dapur a. Luas minimal 24 m2 
b. Memiliki ventilasi udara yang baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki sarana pemadam kebakaran 
e. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup 

18. Gudang a. Memiliki satu Gudang 
b. Memiliki ventilasi udara yang cukup 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Terjangkau oleh  sarana pengangkutan 

barang 
e. Memiliki alat pemadam kebakaran 
f. Memiliki alarm 



No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

19. Toilet a. Jumlah toilet antara wanita dan pria 3 : 1 
dengan luas minimal 4 m2 

b. bersih dan terawat 
c. Memiliki penerangan yang cukup 

4 Kepustakaan 1. Buku dan modul a. Judul modul praktikum/praktek Program 
Diploma : 40 (dengan asumsi jumlah mata  
kuliah  dan  praktik  keseluruhan  adalah  60 
mata kuliah dan praktik serta jika 
standarnya jumlah mata praktik adalah 
60%) 

2. Jurnal dan 
majalah Ilmiah 

a. Majalah ilmiah populer minimal 2. 
b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk 

Diploma minimal   2,    
c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2. 

3. Prosiding dan 
disertasi/tesis/skr
ipsi/tugas akhir 
 

a. Prosiding seminar untuk Diploma minimal 2 
per tahun, untuk Sarjana minimal 3 per 
tahun. 

b. Bahan   pustaka   yang   berupa   
disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir adalah 
200. 

c. Memiliki e-book 
4. Akses  ke  

koleksi 
perpustakaan   
di luar  PEPI 

Memiliki akses ke koleksi perpustakaan di luar  
PEPI . 

5 Sarana 
Laboratorium 

1. Laboratorium 
dasar 

Memiliki laboratorium dasar sesuai dengan 
spesifikasi prodi 

2. Laboratorium 
program studi 

a. Memiliki laboratorium khusus sesuai dengan 
kebutuhan program studi 

b. Standar laboratorium ditetapkan tersendiri 

6 Kendaraan 1. Mobil a. Memiliki 1 (satu) unit mobil dinas untuk Ketua
b. Memiliki 2 (dua) unit bus kampus 
c. Memiliki 2 (dua) unit mobil untuk kenda-raan 

operasional di bagian. 
d. Memiliki  6  (enam)  unit  mobil  untuk 

kendaraan operasional program studi 
2. Sepeda motor Memiliki 2 (dua) unit sepeda motor untuk 

kendaraan operasional program studi 
7 Kelengkapan 

interior 
1. Meja belajar a. Memiliki meja belajar sesuai  dengan jumlah 

mahasiswa dalam setiap rombongan belajar 
di setiap perkuliahan. 

b. Meja belajar yang bisa dilipat atau mudah 
dipindahkan 

2. Meja dosen Setiap ruangan kelas ada meja dosen 1 (satu) 
unit dilengkapi dengan kursi 

3. Ruang Ketua 
Prodi 

a. Memiliki 1 (satu) set meja/kursi tamu 
b. Memiliki 1 (stu) set meja kerja 
c. Memiliki 1 (satu) set lemari buku 
d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen 
e. Memiliki saluran telpon/internet 
f. Memiliki televisi 
g. Memiliki gambar Presiden  dan Wakil 

Presiden 
h. Memiliki bendera negara 



No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

4. Ruang Pembantu 
Ketua 

a. Ada 1 (satu) set meja/kursi tamu 
1 (satu) set meja kerja 

b. 1 (satu) set lemari buku 
c. 1 (satu) set lemari dokumen 
d. Ada saluran telpon/internet 
e. Ada televisi 
f. Ada gambar simbol negara 
g. Memiliki gambar Presiden  dan Wakil 

Presiden 
h. Memiliki bendera negara 

5. Ruang pimpinan 
lain 

a. Ada 1 (satu) set meja kerja 
b. Ada 1 (satu) set lemari buku 
c. Ada 1 (satu) set lemari dokumen 
d. 4. Ada saluran telpon/internet 

  

6. Ruang kerja 
semua unit 

a. Ada meja kerja sesuai dengan kebutuhan 
b. Ada lemari dokumen sesuai dengan 

kebutuhan 
c. Ada 1 (satu) set pesawat telpon 
d. Ada saluran telpon/internet 

7. Kelengkapan 
Aula 

a. Memiliki kursi sesuai dengan kapasitas 
ruangan 

b. Memiliki 1 (satu) set panggung 
c. Memiliki 1 (satu) set podium 
d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen 
e. Memiliki sound system 
f. Memiliki kelengkapan ICT 

8. Kelengkapan 
Dapur 

a. Memiliki alat-alat masak sesuai kebutuhan 
b. Memiliki alat-alat untuk menghidangkan 
c. makanan sesuai kebutuhan 
d. Memiliki tempat cuci dengan sistem 

pembuangan air yang lancar 
e. Memiliki tempat sampah 

9. Kelengkapan 
Klinik 

a. Memiliki 1 (satu) set tempat tidur 
b. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk dokter 
c. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk 

apoteker 
d. Memiliki 1 (satu) set lemari obat-obatan 
e. Kelengkapan lain ditetapkan tersendiri 

10. Areal Parkir a. Memiliki areal parkir mobil  
b. Memiliki areal parkir sepeda motor 

Pengelolaan parkir diserahkan kepada Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait. 

11. Ruang bersama Ada ruang bersama yang berukuran minimal 300 
m2. 

 
 

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi 

maka untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merujuk pada Standar Nasional 

Pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 42-48).Standar sarana dan prasarana yang 

menjadi target pengembangan PEPI dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

 



Tabel 2.4. Target Pengembangan Sarana dan Prasarana PEPI 

No. Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Pembangunan Gedung Rektorat Fungsional 8 

lantai 
 √    

2. Pembangunan Gedung Dormitory Fungsional 8 
lantai 

 √    

3. Penyediaan mebeler untuk asrama mahasiswa √ √ √   
4. Penyediaan fasilitas pembelajaran (peralatan 

dan media pembelajaran) 
√ √ √ √ √ 

5. Pembangunan 3 unit Laboratorium   √   
6. Penyediaan fasilitas umum dan 

kesejahteraan (tempat olahraga dan seni, 
dan kantin, sanitasi, drainase, listrik yang 
memadai, jaringan telekomunikasi, tempat 
parkir, taman, dan tempat beribadah 

 √ √ √ √ 

7. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan 
(klinik) 

 √    

8. Menyediakan buku-buku untuk literature 
perpustakaan 

√ √ √ √ √ 

9. berlangganan 2 jurnal ilmiah nasional 
terakreditasi  

  √ √ √ 

10. berlangganan 2 jurnal ilmiah internasional 
terindeks scopus  

  √ √ √ 

 

 

 
Gambar 2.9. Block Plan Lahan Pembangunan Kampus PEPI Seluas 4Ha 

 

1. Gedung Rektorat PEPI 

Bangunan  Gedung Rektorat terdiri atas 8 lantai akan dilaksanakan secara bertahap mulai 

tahun 2019. Tahun anggaran 2019 dibangun struktur 3 Lantai. Pada Tahun anggaran 2021 

pembangunan rektorat akan dilanjutkan menjadi 8 lantai fungsional. Gedung rektorat yang 

dibangun ini berfungsi untuk: 

a. Ruang kelas 3 prodi (4 angkatan) 

b. Ruang direktur  



c. Ruang wakil direktur  

d. Ruang dosen dan Ka. Prodi  

e. Ruang karyawan 

f. Ruang rapat 

g. Ruang laboratorium bahasa, design dan simulasi  

h. Ruang serbaguna  

i. Ruang Perpustakaan  

j. Ruang Penunjang  

 

 
Gambar 2.10. Gedung Rektorat PEPI 

 
2. Asrama Mahasiswa (Dormitory) 

Asrama mahasiswa berupa bangunan bertingkat 8 lantai, yang terdiri dari ruang makan 

mahasiswa, ruang belajar mahasiswa dan kamar mahasiswa dengan kapasitas sekitar 96 

kamar yang mampu menampung sekitar 384 orang mahasiswa.  

 
Gambar 2.11. Asrama Mahasiswa 



BAB III 
PROSES PEMBELAJARAN 

 
A. Implementasi Kurikulum 

 

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)sebagai lembaga pendidikan vokasi 

program Diploma III dengan 3 (tiga) Program Studi, yaitu (1) Program Studi Teknologi 

Mekanisasi Pertanian, (2) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dan (3) Program 

Studi Tata Air Pertanian,  telah melaksanakan kegiatan pembelajaran Tahun Akademik 

2019-2020 dengan menggunakan Kurikulum Tahun 2019 yang telah disahkan oleh 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SK. 

Nomor: 244/Kpts/SM.220/I/09/19. 

Mata Kuliah Semester I dan II yang ditempuh mahasiswa pada masing-masing 

program studi sebagai berikut: 

1. Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian 

Smt Kode MK Nama Matakuliah Bobot SKS  

Teori Praktik Total 

1 2 3 4 

Semester 1 

1 MKU001 Pendidikan Agama 2 0 2 
2 MKU002 Pendidikan Pancasila  2 0 2 
3 MKU003 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 
4 MKU004 Bahasa Indonesia 2 0 2 
5 MKU005 Bahasa Inggris 1 1 2 
6 MKU006 Matematika Terapan 2 0 2 
7 MKU007 Fisika Terapan 1 1 2 
8 MKU008 Aplikasi Komputer 1 1 2 
9 TMP011015 Teknologi Pertanian 1 1 2 

  SUB TOTAL SEMESTER 1 14 4 18 

Semester 2 

1 
TMP012016 

Termodinamika dan Pindah 
Panas 

2 0 2 

2 TMP012017 Mekanika Fluida 2 0 2 

3 
TMP012018 

Interaksi Mesin dengan 
Tanaman dan Tanah 

1 1 2 

4 TMP012019 Perbengkelan 1 2 3 

5 TMP012020 Motor Penggerak 2 0 2 
6 TMP012021 Traktor Pertanian 2 0 2 

 

 

 



7 
TMP012022 

Pengoperasian Motor Penggerak 
dan Traktor Pertanian 

0 2 

8 
TMP012023 

Pengoperasian Alat dan Mesin 
Pengolahan Tanah 

0 2 

9 
TMP012024 

Pengoperasian Mesin Tanam dan 
Pemeliharaan Tanaman 

0 2 

10 
MKU009 

Metode Penulisan dan Penyajian 
Ilmiah 

0 1 

  SUB TOTAL SEMESTER 2 10 10 

 

2. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (THP) 

Smt Kode MK Nama Matakuliah Bobot SKS  

Teori Praktik Total 

Semester 1 

1 MKU001 Pendidikan Agama 2 0 2 
2 MKU002 Pendidikan Pancasila  2 0 2 
3 MKU003 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 
4 MKU004 Bahasa Indonesia 2 0 2 
5 MKU005 Bahasa Inggris 1 1 2 
6 MKU006 Matematika Terapan 2 0 2 
7 MKU007 Fisika Terapan 1 1 2 
8 MKU008 Aplikasi Komputer 1 1 2 
9 THP011015 Teknologi Pertanian 1 1 2 

  SUB TOTAL SEMESTER 1 14 4 18 

Semester 2 

1 THP012016 
Termodinamika dan pindah 
panas 

1 1 2 

2 THP012017 Mekanika Fluida 1 1 2 
3 THP013024 Proses termal 2 1 3 

4 THP013026 
Prinsip kerja mesin pascapanen 
dan pengolahan hasil 

1 2 3 

5 THP012019 Elektronika industry 1 2 3 

6 THP012020 
Teknik pengoperasian alsin 
pascapanen dan pengolahan 
hasil pertanian 

1 2 3 

7 THP013025 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) 

1 2 3 

8 THP012023 Kimia Terapan 1 1 2 
  SUB TOTAL SEMESTER II 9 12 21 

 

 

 

 

 



3. Program Studi Tata Air Pertanian (TAP) 

Smt Kode MK Nama Matakuliah Bobot SKS  

Teori Praktik Total 

Semester 1 

1 MKU001 Pendidikan Agama 2 0 2 
2 MKU002 Pendidikan Pancasila  2 0 2 
3 MKU003 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 
4 MKU004 Bahasa Indonesia 2 0 2 
5 MKU005 Bahasa Inggris 1 1 2 
6 MKU006 Matematika Terapan 2 0 2 
7 MKU007 Fisika Terapan 1 1 2 
8 MKU008 Aplikasi Komputer 1 1 2 
9 TAP011015 Teknologi Pertanian 1 1 2 

  SUB TOTAL SEMESTER 1 14 4 18 

Semester 2 

1 TAP011016 Ilmu Ukur Wilayah  1 2 3 

2 TAP011017 
Hidrolika dan Mekanika Fluida 
Terapan  

1 2 3 

3 TAP011018 Kekuatan Bahan  1 1 2 
4 TAP011019 Aplikasi Komputer II 1 1 2 
5 TAP011020 Hidrologi dan Agrometeorologi 1 2 3 
6 TAP011021 Sosiologi Perdesaan 1 1 2 

7 TAP011022 
Hubungan Air, Tanah, 
Tanaman, dan Lingkungan 

1 1 2 

8 TAP011023 Teknologi Tata Air Pertanian 1 1 2 

9 MKU009 
Metode Penulisan dan 
Penyajian Ilmiah 

0 1 1 

  SUB TOTAL SEMESTER 2 8 12 20 

 
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran, Keterlibatan Praktisi, PKL, dan Tugas Akhir 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran kurikuler diawali dengan penetapan SK Dosen dan 

Pengajar Semester Ganjil Program Diploma III PEPI Tahun Akademik 2019/2020 

dengan Nomor: 012/Kpts/SM.220/I.24/09/2019 selanjutnya berdasarkan SK 

tersebut dilakukan penyusunan RPS dan SAP oleh tim dosen pengampu mata 

kuliah. Penyusunan RPS dan SAP dilaksanakan dua minggu sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

 

Kegiatan pembelajaran semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan 

bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020. Kegiatan pembelajaran 

kurikuler dilaksanakan berdasarkan jadwal perkuliahan yang telah disusun selama 

16 pertemuan (16 kali Tatap Muka) termasuk kegiatan UTS dan UAS. 



Evaluasi kegiatan pembelajaran untuk menetapkan nilai akademik dilakukan 

berdasarkan nilai penugasan, nilai Praktikum, nilai UTS dan Nilai UAS. Untuk Ujian 

Akhir Semester dilaksanakan melalui Ujian Utama, Ujian Susulan dan Ujian 

Remedial. Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa karena tidak bisa mengikuti 

ujian utama dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ujian 

remedial dilakukan bagi mahasiswa yang Nilai Akhir dengan Indeks Prestasi belum 

mencapai standar kelulusan yaitu IP > 2,5 

 

Nilai rata-rata Indeks Prestasi (IP) yang dicapai mahsiswa untuk ketiga Program 

Studi adalah sebagai berikut: 

No. Program Studi Rata – rata Indeks Prestasi (IP) 

1. Teknologi Mekanisasi Pertanian 

(TMP) 

3.05 

2. Teknologi Hasil Pertanian (THP) 3.16 

3. Tata Air Pertanian (TAP) 3.06 

 

Kegiatan pembelajaran kurikuler semerter genap diawali dengan penentapan SK 

Dosen dan Pengajar Semester Genap Program Diploma III PEPI Tahun Akademik 

2019/2020 dengan Nomor: 432/Kpts/SM.220/I.24/02/2020, selanjutnya berdasarkan 

SK tersebut dilaksanakan kegiatan penyusunan RPS dan SAP dan penyusunan 

jadwal pembelajaran. Pembelajaran semester genap Tahun Akademik 2019/2020 

dimulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. 

 

Sehubungan dengan mewabahnya virus Corona-19 atau Covid-19, kebijakan yang 

diambil Kepala Badan PPSDMP mengharuskan mahasiswa kembali kerumah tetapi 

bukan berarti libur. Kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan melalui 

pembelajaran on linedengan  menggunakan aplikasi ZOOM, See saw dan aplikasi 

lainnya. Pembelajaran on line ini dimulai tanggal 18 Maret 2020 sampai batas 

waktu yang belum bisa ditentukan.  

 

Kegiatan evaluasi pembelajaran langsung dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaran on linemelalui pemberian penugasan. Materi penugasan yang 

diberikan diharuskanbisa memotivasi keinginan belajar dan mengembangkan 

kreativitas mahasiswa. 

 



Pada pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 selain kegiatan 

kurikuler juga dilakukan kegiatan kokurikuler keteknikan untuk mengenalkan alat-

alat pertanian dan melatih mengoperasikan alat-alat mesin pertanian. Kegiatan 

kokurikuler keteknikan yang dilakukan pada prodi TMP antara lain mengenalkan 

dan mengoperasikan alat mesin pengolahan lahan baik roda 2 maupun roda 4, alat 

mesin tanam Walking Transplanter dan Riding Transplanter, dan alat mesin panen 

Combine Harvester. Kegiatan kokurikuler keteknikan yang dilakukan pada prodi 

THP antara lain mengenalkan dan mengoperasikan alat mesin perajang ubi 

kayu/pisang, alat mesin pengupas kopi, dan alat mesin pemipil jagung. Sedangkan 

kegiatan kokurikuler keteknikan yang dilakukan pada prodi TAP antara lain 

teknologi tata air lahan kering menggunakan springle irrigation, dan  teknologi tata 

air di green house. 

 

2. Keterlibatan Praktisi 

Keterlibatan praktisi dalam kegiatan pembelajaran adalah pada saat penyusunan 

RPS dan kegiatan kuliah umum. Bahkan pada semester genap Tahun Akademik 

2019/2020 sudah melibatkan praktisi sebagai dosen tidak tetap. Adapun tujuan 

melibatkan praktisi pada kegiatan pembelajaran antara lain : 

 Menambah wawasan dan cakrawala IPTEK di era industri 4.0 

 Meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa 

 Meningkatkan daya dorong munculnya ide dan kreativitas mahasiswa 

 

3. PKL dan Tugas Akhir 

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) sebagai lembaga Pendidikan 

Tinggi Vokasi Program Dilpoma III yang berusia belum genap satu tahun, 

mahasiswa belum melaksanakan kegiatan PKL maupun Tugas Akhir. Pada 

kurikulum PEPI tahun 2019 kegiatan PKL terdistribusi pada Semester 4 dan 6, 

sedangkan Tugas Akhir terdistribusi pada semester 6 untuk ketiga program studi. 

 

Lokasi kegiatan PKL I dan II direncanakan adalah perusahaan pemerintah/swasta, 

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) atau kegiatan usaha lain yang sesuai. 

 

C. Implementasi TEFA 

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) pada semester ganjil Tahun Akademik 

2019/2020 dalam kegiatan pembelajaran kurikuler belum menerapkan model pembelajaran 

TEFA. Hal ini dikarenakan PEPI disamping belum memiliki unit kegiatan yang produktif 



untuk penerapan model pembelajaran TEFA, juga disebabkan mata kuliah kegiatan 

pembelajaran kurikuler semester ganjil masih terdiri dari MKDU. 

 

Namun demikian pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sudah diperkenalkan 

model pembelajaran TEFA pada ketiga program studi melalui kegiatan kokurikuler. 

Kegiatan model pembelajaran TEFA berupa kegiatan budidaya tanaman, dimana 

mahasiswa berlatih mengoperasikan alat mesin pengolahan lahan baik traktor roda 2 

maupun traktor roda 4 mulai dari membajak sampai membuat bedengan, dan 

mengoperasikan alat mesin tata air budidaya tanaman lahan kering. Lokasi model 

pembelajaran TEFA dilakukan di lahan produksi milik BBP Mektan dan Balitsa. 

 

D. Kerjasama dengan DU/DI 

Kerjasama dalam bentuk MoU dengan DU/DI dalam rangka mendukung kegiatan 

pembelajaran bagi mahasiswa maupun kegiatan peningkatan kompetensi SDM selama 

ganjil Tahun Akademik 2019/2020 belum dilakukan. 

 

Pada tahun 2020 PEPI sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani MoU atau 

Nota Kesepahaman dengan DU/DI yaitu PT. PG Rejoso Manis Indo dengan bentuk 

kerjasama Role Model Perkebunan Tebu Berbasis TeknologiIndustri 4.0. Adapun ruang 

lingkup kerjasama meliputi: 

a) Penyusunan kurikulum 

b) Penguatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melalui magang 

c) Jaminan mutu lulusan melalui uji kompetensi 

d) Serapan lulusan sesuai standar dan kebutuhan dunia usaha/ dunia industry, dan 

e) Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia. 

 

E. Pengembangan Suasana Akedemik 

Pengembangan suasana akademik di lingkungan kampus sangat penting dan harus 

diupayakan tercipta dalam memberikan situasi nyaman untuk kegiatan ilmiah maupun 

pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa. Suasana akademik yang mendukung 

munculnya kreatifitas mahasiswa adalah suasana yang memberikan fasilitas ruang dan 

waktu untuk berdiskusi, menggali informasi pengetahuan dan teknologi, maupun untuk 

melakukan kegiatan produktif. 

 

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terciptanya suasana akademik di 

lingkungan kampus PEPI pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 antara lain 



kegiatan kokurikuler keteknikan, kegiatan berwirausaha, kegiatan english club, kegiatan 

pengembangan penalaran/seminar dan kegiatan pengembangan seni dan olah raga. 

 

F. Rencana Pengembangan Proses Pembelajaran 5 (lima) Tahun ke depan 

Guna mendukung upaya mewujudkan PEPI sebagai Lembaga Pendidikan Vokasi yang 

bermutu, unggul dan bertaraf internasional, rencana pengembangan proses pembelajaran              

5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut: 

 Tahun Akademik 2020/2021 

1) Pembelajaran yang komunikatif dan kolaboratif 
2) Penggunaan IT 
3) Studi Banding di DU/DI 
4) Magang di DU/DI 

 
 Tahun Akademik 2021/2022 

1) Pembelajaran yang komunikatif dan kolaboratif 
2) Penggunaan IT 
3) Studi Banding di DU/DI 
4) Magang di DU/DI 
5) Pembelajaran inovatif 

 
 Tahun Akademik 2022/2023 

1) Pembelajaran yang komunikatif dan kolaboratif 
2) Penggunaan IT 
3) Studi Banding di DU/DI 
4) Magang di DU/DI 
5) Pembelajaran inovatif 
6) Pembelajaran menggunakan dua Bahasa 

 
 Tahun Akademik 2023/2024 

1) Pembelajaran yang komunikatif dan kolaboratif 
2) Penggunaan IT 
3) Studi Banding di DU/DI 
4) Magang di DU/DI 
5) Pembelajaran inovatif 
6) Pembelajaran menggunakan dua Bahasa 
7) Kunjungan luar negeri 

 
 Tahun Akademik 2024/2025 

1) Pembelajaran yang komunikatif dan kolaboratif 
2) Penggunaan IT 
3) Studi Banding di DU/DI 
4) Magang di DU/DI 
5) Pembelajaran inovatif 
6) Pembelajaran menggunakan dua Bahasa 
7) Kunjungan luar negeri 
8) Pertukaran magang luar negeri 
 



BAB IV 
PENUTUP 

 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

pembinaan karakter, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) mengacu pada 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar 

Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian. Sejak terbentuknya PEPI, pada 

tanggal 25 Juni 2019, PEPI telah melakukan langkah-langkah strategis agar dapat 

memenuhi standar tersebut.  

 

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan) 

dan keterbatasan anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana menjadi tantangan 

bagi pelaksana kegiatan PEPI untuk tetap menjamin mutu pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sehingga tujuan perguruan tinggi tetap dapat tercapai. 


