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Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)
Manokwari Tahun 2015-2019 Edisi Revisi Ketiga disusun dalam rangka
menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/
11/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
(Revisi II) dan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian Nomor 152/Kpts/RC.110/1/8/18 tentang Rencana
Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Edisi Revisi Ketiga. Edisi revisi ini juga disusun untuk menindaklanjuti adanya
cascading standar kinerja eselon I hingga eselon IV lingkup Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Revisi dilakukan pada
aspek Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sasaran Program, Indikator Kinerja
Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Target
Kinerja dan Kerangka Pendanaan.
Renstra STPP Manokwari Tahun 2015-2019 Edisi Revisi Ketiga akan
menjadi acuan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan STPP Manokwari, khususnya pada tahun 2018
sampai dengan 2019, yang dalam periode tersebut STPP Manokwari
bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)
Manokwari. Terkait dengan itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan di
dalam Renstra edisi revisi ketiga ini telah disesuaikan dengan bentuk
kelembagaan STPP yang baru, yaitu Polbangtan Manokwari.
Rencana Strategis STPP Manokwari Tahun 2015-2019 Edisi Revisi Ketiga
ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak dan unit
kerja

di

STPP/Polbangtan

Manokwari,

agar

pengelolaan

institusi

dan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi STPP/Polbangtan Manokwari dapat
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sektor pertanian berperan strategis dalam pembangunan nasional karena
kontribusinya yang nyata dalam penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri,
penyediaan lapangan kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sumber
devisa negara, peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan hidup.
Bahkan, sektor pertanian di masa mendatang dapat dipastikan menjadi semakin
penting sejalan dengan perkembangan masyarakat dan peningkatan perekonomian
baik nasional maupun global. Isu-isu seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang
berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pangan, serta perkembangan teknologi
dan pola hidup yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan energi
terbarukan dan pangan yang tidak hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya, dan
isu-isu strategis lainnya baik yang ada di saat ini maupun di masa depan,
menunjukkan bahwa pertanian memiliki nilai strategis karena masih dan tetap akan
dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Ke depan, sumber daya yang paling
berharga adalah sumber pangan dan sumber energi terbarukan, dan sumber daya
tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sektor pertanian. Masyarakat pun akan
semakin meningkat kesadaran perlunya energi terbarukan seperti biofuel dan
biodiesel, permintaan terhadap bahan pangan yang aman dan sehat, bio-medicine,
kebutuhan sandang dan papan, serta lingkungan yang hijau dan segar.
Pembangunan di sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir khususnya
pada periode 2010-2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selama
periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai
9,22 persen dengan pertumbuhan sekitar 3,19 persen. Pada periode yang sama,
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sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan
menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar
30,2 persen dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer baik
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing
(PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2 persen dan 18,6 persen per
tahun. Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju
pertumbuhan ekspor mencapai 7,4 persen dan pertumbuhan impor 13,1 persen per
tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2 persen per tahun. Jumlah
penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju
sebesar -3,69 persen per tahun, yaitu dari 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14
juta pada tahun 2014.
Dinamika perkembangan masyarakat dan lingkungan di saat sekarang dan
masa mendatang menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan
pertanian. Sebagai contoh, dengan adanya perubahan iklim, sektor pertanian
merupakan sektor yang paling terkena dampaknya, sehingga menjadi tantangan
untuk mengelola kegiatan pertanian di tengah kondisi alam yang cepat berubah.
Jika dilihat dari aspek perekonomian, sebagai konsekuensi dari liberalisasi dan
globalisasi pasar dan perekonomian dunia, maka pada tahun 2015 Indonesia telah
memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan memasuki era ini,
pembangunan pertanian menghadapi tantangan dalam hal persaingan produk baik
barang maupun jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja pertanian.
Tantangan pembangunan pertanian yang sangat penting yaitu mewujudkan
pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu keharusan
untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan bahan baku industri;
memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan
rakyat khususnya petani, pekebun, dan peternak; mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta
menjaga kelestarian lingkungan.
Sembilan Agenda Prioritas (NAWACITA) Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 2015-2019, di antaranya mengamanatkan agenda prioritas di
bidang pertanian, yaitu peningkatan agroindustri dan kedaulatan pangan.
2

Kedaulatan pangan direfleksikan dengan kekuatan untuk mengatur masalah pangan
secara mandiri, yang didukung dengan: ketahanan pangan, terutama kemampuan
mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; pengaturan kebijakan pangan yang
dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan mampu melindungi dan
mensejahterakan pelaku utama pembangunan pertanian.
Untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada serta dalam upaya
mewujudkan amanat Nawacita di bidang pertanian, Kementerian Pertanian sebagai
kementerian teknis yang bertanggung jawab mewujudkan tujuan pembangunan
nasional di sektor pertanian, telah merumuskan perencanaan pembangunan yang
dituangkan dalam visi Kementerian Pertanian, yaitu Terwujudnya kedaulatan
pangan dan kesejahteraan petani. Selanjutnya, berdasarkan visi tersebut, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mengemban
tugas mengembangkan sumber daya manusia pertanian, menetapkan visi
Terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan
berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Dalam pencapaian visi tersebut, misi yang telah ditetapkan oleh Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah:
1. Memantapkan

sistem

penyuluhan

pertanian

yang

terpadu

dan

berkelanjutan;
2. Memperkuat sistem pendidikan pertanian yang kredibel;
3. Memantapkan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan sertifikasi
profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing;
4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan
akuntabel.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Sejalan dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya dukungan ketersediaan sumber
daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwaasan global.
Dukungan tersebut kemudian dicapai melalui kegiatan utama: pemantapan sistem
penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, penguatan pendidikan pertanian,
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pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian,
dan pemantapan administrasi dan teknis lainnya.
Penguatan Pendidikan

pertanian, didasarkan pada kesadaran akan

pentingnya generasi muda dalam peran dan fungsinya mencapai akselerasi
pembangunan pertanian nasional. Dalam proses pembangunan, pemuda merupakan
kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki fungsi, peran,
karakteristik dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena
itu, regenerasi pertanian mutlak harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan
pembangunan pertanian di Indonesia.
Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan adalah
mengubah pola pikir generasi muda terhadap pertanian dan optimalisasi potensi
pertanian yang belum dimanfaatkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan
adalah meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian, membangun
pertanian maju, modern, ramah lingkungan dan berbasis inovasi dan teknologi,
serta pertanian dengan hasil yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing di
pasaran. Pengembangan teknologi di perdesaan menjadikan perdesaan maju dan
berbasis inovasi teknologi, akan merangsang minat generasi muda untuk terjun
dalam sektor pertanian. Selain itu, perlu langkah konkrit lainnya yaitu penjaringan
anak petani berprestasi untuk dididik dan diberdayakan.
Untuk mencapainya, maka salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui
penyelenggaraan pendidikan pertanian oleh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
(STPP) Manokwari. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia
pertanian melalui penyelenggaraan pendidikan pertanian oleh STPP Manokwari
merupakan upaya strategis yang harus dikembangkan secara berkelanjutan oleh
Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga
pertanian ahli yang memiliki kualifikasi sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat,
dunia usaha dan industri, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan STPP Manokwari sebagai lembaga pendidikan
tinggi yang berperan nyata dalam pengembangan sumber daya manusia di kawasan
timur Indonesia, maka telah dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) STPP
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Manokwari tahun 2015 – 2019, secara sistematis, terpadu, jelas dan terukur.
Rencana strategis ini disusun berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis
STPP Manokwari baik internal maupun eksternal yang telah dan terus berkembang
secara dinamis, serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap
pencapaian renstra periode sebelumnya dan dengan mengakomodir berbagai
masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, dalam rangka
menyelaraskan dengan vsi dan misi Kementerian Pertanian periode 2015-2019
(edisi revisi) dan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian Periode 2015-2019 Edisi Revisi Ketiga, dan dengan adanya isu
strategis yaitu terkait penurunan minat generasi muda terhadap bidang pertanian
dan regenerasi pertanian, serta adanya transformasi pendidikan pertanian di lingkup
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, maka
telah disusun Renstra STPP Manokwari Tahun 2009-2015 Edisi Revisi Ketiga.

B. Kondisi Umum
1.

Kondisi Sumber Daya Manusia Pertanian di Kawasan Timur Indonesia
STPP Manokwari berada di wilayah strategis Indonesia, tepatnya berada di

Kawasan Timur Indonesia (KTI). KTI merupakan wilayah dengan sumberdaya
alam yang sangat melimpah. Wilayah ini sesungguhnya sangat potensial untuk
menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun
internasional. Namun, sumber daya manusia yang tersedia di kawasan ini masih
sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemampuan masyarakat
lokal masih sangat rendah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam
yang dimiliki.
Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di kawasan timur Indonesia
yang meliputi wilayah Papua dan Maluku mencapai 19,98 persen, jauh di atas ratarata persentase penduduk miskin Indonesia yang sebesar 10,96 persen. Kemiskinan
di Papua dan Maluku sebagian besar berada di perdesaan yaitu 26,31 persen,
sedangkan di perkotaan sebesar 5,23 persen. Angka kemiskinan tersebut
mengindikasikan lemahnya perekonomian masyarakat di Papua dan Maluku
terutama masyarakat

di

perdesaan

yang pada kenyataannya mayoritas
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bermatapencaharian di sektor pertanian (dalam arti luas). Kemiskinan pada
masyarakat Papua dan Maluku tersebut berbanding lurus dengan keadaan sumber
daya manusianya yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
atau Human Development Index (HDI). Pada tahun 2014, IPM Propinsi Papua Barat
sebesar 61,28, termasuk kategori IPM sedang dan berada pada peringkat ke-33 dari
34 provinsi di Indonesia. IPM Propinsi Papua sebesar 56,75, termasuk kategori IPM
rendah dan berada pada peringkat ke-34 dari 34 propinsi. IPM Propinsi Maluku
sebesar 66,74, termasuk kategori IPM sedang dan berada pada peringkat ke-24 dari
34 propinsi. IPM Propinsi Maluku Utara sebesar 65,18, termasuk kategori sedang
dan berada pada peringkat ke-27 dari 34 propinsi. Angka IPM pada keempat
provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM nasional uang mencapai
73,81.
Gambaran sumber daya manusia secara umum di kawasan timur Indonesia
di atas juga mencerminkan keadaan sumber daya manusia pertanian di wilayah
tersebut. Dan sebagaimana keadaan sumber daya manusia pertanian di Indonesia
pada umumnya, keadaan sumber daya manusia pertanian di kawasan timur
Indonesia juga masih terbatas dalam hal kuantitas, kualitas, mentalitas, dan
keterampilannya. STPP Manokwari memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan
soluasi atas permasalahan tersebut. Berkaitan dengan itu, eksistensi STPP
Manokwari di kawasan timur Indonesia sangat relevan dalam upaya pemecahan
permasalahan kemiskinan dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
termasuk di sektor pertanian.

2.

Kondisi STPP Manokwari
STPP Manokwari merupakan salah satu pendidikan tinggi kedinasan di

lingkup Kementerian Pertanian yang mendidik para tenaga fungsional pertanian
(terutama Penyuluh Pertanian), aparat pertanian (terutama petugas teknis
pertanian), petani (terutama lulusan Sekolah Pertanian Pembangunan dan SMK
Pertanian), serta pegawai perusahaan pertanian, pada jenjang pendidikan program
Diploma IV Penyuluhan Pertanian. STPP Manokwari menyelenggarakan Program
Studi Penyuluhan Pertanian dan Program Studi Penyuluhan Peternakan, masing6

masing telah terakreditasi B oleh BAN-PT. Sebagai pendidikan tinggi, STPP
Manokwari memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan dan mengembangkan
Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat. STPP Manokwari dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya, meliputi empat wilayah kerja di kawasan timur Indonesia,
yaitu Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Keberadaan STPP
Manokwari di kawasan timur Indonesia telah mampu memberikan kontribusi nyata
dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian di kawasan ini.
STPP Manokwari saat ini mengalami proses pengembangan dan perubahan
terkait kelembagaannya. Kebijakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Transformasi UPT Kementerian
Pertanian menuju lembaga yang profesional, mandiri dan berdaya saing serta
berdasarkan

pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan

dan

kelembagaan serta ketersediaan sumberdaya yang ada, mendorong perubahan
kelembagaan

STPP Manokwari menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian

Manokwari.

a.

Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)

Manokwari terdiri atas SDM fungsional (dosen) dan SDM struktural (tenaga
kependidikan). Secara umum keadaan SDM STPP Manokwari pada tahun 2016
terdapat pada Tabel 1 sampai dengan 5.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di STPP
Manokwari Tahun 2016
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3
4
5

S3
S2
S1
Diploma
SLTA

1
9
15
7
5

1
6
8
2
2

2
15
23
9
7
7

Tabel 1. (Lanjutan)
No.

Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6
7

SLTP
SD
Total

3
5
45

0
0
19

3
5
64

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

No.

Golongan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3
4

I
II
III
IV
Total

6
7
27
5
45

3
13
3
19

6
10
40
8
64

Tabel 3. Jumlah Dosen Tetap Menurut Tingkat Pendidikan
No.

Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3

S3
S2
S1
Total

1
8
9

1
5
6

2
13
15

Tabel 4. Jumlah Dosen Tetap Menurut Jabatan
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

No.

Jabatan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3

Asisten Ahli
Lektor
Lektor Kepala
Total

1
8
0
9

1
3
2
6

2
11
2
15

8

Tabel 5. Jumlah Dosen Tetap Menurut Golongan
No.

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Golongan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2

III
IV
Total

9
1
10

3
2
5

12
3
15

Capaian STPP Manokwari dalam pengembangan sumber daya manusia
sampai dengan tahun 2014 ditunjukkan dengan data dosen, calon dosen, dan tenaga
kependidikan yang mengikuti pendidikan D-IV/S-1, S-2, dan S-3 baik melalui
program tugas belajar maupun izin belajar. Program tugas belajar yaitu dosen, calon
dosen, dan tenaga kependidikan mengikuti pendidikan D-IV/S1, S-2, ataupun S-3
melalui program tugas belajar yang dibiayai oleh Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ataupun sponsor lainnya melalui
mekanisme yang diatur oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan izin belajar yaitu
dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan mengikuti pendidikan D-IV/S1, S-2,
ataupun S-3 atas biayai sendiri dan mengikuti mekanisme yang diatur oleh
Kementerian Pertanian.
Data dosen, calon dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti
pendidikan D-IV/S-1, S-2 dan S-3 sampai dengan tahun 2014 tercantum pada Tabel
6.

Tabel 6. Jumlah Dosen, Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti
Pendidikan D-IV/S-1, S-2 dan S-3
Tahun
(1)

2005
2006
2007
2008
2009

Jumlah Dosen Tugas Belajar
D-IV/S1
S-2
S-3
Jumlah
(2)

2 *)

(3)

(4)

(5)

2 *)
2 *)
2 *)
2 *)
1 *)

1
1 *)
1

2
5
3
2
2

Keterangan
(6)
*)

telah selesai
*)
telah selesai
*)
telah selesai
*)
telah selesai
*)
telah selesai
9

Tabel 6. (Lanjutan)
Tahun

Jumlah Dosen Tugas Belajar
D-IV/S1
S-2
S-3
Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2010
2011

-

-

-

-

Keterangan
(6)

*)

2012

3 **)

1 *)

4

2013
2014
Total

1

1 *)
1 *)
12

2
1
21

6

3

telah selesai
1 orang telah
selesai
*)
telah selesai
*)
telah selesai

**)

b. Sarana dan Prasarana
STPP Manokwari memiliki lahan seluas 130,86 hektar, yang digunakan
sebagai kampus utama di Jalan SPMA Reremi, Manokwari, seluas 11,88 hektar,
dan lahan praktik di Anday (Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan) seluas
118,98 hektar. Kampus utama terdiri atas perkantoran, ruang kelas, laboratorium,
perpustakaan, greenhouse, aula, asrama mahasiswa, guesthouse, perumahan dinas,
dan fasilitas lainnya. Sedangkan lahan praktik terdiri atas kebun percobaan,
kebun/lahan praktik mahasiswa, kelas lapangan, asrama mahasiswa, perumahan
dinas, dan fasilitas lainnya.
Keadaan sarana dan prasarana STPP Manokwari baik di kampus utama
maupun lahan praktik Anday secara umum terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Keadaan Sarana dan Prasarana STPP Manokwari
Kondisi**
Tidak
Terawat
Terawat

No.

Jenis Sarana
dan Prasarana

Jumlah
Unit

Total Luas
(m2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

1
8
1

303
1.049
250

√
√
√

-

3

368

√

-

1
2
3
4

Rektorat
Ruang kuliah
Kelas Lapangan
di Anday
Ruang jurusan,
UPPM, dan

10

5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

ruang kerja
dosen
Ruang Wakil
Ketua
Perpustakaan
Aula
Laboratorium
Pertanian
Laboratorium
Peternakan
Laboratorium
Pengolahan Hasil
Pertanian
Laboratorium
Komputer
Laboratorium
Penyuluhan
Bagian
Administrasi
Akademik dan
Kemahasiswaan
Bagian
Administrasi
Umum
Greenhouse
Ruang Makan
Mahasiswa
Dapur Umum
Mess/
guesthouse
Gedung
workshop/
bengkel latih di
Anday
Ruang UPM
Ruang Satlak-PI
Gudang Alsintan
Kelas
demonstrasi
Kandang sapi
Ranch
Kandang babi
Kandang
kambing
Lantai jemur

3

122

√

-

1
1
1

268
521
230

√
√
√

-

1

230

√

-

1

209

√

-

1

165

√

-

1

165

√

-

3

209

√

-

3

206

√

-

1
1

110
388

√
√

-

1
1

118
120

√
√

-

1

256

√

-

1
1
1
1

67
42
253
320

√
√
√
-

√

1
1
1
1

325
9300
35
50

√
√
√
√

-

1

225

√
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

Sawah di Anday
Lapangan
upacara
Gudang arsip
Garasi kendaraan
bermotor
Garasi traktor di
Anday
Pos satpam
Rumah jaga
ternak di Anday
Lapangan basket
Camping ground
di Anday
Asrama
Mahasiswa di
Kampus Reremi
Asrama
Mahasiswa di
Kampus Anday
Ruang BEM

1
1

1.000
944

√
√

-

1
3

28
160

√
√

-

1

15

√

-

1
1

6
24

√
√

-

1
1

665
20.000

√
√

-

4

1.969

√

-

1

735

√

-

1

67

√

-

STPP Manokwari memiliki ruang kuliah sebanyak 8 unit ditambah 1 unit
kelas lapangan, laboratorium sebanyak 5 unit dan perpustakaan 1 unit. Selain ruang
kuliah, laboratorium dan perpustakaan terdapat asrama, aula, dan lain-lain.
Ruangan yang ada seluruhnya telah dilengkapi dengan mesin pendingin ruangan
sehingga menciptakan suasana belajara dan suasana kerja yang nyaman. Sarana
gedung terdiri atas antara lain: Gedung Perkantoran, Bengkel Latih, Perpustakaan,
Laboratorium, Ruang Kuliah, Asrama putra dan putri, Greenhouse, Wisma Tamu
(guesthouse), Rumah Dosen/pegawai, dan lain-lain. Gedung perkantoran terdiri
atas ruang pimpinan, administrasi umum dan akademik, UPM, Satlak-PI, dan
jurusan serta UPPM. Asrama mahasiswa terdiri atas 5 unit dengan kapasitas 184
orang mahasiswa dan tersedia wisma/guesthouse untuk pelayanan tamu dengan
kapasitas 3 kamar untuk 6 orang tamu.
Ruang kuliah telah dilengkapi dengan LCD projector dan layar bermesin,
papan tulis (white board), dan perlengkapan pembelajaran lainnya. Aula STPP
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Manokwari berfungsi ganda sebagai ruang pertemuan, seminar/lokakarya/
workshop, dan wisuda dengan peralatan lengkap meliputi, LCD projector beserta
layarnya, soundsystem, keyboard, dan meja kursi dengan kapasitas 300 orang.
Perpustakaan STPP Manokwari dengan luas 268 m2 berisi koleksi buku teks, jurnal
dalam negeri dan internasional, tugas akhir (KIPA, Tesis dan Disertasi, Prosiding,
Pamflet/Leatflet/Brosur/Folder, dll) dengan jumlah koleksi mencapai 3.260 buah.
Layanan perpustakaan diperuntukkan bagi dosen, mahasiswa, pegawai dan
masyarakat luar.
Untuk mendukung proses belajar-mengajar terutama penyelenggaraan
perkuliahan yang berbasis penyuluhan, maka di STPP Manokwari juga dilengkapi
dengan Laboratorium Penyuluhan dan Multimedia yang sudah dilengkapi dengan
peralatan mulitmedia seperti: handycam, camera digital, mixer, CPU, laptop,
printer (termasuk printer untuk mencetak banner), televisi, DVD/VCD player,
loudspeaker, LCD projector dan layar, dan lain sebagainya. Laboratorium ini juga
dilengkapi dengan studio rekaman dan mobil operasional penyuluhan sebanyak 2
(dua) unit.
STPP Manokwari memiliki Laboratorium Komputer yang juga mengelola
jaringan internet dan website STPP Manokwari, dan bertugas mengembangkan
sistem informasi berbasis ICT. Adanya sistem informasi berbasis ICT ini sangat
menunjang sistem pelayanan pada semua unit kerja di STPP Manokwari, terutama
administrasi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain
itu, juga menyediakan subsistem yang menunjang penyelenggraan proses
pembelajaran, administrasi layanan kepegawaian, administrasi keuangan, dan
administrasi asset. Semua komputer kerja di setiap unit kerja lingkup STPP
Manokwari termasuk semua mahasiswanya yang telah memiliki Laptop dapat
terhubung ke jaringan internet STPP Manokwari baik dengan kabel maupun tanpa
kabel.
Kapasitas internet yang tersedia di STPP Manokwari adalah 10 Mbps untuk
dalam negeri dan 2 Mbps untuk luar negeri. Fasilitas internet yang disediakan di
STPP Manokwari selain yang berbasis kabel yang aksesnya berada di Laboratorium
Komputer, juga nirkabel berupa hotspot wifi. Dosen, pegawai, dan mahasiswa
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diberi username dan password, dan masing-masing disediakan kapasitas yang
berbeda. Pemanfaatan internet di STPP Manokwari sudah sangat luas, yaitu untuk
proses pembelajaran, pendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
dan juga kegiatan administrasi. Internet juga digunakan sebagai media publikasi
STPP Manokwari beserta program dan kegiatannya.

c.

Mahasiswa dan Lulusan
Mahasiswa STPP Manokwari terdiri atas: (1) CPNS/PNS Penyuluh

Pertanian, tenaga fungsional pertanian lainnya (guru, widyaswara, tenaga
paramedis, inseminator dll), dan tenaga teknis lingkup pertanian/non pertanian
yang siap bertugas kembali setelah selesai pendidikan di bidang penyuluhan
pertanian; (2) siswa SMK PP jalur undangan dan siswa SMK PP berprestasi
rangking 1-5; (3) Anak petani berprestasi alumni SMK PP/SLTA jurusan IPA
dengan nilai 7; (4) Anak petani alumni SMK PP/SLTA jurusan IPA dengan nilai
7,5; dan utusan daerah rekomendasi bupati alumni SLTA IPA nilai rata-rata
minimal 8. Berdasarkan kriteria tersebut, mahasiswa STPP Manokwari secara
umum terbagi atas mahasiswa PNS/CPNS dan non PNS atau mahasiswa murni.
Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, yang lulus seleksi, dan yang menjadi
mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 8. Jumlah mahasiswa
tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tercantum pada Tabel 9, dan rata-rata masa
studi mahasiswa dan IPK lulusan STPP Manokwari tahun 2014 dan 2015 terdapat
pada Tabel 10.

Tabel 8. Jumlah Peminat, Lulus Seleksi, dan yang Menjadi Mahasiswa Baru STPP
Manokwari Tahun 2012-2014

Tahun Ajaran

Peminat

Lulus
Seleksi

Mahasiswa
Baru Reguler

Mahasiswa Baru
Alih Jenjang/
Transfer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
Total

56
30
127
213

46
30
68
144

46
30
68
144
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Tabel 9. Jumlah Mahasiswa STPP Manokwari Tahun 2012-2014
Jumlah
Mahasiswa
Reguler

Jumlah
Mahasiswa Alih
Program/Tranfer

(1)

(2)

(3)

(4)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
Total

136
160
177
473

-

136
160
177
473

Tahun
Akademik

Jumlah

Tabel 10. Rata-Rata Masa Studi Mahasiswa dan IPK Lulusan STPP Manokwari
Tahun

Jumlah
Lulusan
(orang)

Rata-Rata
IPK

Rata-Rata Masa
Studi (tahun)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2014

38

3,23

4

Reguler

2015 *)

37

3,19

4

Reguler

Keterangan: *) Data tahun 2015 disajikan pada renstra revisi ke-1.

d. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama
Produktivitas penelitian dosen STPP Manokwari sudah cukup baik. Dalam
3 (tiga) tahun terakhir, jumlah penelitian dosen STPP Manokwari mencapai 31
judul penelitian. Dengan jumlah dosen tetap sebanyak 14 orang, maka produktivitas
penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 2 judul penelitian per
dosen. Jumlah judul penelitian dosen STPP Manokwari tahun 2013-2015 tercantum
pada Tabel 11.
Dana penelitian yang terfasilitasi dalam DIPA STPP Manokwari cenderung
stabil dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dengan rata-rata dana penelitian sebesar Rp.
11.520.000,- per dosen per tahun. Diharapkan dana penelitian dapat ditingkatkan
menimbang adanya nilai harga barang dan jasa di kawasan timur Indonesia,
khususnya di wilayah Papua Barat dan Papua, yang lebih tinggi dibandingkan
dengan nilai harga barang dan jasa di wilayah lainnya, khususnya di bagian barat
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Indonesia. Dana penelitian STPP Manokwari tahun 2013-2015 tercantum pada
Tabel 12.

Tabel 11. Jumlah Penelitian Dosen STPP Manokwari
No.
(1)

1
2

Jumlah Judul Penelitian
2013
2014
2015 *)

Jenis Penelitian
Menurut Pembiayaan
(2)

Penelitian mandiri
Penelitian yang dibiayai DIPA
Total

Total

(3)

(4)

(5)

(6)

10

1
10

1
9

2
29

10

11

10

31

Keterangan: *) Data tahun 2015 disajikan pada renstra revisi ke-1.

Tabel 12. Dana Kegiatan Penelitian
No

Tahun

Jumlah Dana
(Rp)

Jumlah
Rata-Rata Dana per
Dosen
Dosen Tetap (Rp)
Tetap

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3

2013
2014
2015 *)

170.000.000,174.000.000,140.000.000,-

14
14
14

12.140.000,12.430.000,10.000.000,-

484.000.000,-

42

11.520.000,-

Keterangan: *) Data tahun 2015 disajikan pada renstra revisi ke-1.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di STPP Manokwari dalam
beberapa tahun terakhir menjadi kegiatan unggulan dan sangat dominan
proporsinya. Produktivitas PkM dosen STPP Manokwari dapat dinilai tinggi.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah PkM dosen STPP Manokwari mencapai 38
kegiatan dengan dana mencapai Rp. 1.719.000.000,-. Dengan jumlah dosen tetap
sebanyak 14 orang (sebelum tahun 2016), maka produktivitas PkM dalam 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 2-3 kegiatan per dosen, dengan dana rata-rata
sebesar 40,93 juta rupiah per dosen per tahun. Produktivitas PkM dosen STPP
Manokwari tersebut menjadi nilai tambah bagi dosen dan insitusi STPP Manokwari
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dalam mewujudkan kesejahteraan petani. STPP Manokwari terus berupaya agar
produktivitas yang tinggi tidak hanya dalam segi kuantitas kegiatan dan
pendanaannya, tetapi juga dalam hal kualitasnya.

Tabel 13. Jumlah Kegiatan PkM Dosen STPP Manokwari
No.

Jumlah Kegiatan PkM
2013
2014
2015*)

Jenis Kegiatan PkM
Menurut Pembiayaan

(1)

(2)

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

-

-

-

0

PkM yang dibiayai DIPA

12

10

10

32

Total

12

10

16

38

1

PkM mandiri

2

Keterangan: *) Data tahun 2015 disajikan pada renstra revisi ke-1.

Besarnya dana PkM per dosen di STPP Manokwari tidak berarti bahwa
pelaksanaannya tidak efisien, karena dalam implementasinya pelaksanaan PkM di
STPP Manokwari selain dilaksanakan oleh dosen juga melibatkan seluruh
mahasiswa, sehingga pada pelaksanaannya pemanfaatan dana PkM di STPP
Manokwari sangat efisien. Jumlah kegiatan PkM dosen STPP Manokwari tahun
2013-2015 tercantum pada Tabel 13. Sedangkan dana PkM tahun 2013-2015
tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Dana PkM STPP Manokwari Tahun 2013 – 2015
No

Tahun

Jumlah Dana
(Rp)

Jumlah
Rata-Rata Dana per
Dosen
Dosen Tetap (Rp)
Tetap

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3

2013
2014
2015 *)

270.000.000,213.000.000,1.236.000.000,-

14
14
14

19.290.000,15.210.000,88.290.000,-

1.719.000.000,-

42

40.930.000,-

Keterangan: *) Data tahun 2015 disajikan pada renstra revisi ke-1.
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Kegiatan PkM hampir seluruhnya dilaksanakan dengan bekerja sama
dengan perorangan dan/atau instansi terkait meliputi Penyuluh Pertanian, lembaga
yang menangani penyuluhan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi,
BPTP, dan perguruan tinggi lain. STPP Manokwari juga telah merintis desa mitra,
yaitu desa binaan yang di dalamnya terdapat petani dan kelompok tani yang secara
intensif didampingi dan dibina oleh STPP Manokwari.
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BAB II
KEKUATAN, KELEMAHAN,
PELUANG, DAN TANTANGAN
A. Kekuatan
Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal STPP Manokwari maka
terdapat beberapa aspek yang menjadi kekuatan sebagai berikut:
a.

STPP Manokwari memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian
yang jelas dan terukur. Terkait dengan itu, setiap perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi program dan kegiatan STPP Manokwari menjadi jelas
arah dan tujuannya serta efektif dan efisien dalam implementasinya.

b.

STPP Manokwari merupakan institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh
Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian. Sebagai salah satu satuan kerja dari Kementerian Pertanian, STPP
Manokwari

memiliki

sumber

pendanaan

yang

jelas

dan

terjamin

kebelanjutannya, yaitu dari APBN Kementerian Pertanian melalui DIPA STPP
Manokwari.
c.

Kelembagaan STPP Manokwari memiliki perangkat hukum yang menjamin
legalitas dan eksistensinya. Perangkat hukum yang dimaksud meliputi:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tanggal 13
Agustus 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Manokwari; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46/Permentan/OT.140/10/
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Manokwari; dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta STPP
Manokwari.

d.

STPP Manokwari memiliki Program Studi Penyuluhan Pertanian dan Program
Studi Penyuluhan Peternakan. Kedua program studi tersebut telah memperoleh
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pengakuan atas penjaminan mutu internal melalui proses akreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2009 dan
diperbaharui pada tahun 2014. Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor:
482/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XII/2014

tentang

nilai

dan

peringkat

akreditasi program studi pada program Diploma-IV, kedua program studi di
STPP Manokwari telah terakreditasi BAN-PT dengan peringkat massingmasing B.
e.

STPP Manokwari memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap. STPP
Manokwari juga memiliki dan menerapkan peraturan perundang-undangan
yang sah dan legal serta memiliki dan menerapkan mekanisme yang efektif,
efisien, dan akuntabel, terkait tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
dan penjaminan mutu. Hal ini menjadikan STPP Manokwari dapat
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan proses serta
produk yang dihasilkan (lulusan, karya ilmiah, dll) mendapat pengakuan secara
sah dan legal.

f.

Tersedianya sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan,
maupun tenaga struktural. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat
penting dalam pengelolaan institusi. Sumber daya manusia STPP Manokwari
terdiri atas PNS dan tenaga harian lepas. Jumlah sumber daya manusia PNS
seluruhnya 67 orang. Dosen tetap berjumlah 14 orang dan seluruhnya telah
memiliki kualifikasi pendidikan S-2 dan S-3. Untuk mendukung kegiatan
pembelajaran, STPP Manokwari didukung oleh tenaga dosen tidak tetap baik
yang berasal dari individu mandiri maupun dari institusi perguruan tinggi lain
dan lembaga/dinas/badan terkait di wilayah Provinsi Papua Barat.

g.

STPP Manokwari memiliki dan menerapkan kurikulum yang selalui dikaji dan
diperbaharui mengikuti perkembangan global. Kurikulum STPP Manokwari
dirancang berdasarkan beberapa dasar pertimbangan, yaitu kebutuhan dan
tuntutan stakeholders, perkembangan IPTEKS, perkembangan isu strategis,
dan perkembangan standar kompetensi lulusan. Kurikulum disusun agar
mampu menghasilkan lulusan dengan standar kompetensi sesuai kebutuhan
pengguna, yaitu lulusan dengan kompetensi penyuluh pertanian ahli dan
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praktisi agribisnis. Dengan kurikulum yang diterapkan tersebut, akan
dihasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan harapan dan
kebutuhan pengguna.
h.

Biaya pendidikan bagi peserta didik ditanggung oleh APBN Kementerian
Pertanian melalui DIPA STPP Manokwari. Melalui fasilitas ini, peserta didik
tidak akan terhambat oleh masalah pendanaan selama proses studinya,
sehingga diharapkan peserta didik dapat lebih terfokus pada proses belajar dan
pencapaian prestasi. Selain itu, STPP Manokwari dapat menjangkau lebih luas
sasaran peserta didik terutama dari masyarakat ekonomi lemah. STPP
Manokwari juga menyediakan fasilitas akomodasi berupa asrama dan
konsumsi bagi peserta didik yang pembiayaannya ditanggung oleh DIPA STPP
Manokwari, sehingga STPP Manokwari juga dapat menjangkau sasaran
peserta didik yang berasal dari daerah yang jauh dan marginal seperti daerah
tertinggal dan perbatasan.

i.

Peserta didik STPP Manokwari terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon
PNS, anak petani berprestasi, alumni SMK bidang pertanian dan utusan daerah.
Dengan kriteria tersebut STPP Manokwari dapat menjangkau sasaran peserta
didik yang berasal dari perdesaan terutama keluarga petani yang umumnya
memiliki tingkat ekonomi lemah. Selain itu, luasnya spektrum calon
mahasiswa dengan kriteria khusus akan mendukung keberlanjutan penerimaan
mahasiswa baru STPP Manokwari. Dengan latar belakang mahasiswa yang
beragam juga akan menjadikan proses pembelajaran dan pengalaman belajar
yang lebih dinamis bagi peserta didik.

j.

Tersedianya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pengelolaan institusi
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, seperti gedung perkantoran,
mobil operasional, ruang administrasi, ruang perkuliahan, dan sebagainya.
STPP Manokwari juga memiliki fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa dan
dosen, seperti laboratorium, perpustakaan, dan lahan praktik yang selain
digunakan untuk praktik mata kuliah juga dimanfaatkan sebagai kebun
percobaan/penelitian. STPP Manokwari telah memiliki fasilitas berupa
laboratorium komputer dan jaringan internet baik yang berbasis kabel maupun
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nirkabel dengan kapasitas mencapai 2 Mbps untuk luar negeri dan 10 Mbps
untuk dalam negeri. Dengan fasilitas ini STPP Manokwari saat ini mulai
merintis pengembangan e-learning dan e-library. Fasilitas internet juga sangat
menunjang dalam publikasi STPP Manokwari, PDPT, aplikasi perencanaan
serta monitoring dan evaluasi berbasis internet, serta dalam rangka memperluas
akses sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa.
k.

Tersedianya media publikasi ilmiah yaitu Jurnal Penyuluhan Triton yang telah
ber-ISSN. Jurnal tersebut diterbitkan oleh STPP Manokwari secara rutin dua
kali dalam satu tahun Ke depan, jurnal Triton akan dikembangkan menjadi
jurnal terakreditasi, sehingga meningkatkan akses dosen dan mahasiswa untuk
meningkatkan kuantitas dan mutu publikasi ilmiahnya.

l.

Tersedianya program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan
proporsi dana yang cukup besar. Hal ini sangat mendukung upaya pencapaian
visi, misi, tujuan, dan sasaran STPP Manokwari, serta menjadi jembatan untuk
memperoleh akses yang lebih baik dalam peningkatan kuantitas dan mutu
proses pembelajaran, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada
masyarakat itu sendiri.

m. Lulusan STPP Manokwari mendapatkan ijazah D-IV Penyuluhan Pertanian/
Perternakan, sertifikat penyuluh pertanian ahli, dan sertifikasi penyuluh
pertanian profesional. Hal ini meningkatkan daya saing dan posisi tawar
lulusan serta mendukung peningkatan karir lulusan di dunia kerja.
n.

Terjalinnya kerjasama yang baik dengan stakeholders seperti UNIPA, BPTP
Provinsi Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kabupaten Manokwari,
dinas/badan/lembaga pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi
Papua Barat lingkup pertanian dan penyuluhan pertanian, PT. Bank Mandiri,
PT. Telkom Indonesia, PT. Pos Indonesia, dan stakeholders lainnya. Jejaring
kerjasama yang telah terjalin menjadi sarana bagi STPP Manokwari untuk
menguatkan eksistensi institusi serta meningkatkan mutu penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
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B. Kelemahan
STPP Manokawari secara internal masih menghadapi permasalahan sebagai
berikut:
a.

Terbatasnya sumber daya manusia, baik tenaga fungsional maupun struktural.
Sampai dengan saat ini jumlah dan kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan
dan kompetensi) sumber daya manusia STPP Manokwari masih belum
memadai. STPP Manokwari memiliki 67 orang pegawai, 14 di antaranya
merupakan

dosen

tetap.

Untuk

tenaga

non

fungsional

(tenaga

kependidikan/struktural) jumlah masih terbatas sehingga masih adanya kasus
pegawai yang mendapat tugas di luar kapasitasnya atau yang merangkap
jabatannya. Demikian pula kualifikasi pendidikan dan kompetensinya, masih
ada yang belum sesuai dengan tugas pokok dan funsginya. STPP Manokwari
juga belum memiliki tenaga fungsional umum seperti laboran dan pustakawan
yang tersertifikasi dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk tenaga fungsional dosen,
permasalahan yang dihadapi terutama jumlahnya yang masih terbatas dan
distribusi latar belakang ilmu (kualifikasi kompetensi) belum proporsional
antara ilmu teknis, sosial (penyuluhan), dan ekonomi.
b.

Prasarana dan sarana masih memerlukan peningkatan dan pengembangan
kuantitas dan mutunya. Prasarana dan sarana belum memenuhi standar
pendidikan tinggi yang baik, di antaranya masih terbatasnya jumlah dan jenis
laboratorium di STPP Manokwari. Laboratorium yang ada di STPP Manokwari
terbatas pada Laboratorium Komputer, Laboratorium Penyuluhan dan
Multimedia,

Laboratorium

Pertanian,

Laboratorium

Peternakan,

dan

Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, sehingga ke depan perlu
dikembangkan laboratorium lainnya seperti Laboratorium Kewirausahaan,
Laboratorium Tanah dan Pupuk, Laboratorium Nutrisi Ternak, Laboratorium
Reproduksi Ternak, Klinik Hewan, dan laboratorium lainnya. Selain itu,
perpustakaan juga masih harus ditingkatkan fasilitas dan pelayanannya,
terutama dalam rangka pengembangan e-library.
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c.

Motivasi belajar mahasiswa rendah. Keadaan ini terukur dari tingkat kehadiran
mahasiswa dalam proses belajar-mengajar. Permasalahan ini bersifat penting
karena telah berpengaruh pada capaian nilai akhir mahasiswa, yang pada
akhirnya memberikan implikasi pada kualitas lulusan. Jika kualitas lulusan
tidak memuaskan, maka akan menyebabkan adanya penilaian yang kurang baik
dari stakeholders, sehingga dapat menurunkan mutu dan kredibilitas STPP
Manokwari. Keadaan rendahnya motivasi belajar mahasiswa lebih disebabkan
oleh karakteristik mahasiswa yang bersangkutan terutama sebagai pembelajar
dewasa. Terkait dengan itu, STPP Manokwari perlu mengembangkan metode
dan strategi pembelajaran andragogy yang dapat meningkatkan motivasi
belajar mahassiswa.

d.

Dalam periode tahun 2010-2014, komunikasi dan koordinasi internal di STPP
Manokwari mengalami penurunan kualitas sehingga ke depannya perlu adanya
upaya harmonisasi dan penguatan sosial di lingkungan internal STPP
Manokwari. Upaya ini sangat penting agar komunikasi dan koordinasi internal
kembali berjalan dengan baik, harmonis, efektif dan efisien guna mewujudkan
visi dan misi bersama.

e.

Lemahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta bahasa asing
terutama bahasa Inggris oleh sebagian besar sumber daya manusia STPP
Manokwari, terutama sumber daya manusia akademis. Permasalahan ini dapat
menghambat upaya pengembangan e-learning dan e-library di STPP
Manokwari, dan juga berpengaruh pada daya saing lulusan.

C. Peluang
Peluang-peluang strategis bagi STPP Manokwari dalam mengembangkan
eksistensi, peranan, serta tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan tridharma
perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:
a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 29 menjelaskan bahwa Pendidikan kedinasan
merupakan pendidikan profesi, berfungsi meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon
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pegawai negeri suatu departemen. Selanjutnya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pasal 21 menyatakan bahwa Pemerintah dan
pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS, penyuluh Swasta
dan penyuluh swadaya melalui pendidikan dan pelatihan. Peraturan perundangundangan tersebut memberikan peluang bagi STPP Manokwari untuk
menyelenggarakan pendidikan kedinasan di bawah pengelolaan Kementerian
Pertanian pada bidang penyuluhan pertanian. Di samping itu, melalui peraturan
perundang-undangan tersebut juga dimungkinkan STPP Manokwari untuk
mendidik penyuluh swasta dan penyuluh swadaya serta calon penyuluh lulusan
SPP/SMK Pertanian.
b.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa jabatan fungsional terdiri atas jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementrian Pertanian tergolong dalam
Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) yang terdiri atas Penyuluh Pertanian,
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman,
Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas
Mutu Hasil Pertanian, dan Pengawas Mutu Pakan Ternak. Keputusan tersebut
mensyaratkan bahwa pejabat fungsional harus menempuh pendidikan sesuai
jabatannya. Kaitan dengan RIHP tersebut, STPP Manokwari telah
menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk fungsional penyuluh
pertanian dan memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan bagi fungsional
RIHP lainnya.

c.

Kebijakan Kementerian Pertanian yang memberikan peluang bagi STPP
Manokwari untuk mengembangkan kelembagaan dan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi. Kebijakan yang dimaksud meliputi sebagai berikut:
 Menyelenggarakan program pendidikan beasiswa Diploma IV serentak
setiap tahun di enam STPP yang tersebar di wilayah Indonesia (Medan,
Bogor, Magelang, Malang, Gowa, dan Manokwari) dengan tiga
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konsentrasi/peminatan yakni Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan
Perkebunan.
 Membuka penyelenggaraan program pendidikan Diploma IV kerjasama
dengan pemerintah provinsi dan atau kabupaten.
 Membuka peluang calon mahasiswa non PNS yakni lulusan SPP/SMKPP
terbaik, penyuluh swadaya dan anak petani berprestasi.
 Kesempatan atau peluang untuk dibukanya program pendidikan Magister
Sains Terapan (MST) bidang penyuluhan pertanian di lingkungan STPP.
 Menetapkan prioritas komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan
yang didukung dengan program-program pemerintah pusat dan perlu
pendampingan para penyuluh dan STPP.
 Kebijakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian tentang Transformasi UPT Kementerian Pertanian
menuju lembaga yang profesional, mandiri dan berdaya saing serta
berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan
kelembagaan serta ketersediaan sumberdaya yang ada, yaitu dengan
perubahan

kelembagaan

STPP

Manokwari

menjadi

Politeknik

Pembangunan Pertanian.

D. Tantangan
STPP Manokwari di dalam menghadapi perkembanngan global dan dalam
upayanya meningkatkan dan menjamin mutu penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi, menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal.
Tantangan-tantangan tersebut yaitu:
a. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berdampak pada
peningkatan persaingan lulusan dengan tenaga kerja lain. Keadaan ini menjadi
tantangan bagi STPP Manokwari untuk dapat menghasilkan lulusan yang
memiliki daya saing dengan tenaga terampil dari luar Indonesia. Selain itu,
tenaga profesional seperti dosen dan fungsional umum lainnya juga akan
bersaing dengan tenaga terampil dari luar Indonesia, sehingga menjadi
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tantangan bagi STPP Manokwari untuk mampu melakukan upaya nyata dalam
peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusianya.
b. Otonomi daerah yang memberikan dampak luas terhadap dinamika penyuluhan,
di antaranya yaitu banyaknya pemerintah daerah yang tidak memperhatikan
penyuluhan pertanian termasuk SDM penyuluhnya, dan banyaknya alih fungsi
tenaga fungsional penyuluh pertanian menjadi tenaga struktural. Hal ini
menjadi tantangan bagi keberadaan penyuluh pertanian, yang berarti menjadi
tantangan bagi keberlanjutan penerimaan mahasiswa baru STPP Manokwari.
Dengan adanya perguruan tinggi lain di wilayah kerja STPP Manokwari yang
meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara yang dapat
mengurangi calon mahasiswa STPP Manokwari, juga menambah besarnya
tantangan STPP Manokwari dalam menjaga keberlanjutan penerimaan calon
mahasiswa baru.
c. Keadaan geografis sebagian besar daerah di wilayah kerja STPP Manokwari
sulit dijangkau. Permasalahan ini didukung oleh keterbatasan sarana
transportasi untuk menjangkaunya. Kondisi tersebut mengakibatkan sulit dan
mahalnya koordinasi dan komunikasi, serta dalam pelaksanaan kegiatan di
lapangan.
d. Perbedaan nilai barang dan jasa, serta kesulitan dalam pengadaannya. Nilai
barang dan jasa di Papua relatif lebih besar dibandingkan dengan di daerah lain.
Hal ini menjadi penghambat karena dalam penentuan anggaran, kebijakan pusat
sering tidak berimbang. Sebagai contoh, penentuan anggaran kebutuhan
kegiatan tertentu yang disamaratakan untuk seluruh daerah, dan nilainya di
bawah standar nilai di Papua. Selain perbedaan nilai, terdapat faktor
penghambat lain, yaitu kesulitan pengadaan barang dan jasa tertentu, selain
menjadi tidak efektif dan efisien pada saat pengadaan, juga dapat menyebabkan
biaya yang lebih tinggi lagi.
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran
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Perguruan Tinggi Swasta sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan
institusi pendidikan pertanian milik Kementerian Pertanian.
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BAB III
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN
STPP Manokwari mulai tahun 2018 bertransformasi menjadi Politeknik
Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari. Proses transformasi ini telah
memiliki payung hukum, yaitu: surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 309/M/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal rekomendasi
perubahan bentuk STPP menjadi Polbangtan; persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/311/M.KT.01/2018 tanggal
30

April

2018;

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Pembangunan;

dan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan
Pertanian.
Berkaitan dengan itu, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran STPP Manokwari
mulai tahun 2018 telah berubah menyesuaikan dengan tugas dan fungsi barunya
sebagai Polbangtan Manokwari.

A. Visi
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan, dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor: 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik
Pembangunan Pertanian, mengamanatkan tugas Polbangtan Manokwari yaitu
menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polbangtan
Manokwari menyelenggarakan fungsi:
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1.

Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerjasama pendidikan;

2.

Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian;

3.

Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;

4.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

5.

Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;

6.

Pengelolaan administrasi umum;

7.

Pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan
komunikasi, perpustakaan, asrama;

8.

Pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;

9.

Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

10. Pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
Sejalan dengan visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Kedaulatan
Pangan dan Kesejahteraan Pertani, dan visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia
Pertanian yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, serta dengan memperhatikan tugas
dan fungsi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, maka Polbangtan
Manokwari menetapkan visi:
“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan
sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing,
untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani’.

Visi Polbangtan Manokwari tersebut menggambarkan keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan dalam jangka waktu 15 sampai dengan
20 tahun ke depan. Di dalam visi Polbangtan Manokwari terdapat pokok-pokok dan
makna rumusan visi Polbangtan Manokwari, sebagai berikut:
1.

Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul. Pernyataan ini
memberikan

makna

bahwa

Polbangtan

Manokwari

di

dalam

menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada
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masyarakat di bidang pertanian sesuai tugas dan fungsinya, harus mampu
menjadi politeknik pembangunan pertanian yang terbaik dan unggulan,
khususnya di kawasan timur Indonesia.
2.

Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, adalah sumber daya
manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang
ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut
lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya.

3.

Sumber Daya Manusia Pertanian yang Mandiri, adalah sumber daya
manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih
mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri
secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang atau
pihak lain.

4.

Sumber Daya Manusia Pertanian yang Berdaya Saing, adalah sumber daya
manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan
atau kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam persaingan global.

5.

Kedaulatan Pangan, adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan
yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan
yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

6.

Kesejahteraan Petani, adalah kondisi hidup layak dan bahagia bagi petani
dan keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang diperoleh
dari kegiatan di lahan dan usaha pertaniannya.

B. Misi
Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: (1) Mewujudkan
ketahanan pangan dan gizi; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing
komoditas pertanian; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; dan (4) Mewujudkan
Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas
tinggi. Selanjutnya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian menetapkan misi: (1) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang
terpadu dan berkelanjutan; (2) Memperkuat pendidikan pertanian yang kredibel;
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(3) Memantapkan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi
pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; dan (4) Memantapkan sistem
administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
Selaras dengan misi Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, khususnya misi yang kedua, serta
dalam kerangka mencapai visi Polbangtan Manokwari, maka ditetapkan misi
Polbangtan Manokwari sebagai berikut:
1.

Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;

2.

Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang pertanian sesuai
dengan kebutuhan sektor pertanian;

3.

Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan
untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya,
bermanfaat, dan bersahaja;

4.

Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;

5.

Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;

6.

Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

C. Tujuan
Tujuan Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:
1.

Terwujudnya kemandirian pangan nasional;

2.

Terwujudnya pengelolaan pertanian terpadu berkelanjutan;

3.

Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi;

4.

Meningkatnya kesejahteraan petani; dan

5.

Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
Tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian yaitu:
1.

Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;

32

2.

Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan
pendidikan tinggi dan menengah pertanian;

3.

Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui
pelatihan pertanian;

4.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.
Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian khususnya yang keempat

yaitu meningkatnya kesejahteraan petani, dan tujuan Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manuisia Pertanian khususnya yang kedua yaitu
peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan
pendidikan tinggi dan menengah pertanian, serta dalam kerangka mencapai visi dan
misi Polbangtan Manokwari tahun 2015-2019, maka STPP/Polbangtan Manokwari
menetapkan tujuan:
1.

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan
pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian;

2.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.
Adapun indikator kinerja tujuan meliputi:

1.

Peningkatan kualitas pelayanan STPP/Polbangtan Manokwari;

2.

Peningkatan serapan lulusan STPP/Polbangtan Manokwari di bidang
pertanian;

3.

Peningkatan pemanfaatan penelitian terapan hasil dosen STPP/Polbangtan
Manokwari oleh masyarakat tani;

4.

Peningkatan pengabdian STPP/Polbangtan Manokwari kepada masyarakat
tani;

5.

Peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan STPP/Polbangtan Manokwari.

D. Sasaran
Sasaran program merupakan outcome yaitu hasil yang akan dicapai dari
suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan
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berfungsinya output ataupun sasaran kegiatan. Dalam membangun pertanian di
Indonesia, selama lima tahun kedepan, Kementerian Pertanian mencanangkan 12
sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya pendapatan keluarga petani;
(2) Meningkatnya ketahanan pangan nasional; (3) Meningkatnya nilai tambah dan
daya saing komoditas pertanian nasional (4) Terpenuhinya kebutuhan pangan
strategis nasional (5) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
(6) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis; (7) Dimanfaatkannya inovasi
teknologi; (8) Dimanfaatkannya inovasi teknologi; (9) Terkendalinya penyebaran
OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan; (10) Meningkatnya
penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan; (11) Meningkatnya kualitas
kelembagaan petani nasional; (12) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani
nasional.
Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian khususnya
sasaran ke-10 dan ke-11 yaitu meningkatnya penerapan pengeloaan pertanian
terpadu di pedesaan dan meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional,
maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
menetapkan sasaran program sebagai berikut:
1.

Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;

2.

Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;

3.

Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian; dan

4.

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian; dan

5.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
STPP/Polbangtan Manokwari dalam mendukung sasaran strategis

Kementerian Pertanian khususnya sasaran ke-10 dan ke-11 yaitu meningkatnya
penerapan pengeloaan pertanian terpadu di pedesaan dan meningkatnya kualitas
kelembagaan petani nasional, dan sasaran program Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya yang keempat yaitu
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meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian, maka
menetapkan sasaran kegiatan, sebagai berikut:
1.

Meningkatnya kualitas layanan STPP/Polbangtan Manokwari [SK1];

2.

Meningkatnya serapan lulusan STPP/Polbangtan Manokwari di bidang
pertanian [SK2];

3.

Meningkatnya pemanfaatan penelitian terapan hasil dosen STPP/Polbangtan
Manokwari oleh masyarakat tani [SK3];

4.

Meningkatnya pengabdian STPP/Polbangtan Manokwari kepada masyarakat
tani [SK4]; dan

5.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

di

lingkungan

STPP/Polbangtan

Manokwari [SK5].

Adapun indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), yaitu:


Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik STPP/Polbangtan
Manokwari [IKSK1];



Tingkat kepuasan layanan internal [IKSK2];



Jumlah lulusan STPP/Polbangtan Manokwari [IKSK3];



Rasio hasil penelitian terapan dosen yang dimanfaatkan terhadap total hasil
penelitian terapan dosen [IKSK4];



Rasio penumbuhan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani
(KEP) [IKSK5];



Peningkatan Penilaian Implementasi SAKIP (5 aspek SAKIP sesuai
Permenpan RB 12 Tahun 2015) [IKSK6];



Jumlah temuan Itjen atas kinerja pengelolaan keuangan dan BMN
STPP/Polbangtan Manokwari yang terjadi berulang [IKSK7].

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran STPP/Polbangtan
Manowari tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 15.
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Tabel 15. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STPP/Polbangtan Manowari
Tahun 2015-2019

VISI

MISI

TUJUAN

IK TUJUAN

SASARAN

IK
SASARAN
KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Menjadi
Politeknik
Pembangunan
Pertanian
unggul dalam
menyiapkan
sumber daya
manusia
pertanian
yang
profesional,
mandiri, dan
berdaya
saing, untuk
mewujudkan
kedaulatan
pangan dan
kesejahteraan
petani

1. Menyelenggarakan
Tridharma
Perguruan Tinggi
2. Mengembangkan
kelembagaan dan
program studi
bidang pertanian
sesuai dengan
kebutuhan sektor
pertanian
3. Menyelenggarakan
nilai kejuangan
sehingga terbentuk
sikap pembiasaan
untuk beribadah,
berakhlak mulia,
belajar terus
menerus, berkarya,
bermanfaat, dan
bersahaja
4. Meningkatkan
mutu sumber daya
pendidikan sesuai
perkembangan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
terapan pertanian
5. Menjalin
kemitraan dan
jejaring kerjasama
pendidikan

Peningkatan
penyelenggaraan
pendidikan
vokasi,
penelitian
terapan, dan
pengabdian
kepada
masyarakat di
bidang pertanian

1. Peningkatan
kualitas
pelayanan
STPP/
Polbangtan
Manokwari

1. Meningkatnya
kualitas
layanan
STPP/
Polbangtan
Manokwari
[SK1]



2. Peningkatan
serapan
lulusan STPP/
Polbangtan
Manokwari di
bidang
pertanian

2. Meningkatnya
serapan
lulusan STPP/
Polbangtan
Manokwari di
bidang
pertanian
[SK2]



Jumlah
lulusan
STPP/
Polbangtan
Manokwari
[IKSK3]

3. Peningkatan
pemanfaatan
penelitian
terapan hasil
dosen STPP/
Polbangtan
Manokwari
oleh
masyarakat
tani

3. Meningkatnya
pemanfaatan
penelitian
terapan hasil
dosen STPP/
Polbangtan
Manokwari
oleh
masyarakat
tani [SK3]



Rasio hasil
penelitian
terapan
dosen yang
dimanfaatkan
terhadap
total hasil
penelitian
terapan
dosen
[IKSK4]

4. Peningkatan
pengabdian
STPP/
Polbangtan
Manokwari
kepada
masyarakat
tani

4. Meningkatnya
pengabdian
STPP/
Polbangtan
Manokwari
kepada
masyarakat
tani [SK4]



Rasio
penumbuhan
kelembagaan
petani
menjadi
kelembagaan
ekonomi
petani (KEP)
[IKSK5]

Indeks
kepuasan
masyarakat
(IKM) atas
layanan
publik STPP/
Polbangtan
Manokwari
[IKSK1]
 Tingkat
kepuasan
layanan
internal
[IKSK2]
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Tabel 15. (Lanjutan)

VISI

MISI

TUJUAN

IK TUJUAN

SASARAN

IK
SASARAN
KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6. Mengoptimalkan
sistem manajemen
administrasi
pendidikan

Peningkatan
efektivitas dan
efisiensi sistem
administrasi dan
manajemen

5. Peningkatan
akuntabilitas
kinerja di
lingkungan
STPP/
Polbangtan
Manokwari

5. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja di
lingkungan
STPP/
Polbangtan
Manokwari
[SK5]



Peningkatan
Penilaian
Implementasi
SAKIP (5
aspek SAKIP
sesuai
Permenpan
RB 12 Tahun
2015)
[IKSK6]
 Jumlah
temuan Itjen
atas kinerja
pengelolaan
keuangan
dan BMN
STPP/
Polbangtan
Manokwari
yang terjadi
berulang
[IKSK7]
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BAB IV
ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan
Arah kebijakan STPP/Polbangtan Manokwari berlandaskan pada visi dan
misi Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran STPP/Polbangtan
Manokwari. Arah kebijakan STPP/Polbangtan Manokwari dalam mencapai visi,
misi, tujuan, dan sasaran yang telah dicapai yaitu:
1.

Peningkatan dan penjaminan mutu internal penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi.

2.

Pelaksanaan manajemen yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

3.

Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

4.

Peningkatan kinerja (performance) kelembagaan sebagai perguruan tinggi
negeri kedinasan di bidang pertanian.

5.

Penguatan eksistensi kelembagaan.

6.

Penguatan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal.

7.

Peningkatan dan pengembangan mutu dan kuantitas prasarana dan sarana ke
arah pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi vokasi.

8.

Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan mahasiswa.

9.

Peningkatan mutu pelayanan pada stakeholders.

10. Peningkatan dan penguatan jejaring kerjasama dengan stakeholders.
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11. Transformasi kelembagaan STPP Manokwari menjadi Polbangtan Manokwari.
Arah kebijakan STPP/Polbangtan Manokwari dalam mencapai visi yang
telah ditetapkan digambarkan dalam skema seperti tersaji pada Gambar 1.

Arah Kebijakan
1.

Permasalahan
Kekuatan

Kondisi
saat ini

Peluang
Tantangan

Peningkatan dan penjaminan
mutu internal.
2. Pelaksanaan manajemen yang
bersih, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien.
3. Peningkatan dan
pengembangan kualitas dan
kuantitas SDM.
4. Peningkatan kinerja
(performance) kelembagaan.
5. Penguatan eksistensi
kelembagaan.
6. Penguatan komunikasi dan
koordinasi.
7. Peningkatan dan
pengembangan mutu dan
kuantitas prasarana dan
sarana.
8. Pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan
pegawai dan mahasiswa.
9. Peningkatan mutu pelayanan
pada stakeholders.
10. Peningkatan dan penguatan
jejaring kerjasama dengan
stakeholders.

Menjadi
Politeknik
Pembangunan
Pertanian
unggul dalam
menyiapkan
sumber daya
manusia
pertanian yang
profesional,
mandiri, dan
berdaya saing,
untuk
mewujudkan
kedaulatan
pangan dan
kesejahteraan
petani

Gambar 1. Arah Kebijakan STPP/Polbangtan Manokwari.
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B. Strategi
STPP/Polbangtan Manokwari dalam mencapai tujuan dan sasarannya
menetapkan 8 (delapan) strategi umum, yang masing-msaing strategi umum
tersebut dirinci menjadi rencana-rencana operasional. Strategi STPP/Polbangtan
Manokwari tersebut yaitu:
1.

Pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang pertanian. Strategi opresional:


Penyelenggaraan pendidikan vokasi Diploma IV Program Studi Penyuluhan
Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan
Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Teknologi Produksi Tanaman
Perkebunan;



Pengusulan perizinan penyelenggaraan srogram studi;



Penyediaan rumusan atau konsep penyelenggaraan program pendidikan
vokasi Polbangtan.

2.

Peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Strategi opersional:


Pengembangan dan penerapan kurikulum sesuai SNPT, KKNI, dan SKKNI
sesuai bidang program studi;



Pengembangan dan penerapan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa
(Student Centered Learning) dan berbasis IPTEK dan IT;



Pengembangan e-learning;



Pengembangan metode dan proses pembelajaran dengan menyempurnakan
pelaksanaan PKL, seminar, KIPA, sistem evaluasi dan dukungan sarana dan
prasarana perkuliahan (teori/praktikum/ kuliah terpadu);



Penyediaan paket penelitian yang didanai APBN untuk dosen sebanyak
jumlah dosen tetap;



Penyediaan peluang penelitian mandiri atau penelitian kerjasama dengan
pihak lain bagi dosen;



Penyediaan media publikasi ilmiah melalui jurnal ber-ISSN dan
terakreditasi serta e-journal;
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Penyediaan akses pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program
pemberdayaan petani baik secara mandiri, institutif maupun pengawalan
program Kementerian Pertanian;



Penyediaan jadwal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dibantu
dengan tenaga kependidikan ke desa mitra;



Penyediaan pengembangan atau perluasan pengabdian kepada masyarakat
di luar desa mitra;

3.



Penyelenggaraan penumbuhan wirausahawan muda pertanian;



Penyelenggaraan pendampingan di wilayah perbatasan;



Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kepulauan.

Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis kearifan lokal.
Strategi opresional:


Pengembangan dan penerapan kurikulum yang memfasilitasi pembelajaran
berbasis kearifan lokal;



Penyediaan paket penelitian dengan tema atau topik tentang pengembangan
teknologi spesifik lokasi dan berbasis kearifan lokal;



Penyediaan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang
mampu

menjawab

kebutuhan

masyarakat

serta

dapat

menjawab

permasalahan yang dihadapi secara solutif, inovatif, dan dengan pendekatan
budaya dan kearifan lokal.
4.

Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.
Strategi opresional:


Penyediaan spesialisasi keahlian tenaga pendidik dan kependidikan
berdasarkan bidang keilmuan melalui pendidikan formal (tugas belajar)
yang berbasis linearity knowledge atau background study;



Penyediaan spesialisasi keahlian tenaga pendidik dan kependidikan
berdasarkan

bidang keilmuan

melalui

pelatihan/kursus

fungsional

bersertifikat;

41



Penyediaan sertifikasi profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi
dosen;



Penyediaan usulan registrasi NIDN bagi seluruh tenaga pendidik;



Penyediaan pelatihan/kursus bahasa Inggris bagi dosen;



Penyediaan tenaga kependidikan profesional berdasarkan kebutuhan
instalasi/laboratorium pendidikan melalui pengembangan fungsionalisasi
jabatan tenaga kependidikan;



Pengusulan tenaga fungsional khusus laboran penyuluhan, multmedia,
komputer, hama dan penyakit tanaman, pengolahan hasil pertanian, tanah
dan pupuk, pengolahan hasil peternakan, dan medik veteriner.

5.

Pelaksanaan peningkatan pembinaan dan kualitas sivitas akademika yang
profesional, berwawasan global, dan berbudaya.
Strategi opresional:


Penyelenggaraan pembinaan kedisiplinan dan kerjasama bagi pegawai;



Penyediaan kegiatan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, dan kegiatan
peningkatan kualitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri untuk
dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tenaga lapangan, dan juga
unsur pimpinan;



Penyediaan akses pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan akademik
yang menjunjung tinggi budaya kampus yang kondusif;



Penyediaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan
karakter mahasiswa;



Penyediaan paket pelatihan/kursus keterampilan yang mendukung
spesialisasi keahlian penunjang bagi mahasiswa.

6.

Penguatan kelembagaan dan eksistensinya.
Strategi opresional:


Pencanangan ISO penyelenggaraan pendidikan vokasi;



Pengusulan akreditasi institusi;



Peningkatan status akreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian dan
Penyuluhan Peternakan dari nilai B menjadi nilai A.
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7.

Transformasi kelembagaan STPP menjadi Polbangtan Manokwari.

Pengembangan prasarana dan sarana yang terstandarisasi dan terakreditasi
sesuai standar mutu pendidikan tinggi.
Strategi opresional:


Penyediaan fasilitas operasional unit penjaminan mutu pendidikan;



Penyediaan fasilitas untuk peningkatan optimalisasi sarana dan prasarana
utama pendidikan seperti ruang kelas dan lahan praktik sesuai SNPT;



Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan seperti
laboratorium beserta perlengkapannya sesuai dengan SNPT;



Penyediaan sistem pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perencanaan pada setiap
tahun anggaran;



Penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;



Penyediaan data kebutuhan pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan
beserta kelengkapannya;



Pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan website STPP
Manokwari, e-library, e-recruitment PMB, e-learning, e-consulting
education,

e-planning,

e-budgetting,

sistem

informasi

akademik

(SIAKAD), PDPT, sistem informasi pegawai (SIMPEG), serta media
komunikasi internal dan eksternal kampus;


Penyediaan standar sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium
pendidikan melalui standar akreditasi KAN;



Penyediaan SOP sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada standar
KAN;



Penyediaan SOP setiap peralatan laboratorium/intalasi mengacu pada
standar KAN.

8.

Penguatan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan.
Strategi opresional:


Penyediaan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka
pengembangan kelembagaan STPP Manokwari;
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Penyediaan

bahan/materi/bentuk/model

fasilitasi

kerjasama

dengan

pemangku kepentingan;


Penyediaan suatu model kerjasama pembinaan kelompok tani/gabungan
kelompok tani yang kontinyu;



Penyediaan model penyebaran informasi, inovasi, dan pendampingan
penguatan kelembagaan sebagai tanggung jawab bersama antar lembaga
terkait;



Penyediaan model sharing penyebaran inovasi hasil-hasil penelitian dalam
bentuk diseminasi antara STPP Manokwari dengan instansi/lembaga
pendukung penyuluhan pertanian seperti BP3K, BP4K, BKP2K, dinas
pertanian, dan lainnya;



Penyediaan perluasan kerjasama dengan kelembagaan petani/pelaku usaha
di luar Kabupaten Manokwari;



Penyediaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun
di luar negeri dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;



Penyediaan kerjasama dengan instansi pemerintah lingkup Kementerian
Pertanian/pemerintah daerah terkait dalam bidang penyuluhan/penyebaran
informasi/inovasi/pengawalan/ pendampingan program pembangunan
pertanian;



Penyediaan peran serta/partisipasi dalam program nasional/pameran/ ekspos
pembangunan pertanian yang diselenggarakan oleh universitas/ perguruan
tinggi.
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C. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi digunakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta
kewenangan dan penjabaran peran STPP Manokwari dalam mencapai sasaran
strategis. Selain itu regulasi tersebut digunakan dalam menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi STPP Manokwari.
Langkah awal dalam proses pelaksanaan/implementasi penyusunan kerangka
regulasi adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Apabila
hasil evaluasi dinyatakan bahwa regulasi yang ada, sudah efektif dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran STPP Manokwari, maka tidak perlu dibentuk
regulasi baru. Apabila hasil evaluasi ternyata regulasi yang ada belum efektif atau
belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran STPP Manokwari,
perlu dibentuk regulasi baru atau perubahan regulasi yang ada.
Regulasi terkait penyelenggaraan STPP Manokwari adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Manokwari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
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Nomor: 46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
10. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran

Perguruan

Tinggi

Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018
tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
13. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
14. Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian Tahun 2015-2019 Edisi Revisi Ketiga;
15. Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2015-2019 Edisi
Revisi Ketiga.

D. Kerangka Kelembagaan
1.

Kelembagaan STPP Manokwari
STPP Manokwari berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Manokwari. STPP Manokwari berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian Manokwari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah
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Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, memiliki tugas pokok dan fungsi
melaksanakan pendidikan tinggi program Diploma-IV bidang penyuluhan
pertanian dan penyuluhan peternakan. Berkaitan dengan itu, STPP Manokwari
menyelenggarakan Program Studi Penyuluhan Pertanian dan Program Studi
Penyuluhan Peternakan.
Pada tahun 2009 kedua program studi di STPP Manokwari, yaitu Program
Studi Penyuluhan Pertanian dan Program Studi Penyuluhan Peternakan telah
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan
peringkat masing-masing B. Selanjutnya pada tahun 2014 kedua program studi
melaksanakan re-akreditasi oleh BAN-PT dan memperoleh peringkat masingmasing B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 482/SK/BAN-PT/Akred/DplIV/XII/ 2014 tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi pada program
Diploma-IV.
Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka STPP Manokwari dituntut
untuk mengusulkan akreditasi institusi oleh BAN-PT. Akreditasi institusi ini
penting untuk dilaksanakan karena merupakan bagian dari sistem pendidikan
nasional dan sebagai pengakuan formal atas pengelolaan mutu internal STPP
Manokwari.

1.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola STPP Manokwari
Struktur organisasi dan tata kelola STPP Manokwari disusun berdasarkan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja STPP Manokwari Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
STPP Manokwari; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 76/ Permentan/
OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)
Manokwari.
Struktur organisasi STPP Manokwari adalah sebagai berikut :
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a. Ketua dan para Wakil Ketua (Wakil Ketua I, II, dan III)
b. Senat STPP Manokwari
c. Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI)
d. Tim Pembina

KETUA

Satlak PI

Wakil Ketua
I

SENAT STPP
MANOKWARI

Wakil Ketua
II

TIM PEMBINA

Wakil Ketua
III
Unit Penjaminan Mutu
(UPM)

Unit Perencanaan dan
Pengembangan

Jurusan
Penyuluhan
Pertanian

BAGIAN ADMINISTRASI
AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN

Jurusan
Penyuluhan
Peternakan

Unit Penelitian dan
Pengabdian kepada
Masyarakat (UPPM)

BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM

SUBAG. PENDIDIKAN
DAN KERJASAMA

SUBAG. KEPEGAWAIAN

SUBAG. TENAGA
KEPENDIDIKAN

SUBAG. KEUANGAN
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Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi STPP Manokwari.
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e. Jurusan/Program

Studi:

Jurusan/Prodi

Penyuluhan

Pertanian

dan

Jurusan/Prodi Penyuluhan Peternakan.
f. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
g. Dosen
h. Bagian Administrasi Umum
i. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
j. Instalasi: Perpustakaan, Sarana Pendidikan, Komputer dan Media
Penyuluhan, dan Asrama
k. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
l. Unit Perencanaan dan Pengembangan
Bagan struktur organisasi STPP Manokwari seperti tercantum pada Gambar
2.
Adapun uraian masing-masing tugas pokok dan fungsi masing-masing
personil adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16. Tugas Pokok dan Fungsi Personil di STPP Manokwari
No
(1)

1

Nama Unit dan Personil
STPP Manokwari
(2)

Tugas Pokok dan Fungsi
(3)

Ketua STPP

1. Memimpin penyelenggaraan pendidikan
dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian masyarakat.
2. Membina dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa, dan tenaga dministrasi.
3. Membina tata kelola administrasi.
4. Membina tata kehidupan lingkungan
kampus.

Wakil Ketua I
Bidang Akademik

Membantu Ketua dalam mengordinir
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
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Wakil Ketua II
Bidang Administrasi
Umum

Membantu Ketua dalam mengordinir
pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan
administrasi umum.

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni

Membantu Ketua dalam mengordinir
pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa
dan alumni serta pelayanan kesejahteraan
mahasiswa.

2

Senat STPP Manokwari

1. Merumuskan norma, kebijakan, dan
pengembangan akademik.
2. Merumuskan rencana induk pengembangan
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
3. Memberikan rekomendasi pelaksanaan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan.
4. Mengawasi kebijakan, pelaksanaan
akademik dan penjaminan mutu
pendidikan.
5. Mengevaluasi pencapaian proses
pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat mengacu pada tolok
ukur yang telah ditetapkan.
6. Memberikan rekomendasi dalam
pengusulan calon wakil ketua.
7. Memberikan rekomendasi terhadap dupak
yang diusulkan dosen.
8. Memberikan rekomendasi kelayakan
pengangkatan dan pemberhentian dosen.
9. Memberikan rekomendasi pengusulan
calon pelaksana akademik.

3

Satuan Pelaksana
Pengendalian Internal
(Satlak PI)

1. Menilai, menguji, mengevaluasi,
mereview, memantau, merekomendasikan
dan membina serta menyusun laporan atas
pelaksanaan sistem pengendalian internal.
2. Menyusun rencana kerja anggaran
pengendalian internal.
3. Melaksanakan pendampingan proses
pemeriksaan dengan aparat pengawas
intern pemerintah (APIP).
4. Melaksanakan penilaian dan pengujian
kinerja lingkup intern satuan kerja.
5. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian
tindak lanjut hasil audit dari APIP.
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4

Tim Pembina

1. Melakukan pembinaan bidang akademik
dalam proses penyelenggaraan program
Diploma di STPP Manokwari.
2. Melakukan perencanaan dalam rangka
pengembangan unsur-unsur fungsional
khusus (dosen), dan fungsional umum
(tenaga kependidikan).
3. Melakukan pembinaan dalam rangka
perencanaan, penyusunan, dan persiapan
kurikulum.
4. Melakukan pembinaan dalam rangka
penyelenggaraan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
5. Melakukan pembinaan dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada
STPP Manokwari.
6. Melakukan pembinaan dalam rangka
penyusunan dan pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STPP
Manokwari.
7. Melakukan pembinaan dalam rangka
menata dan mengembangkan STPP
Manokwari sebagai bagian dari Sistem
Pendidikan Nasional.

5

Jurusan Penyuluhan
Pertanian

Melaksanakan dan mengelola pendidikan
vokasi penyuluhan pertanian

Jurusan Penyuluhan
Peternakan

Melaksanakan dan mengelola pendidikan
vokasi penyuluhan peternakan

Unit Penelitian dan
Pengabdian kepada
Masyarakat (UPPM)
Instalasi Penunjang

Melaksanakan dan mengelola kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Bagian Administrasi
Umum

Melaksanakan tugas pelayanan di bidang
kepegawaian, keuangan, dan tata usaha
(persuratan, perlengkapan, rumah tangga, dan
hubungan masyarakat)

6

Melaksanakan kegiatan pelayanan
perpustakaan, komputer dan media
penyuluhan, sarana pendidikan, dan asrama
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2.

Bagian Administrasi
Akademik dan
Kemahasiswaan

Melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi di bidang akademik,
kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan
STPP Manokwari

7

Unit Penjaminan Mutu

Melaksanakan tugas dalam rangka:
1. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI), melalui penerapan standar
mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi
capaian mutu, dan peningkatan standar
mutu
2. Akreditasi institusi dan program studi
3. Sertifikasi profesi dan kompetensi.

8

Unit Perencanaan dan
Pengembangan

1. Menyusun dokumen perencanaan meliputi:
Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Operasional (Renop), Blueprint
pengembangan STPP Manokwari, dan
Rencana Kegiatan dan Anggaran.
2. Monev pelaksanaan perencanaan dengan
menyusun Laporan Tahunan dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
3. Melakukan analisis strategis akademik dan
manajemen pendidikan tinggi.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola Polbangtan Manokwari
Sejalan dengan kebijakan dan strategi transformasi kelembagaan STPP

Manokwari menjadi Polbangtan Manokwari, maka berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor: 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Politeknik Pembangunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan
Pertanian, telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kelola Polbangtan
Manokwari.
Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Manokwari merupakan
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pertanian di
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lingkungan Kementerian Pertanian. Polbangtan Manokwari berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian. Berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 309/M/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal
rekomendasi perubahan bentuk STPP menjadi Polbangtan, dan persetujuan Menteri
Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor:

B/311/M.KT.01/2018 tanggal 30 April 2018, maka Polbangtan Manokwari
menyelenggarakan 3 (tiga) program studi, yaitu:
d. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan;
e. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan;
f. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan.
Susunan organisasi Polbangtan, terdiri atas:
1. Direktur dan Wakil Direktur
2. Senat
3. Dewan Penyantun
4. Satuan Pengawas Internal
5. Unit Penjaminan Mutu
6. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
7. Bagian Umum
8. Jurusan
9. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Unit Penunjang Akademik
11. Kelompok Jabatan Fungsional
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BAB V
PROGRAM, PROGRAM AKSI,
INDIKATOR KINERJA UTAMA,
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN, TARGET
KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN

A. Program
Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian tahun 2015-2019 terdiri atas:
(1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; dan
(2) Program Pendidikan Pertanian.
Mengacu

pada

program

tersebut,

Pusat

Pendidikan

Pertanian

menjabarkannya ke dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Pertanian. Demikian
pula dengan STPP Manokwari yang pada tahun 2018 mulai bertransformasi
menjadi Polbangtan Manokwari, menjabarkan program Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 ke dalam kegiatan
penguatan pendidikan pertanian.
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan acuan kinerja program STPP
Manokwari (yang bertransformasi menjadi Polbangtan Pertanian mulai tahun 2018)
adalah jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi vokasi pertanian yang memenuhi
standar kompetensi kerja (dalam satuan orang).
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B. Program Aksi
Mengacu pada program aksi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian Tahun 2015-2019 dan program aksi Pusat Pendidikan Pertanian Tahun
2015-2019, maka STPP Manokwari tahun 2015-2019 mendukung program aksi
Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, Regenerasi Petani, dan Transformasi
Pendidikan

1.

Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu
Program aksi Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dilaksanakan melalui

pendampingan mahasiswa STPP Manokwari di wilayah sentra produksi pangan di
Provinsi Papua Barat. Komponen kegiatan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu
ini meliputi:
a. Supervisi penyuluhan;
b. Praktik kerja lapang (PKL); dan
c. KIPA.
2.

Regenerasi Petani
Program aksi Regenerasi Petani merupakan upaya mensinergikan

kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aspek pembangunan
pertanian, sehingga para pemuda diharapkan mampu dan mau terjun ke dunia
pertanian. Dengan kegiatan ini, mahasiswa dan lulusan STPP Manokwari akan
mempraktikkan pemahamannya berkaitan pertanian sebagai agripreneur sehingga
akan menjadi petani pengusaha dan sekaligus menjadi pemuda penggerak sektor
pertanian. Program aksi Regenerasi Petani dilaksanakan melalui kegiatan
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian..
Kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dilaksanakan
dengan strategi membangun kesan dan pemahaman pada para pemuda bahwa sektor
pertanian bukan hanya budidaya tanaman di sawah melainkan merupakan usaha
agribisnin mulai subsistem hulu sampai dengan subsistem hilir yang akan
memberikan peluang kerja dan peluang usaha yang sangat luas. Strategi lainnya
yaitu menumbuhkembangkan jiwa kewirausahan dan meningkatkan aktivitas
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kewirausahaan di bidang pertanian dengan tujuan agar para lulusan STPP
Manokwari dapat berperan sebagai pencipta lapangan kerja (job creator). Melalui
kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian, maka lulusan STPP
Manokwari sebagai generasi muda terdidik diharapkan akan menjadi pengusaha
pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor
pertanian.
3.

Transformasi Pendidikan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan

Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015

tentang

Pendirian,

Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Swasta, menuntut perlunya dilakukan penyesuaian kelembagaan
institusi pendidikan pertanian milik Kementerian Pertanian. Penyesuaian yang
dilakukan adalah dengan melaksanakan transformasi kelembagaan STPP
Manokwari menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Pertanian.
Untuk melaksanakan transformasi STPP Manokwari menjadi Polbangtan
Manokwari, maka dilakukan beberapa langkah penting, yaitu: penyiapan produk
hukum (regulasi), pengembangan program studi, kurikulum/silabus/profil,
perencanaan penyiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan
sarana dan prasarana, penetapan sistem penerimaan mahasiswa baru, dan
pengembangan TEFA (Teaching Factory).
Regulasi yang telah ditetapkan dalam rangka transformasi STPP
Manokwari menjadi Polbangtan Manokwari yaitu Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik

Pembangunan,

dan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan
Pertanian

C. Indikator Kinerja Utama
Kegiatan utama STPP Manokwari Tahun 2015-2019 adalah penguatan
pendidikan pertanian. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran
56

keberhasilan suatu sasaran strategis. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator
Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran
Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Program digunakan
sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan
penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran: (3) menyusun dokumen
penetapan/perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5)
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) STPP/Polbangtan Manokwari disajikan
pada Tabel 17.

Tabel 17. IKU STPP/Polbangtan Manokwari Tahun 2015-2019
TAHUN 2015-2016
PROGRAM
Peningkatan
Penyuluhan,
Pendidikan,
dan Pelatihan
Pertanian

IKU
Jumlah SDM
lulusan pendidikan
tinggi yang
memenuhi standar
kompetensi kerja
(orang)

TAHUN 2017-2019
PROGRAM
Program
Pendidikan
Pertanian

IKU 2017
Jumlah SDM lulusan
pendidikan tinggi
pertanian yang
memenuhi standar
kompetensi kerja
(orang)

IKU 2018-2019
1. Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
atas layanan publik
STPP/ Polbangtan
Manokwari
2. Tingkat kepuasan
layanan internal
3. Jumlah lulusan
STPP/ Polbangtan
Manokwari
4. Rasio hasil
penelitian terapan
dosen yang
dimanfaatkan
terhadap total hasil
penelitian terapan
dosen
5. Rasio penumbuhan
kelembagaan petani
menjadi
kelembagaan
ekonomi petani
(KEP)
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Tabel 17. (Lanjutan)
TAHUN 2015-2016
PROGRAM

IKU

TAHUN 2017-2019
PROGRAM

IKU 2017

IKU 2018-2019
6. Peningkatan
Penilaian
Implementasi
SAKIP (5 aspek
SAKIP sesuai
Permenpan RB 12
Tahun 2015)
Jumlah temuan Itjen
atas kinerja
pengelolaan
keuangan dan BMN
STPP/ Polbangtan
Manokwari yang
terjadi berulang

D. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target Kinerja dan Kerangka
Pendanaan
Kegiatan utama STPP Manokwari Tahun 2015-2019 adalah penguatan
pendidikan pertanian. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan acuan kinerja
program STPP Manokwari (yang bertransformasi menjadi Polbangtan Pertanian
mulai tahun 2018) adalah jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi vokasi pertanian
yang memenuhi standar kompetensi kerja (dalam satuan orang).
Program yang dilaksanakan oleh STPP/Polbangtan Manokari pada tahun
2015-2019 diimplementasikan ke dalam kegiatan utama dan Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK). Kegiatan utama dan IKK tahun 2016-1017 disajikan dalam Tabel
18, sedangkan program, kegiatan utama, IKK, dan target kinerja tahun 2018-2019
disajikan dalam Tabel 19.
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Tabel 18. Program, Kegiatan Utama, dan IKK Tahun 2016-2017
Tahun

Program

Kegiatan Utama

IKK

2016

Program
Peningkatan
Penyuluhan,
Pendidikan, dan
Pelatihan
Pertanian

Revitalisasi
Pendidikan Pertanian

1. Aparatur pertanian
yang mengikuti
pendidikan tinggi
kedinasan
pertanian (orang)
2. Kelembagaan
pendidikan
pertanian yang
difasilitasi dan
dikembangkan
(unit)
3. Ketenagaan
pendidikan
pertanian yang
difasilitasi dan
dikembangkan
(orang)
4. Dokumen program
dan kerjasama
bidang pendidikan
pertanian
5. Layanan
perkantoran
(bulan)

2017

Program
Pendidikan
Pertanian

Pendidikan Pertanian

1. Aparatur pertanian
yang mengikuti
pendidikan tinggi
kedinasan
pertanian (orang)
2. Kelembagaan
pendidikan
pertanian yang
difasilitasi dan
dikembangkan
(unit)
3. Ketenagaan
pendidikan
pertanian yang
difasilitasi dan
dikembangkan
(orang)
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Tabel 18. (Lanjutan)
Tahun

Program

Kegiatan Utama

IKK
4. Dokumen program
dan kerjasama
bidang pendidikan
pertanian
5. Layanan
perkantoran
(bulan)

Tabel 19. Program, Kegiatan Utama, IKK, dan Target Kinerja Tahun 2018-2019
No
1

Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator
Kinerja Sasaran Kegiatan
Program Pendidikan Pertanian
Kegiatan Pendidikan Pertanian
SK1.
Meningkatnya kualitas layanan STPP/Polbangtan
Manokwari
IKSK1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas
layanan publik STPP/Polbangtan
Manokwari
IKSK2. Tingkat kepuasan layanan internal
IKA1.
Tingkat kepuasan publik atas
layanan BAAK
IKA2.
Tingkat kepuasan layanan
internal BAAK
IKA3.
Rasio tenaga pendidik yang
tersertifikasi kompetensi
sesuai bidangnya terhadap
total tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan [Kabag
AAK]
IKA7.
Tingkat kepuasan layanan
internal Sub Bagian
Mahasiswa dan Alumni
IKA8.
Tingkat kepuasan publik atas
layanan Sub Bagian
Kemahasiswaan dan Alumni
IKA10. Tingkat kepuasan layanan
internal Sub Bagian
Pendidikan dan Kerjasama
IKA13. Tirngkat kepuasan layanan
internal Sub Bagian Tenaga
Kependidikan

Target
2018

2019

3

3,4

3
3,28

3,28
3,4

3,24

3,20

100

100

3,18

3,4

3,28

3,28

3,24

3,28

3,24

3,28
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IKA15.

SK2.

SK3.

SK4.

Tingkat kepuasan publik atas
layanan Bagian Administrasi
Umum
IKA16. Tingkat kepuasan layanan
internal Bagian Administrasi
Umum
IKA17 Rasio Tenaga Kependidikan
yang bersertifikasi kompetensi
sesuai dengan bidangnya
terhadap total tenaga
kependidikan [Kabag AU]
IKA20. Tingkat kepuasan publik atas
layanan Sub Bagian Tata
Usaha
IKA21. Tingkat kepuasan layanan
internal Sub Bagian Tata
Usaha
IKA27. Tingkat Kepuasan layanan
internal Sub Bagian Keuangan
IKA30. Tingkat kepuasan layanan
internal Sub Bagian
Kepegawaian
IKA31. Rasio tenaga kependidikan
yang bersertifikasi kompetensi
sesuai dengan bidangnya
terhadap total tenaga
kependidikan [Kasubag
Kepegawaian]
Meningkatnya serapan lulusan STPP/Polbangtan
Manokwari di bidang pertanian
IKSK3. Jumlah lulusan STPP/Polbangtan
Manokwari yang bekerja di bidang
pertanian
Meningkatnya pemanfaatan penelitian terapan
STPP/Polbangtan terhadap masyarakat tani
IKSK4. Rasio hasil penelitian terapan dosen
yang dimanfaatkan terhadap total hasil
penelitian terapan
IKA4. Rasio hasil penelitian terapan
dosen yang dimanfaatkan
terhadap total hasil penelitian
terapan [Kabag AAK]
Meningkatnya pengabdian STPP/Polbangtan
Manokwari terhadap masyarakat tani
IKSK5. Rasio penumbuhan kelembagaan petani
menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani
(KEP)
IKA5.
Rasio penumbuhan
kelembagaan petani menjadi
Kelembagaan Ekonomi Petani
(KEP) [Kabag AAK]
IKA6.
Rasio kegiatan
kemahasiswaan di bidang
pertanian terhadap total
kegiatan kemahasiswaan

3,28

3,4

3,24

3,28

50

60

3,24

3,4

3,28

3,28

3,24

3,28

3,24

3,28

50

50

45

70

70

100

80

20

15

20

40

50

50
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SK5.

(keseimbangan antara
kegiatan teknis dan pembinaan
karakter) [Kabag AAK]
IKA9.
Rasio kegiatan
kemahasiswaan di bidang
pertanian terhadap total
kegiatan kemahasiswaan
(keseimbangan antara
kegiatan teknis dan pembinaan
karakter) [Kasubag
Kemahasiswaan dan Alumni]
IKA11. Rasio bahan ajar yang
diperbarui setiap tahun
terhadap total bahan ajar
[Kasuban Pendidikan dan
Kerjasama]
IKA12. Rasio kerjasama yang
ditindaklanjuti terhadap total
kerjasama [Kasuban
Pendidikan dan Kerjasama]
IKA14. Jumlah tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang
tersertifikasi kompetensi
sesuai bidangnya [Kasubag
Tenaga Kependidikan]
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan
STPP/Polbangtan Manokwari
IKSK6. Peningkatan penilaian implementasi
SAKIP (5 aspek SAKIP sesuai
Permenpan RB 12 Tahun 2015)
IKSK7. Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan
keuangan STPP/Polbangtan Manokwari
yang terjadi berulang
IKA18. Peningkatan penilaian
implementasi SAKIP (5
aspek SAKIP sesuai
Permenpan RB 12 Tahun
2015) [Kabag AU]
IKA19. Jumlah temuan Itjen atas
pengelolaan keuangan
STPP/Polbangtan Manokwari
yang terjadi berulang [Kabag
AU]
IKA22. Tingkat kesesuaian antara
Renstra STPP?Polbangtan
Manokwari dengan Renstra
BPPSDMP [Kasubag TU]
IKA23 Tingkat kesesuaian antara
Renja STPP/Polbangtan
Manokwari dengan Renstra
STPP/Polbangtan Manokwari
[Kasubag TU]
IKA24. Tingkat kesesuaian antara
RKA-K/L dengan Renja

50

50

70

80

80

85

100

100

100

90

0

1

65

90

0

1

100

90

100

90

100

90
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IKA25

IKA26

IKA28.

IKA29.

STPP/Polbangtan Manokwari
[Kasubag TU]
Tingkat kesesuaian antara
Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) dengan
RKA-K/L STPP/Polbangtan
Manokwari
Jumlah temuan Itjen atas
pengelolaan BMN
STPP/Polbangtan Manokwari
yang terjadi berulang
[Kasubag TU]
Tingkat kepatuhan
pengelolaan keuangan
terhadap Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
Jumlah temuan Itjen atas
pengelolaan keuangan
STPP/Polbangtan Manokwari
yang terjadi berulang
[Kasubag Keuangan]

100

100

0

1

100

100

0

1
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E. Kerangka Pendanaan
Kegiatan pendanaan STPP/Polbantan Manokwari Tahun 2015-2019
disajikan dalam Tabel 20.

Tabel 20. Kerangka Pendanaan STPP/Polbangtan Manokwari Tahun 2018-2019
No

1

Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator
Kinerja Sasaran Kegiatan
Program Pendidikan Pertanian
Kegiatan Pendidikan Pertanian
SK1.
Meningkatnya kualitas layanan STPP/Polbangtan
Manokwari
SK2.
Meningkatnya serapan lulusan STPP/Polbangtan
Manokwari di bidang pertanian
SK3.
Meningkatnya pemanfaatan penelitian terapan
STPP/Polbangtan terhadap masyarakat tani
SK4.
Meningkatnya pengabdian STPP/Polbangtan
Manokwari terhadap masyarakat tani
SK5.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan
STPP/Polbangtan Manokwari

Pendanaan
(Milyar Rupiah)
2018

2019

25

31

64

BAB VI
PENUTUP

Pengembangan sumber daya manusia pertanian di kawasan timur Indonesia
harus terus ditingkatkan dengan berbasiskan pada prinsip pemberdayaan
masyarakat dan kearifan lokal, agar mampu mengejar ketertinggalan dan
mengimbangi perkembangan global yang semakin pesat dan kompleks terutama
dalam memasuki era MEA, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan tanpa
meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat timur Indonesia. Upaya pengembangan
sumber daya manusia pertanian tersebut penting dalam rangka mendukung
keberhasilan pembangunan pertanian untuk mewujudkan masyarakat pertanian di
kawasan timur Indonesia yang sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan.
STPP Manokwari setiap tahun melaksanakan dan meningkatkan program
dan kegiatannya sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab
tantangan yang dihadapi, dalam upaya mewujudkan keberhasilan pengembangan
sumber daya manusia dan pembangunan pertanian di kawasan timur Indonesia.
STPP Manokwari sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi bidang pertanian di
kawasan timur Indonesia, terus berupaya meningkatkan program dan kegiatannya
agar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan sumber daya
manusia pertanian melalui strategi pendidikan di kawasan timur Indonesia yang
menjadi wilayah kerja, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Rencana Strategis (Renstra) STPP Manokwari Tahun 2015-2019 Edisi
Revisi Ketiga yang telah disusun diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahunan
STPP Manokwari, khususnya dari tahun 2018 sampai dengan 2019, yang pada
periode tahun tersebut STPP Manokwari bertransformasi menjadi Politeknik
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Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari. Dengan adanya perencanaan
strategis yang telah disusun, STPP/Polbangtan Manokwari akan memiliki peta dan
target capaian yang jelas dan terukur, sehingga pengelolaan institusi dan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara efektif, efisien,
dan akuntabel.
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