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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Judul  

 Adapun penjabaran dari judul Perancangan Politektik Ilmu Pertanian 

adalah sebagai berikut :  

1. Perancangan 

perancangan/pe·ran·cang·an/ n proses, cara, perbuatan merancang. [3] 
  

2. Politeknik 

 Politeknik atau sering disamakan dengan institut teknologi adalah penamaan 

yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai 

jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem 

pendidikan. Politeknik dapat merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik 

lanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional, 

yang memiliki spesialiasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi 

atau jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Istilah tersebut juga dapat merujuk 

pada sekolah pendidikan menengah yang berfokus pada pelatihan vokasional. [4] 

 

3. Ilmu Pertanian  

Ilmu pertanian (agricultural science) adalah bidang kajian luas yang 

mempelajari pertanian. Sebagaimana rumpun ilmu kesehatan, bidang ini merupakan 

bagian dari rumpun ilmu-ilmu hayati (biosains) yang bersifat terapan dan 

multidisiplin. [5]   

 

Kesimpulan Pengertian Judul 

 Dari penjelasan judul “Perancangan Politeknik Ilmu Pertanian di 

Kecamatan Junrejo,Kota Batu ” dapat disimpulkan yaitu suatu proses perancangan 

sebuah fasilitas Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat 

menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing 

secara global dalam bidang pertanian. 

                                                           
[3] http://kbbi.web.id/rancang-2 
[4] https://id.wikipedia.org/wiki/Politeknik 
[5] Wikipedia 

http://kbbi.web.id/rancang-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Politeknik
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2.2 Studi Pustaka 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Tinggi beserta Fungsinya [6]  

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

Adapun fungsi dari pendidikan tinggi, yaitu : 

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;  

2. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, 

terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; 

dan  

3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. 

 

2.2.2 Macam-macam Perguruan Tinggi serta Pengertiannya[7] 

Perguruan tinggi memiliki jenis yang berbeda-beda, yaitu : 

1 Akademi 

Akademi berfokus dibidang ilmu tertentu saja dan termasuk dalam sistem 

vokasi. Akademi berasal dari bahasa yunani yaitu akademia yang 

merupakan suatu institusi pendidikan tinggi, penelitian ataupun 

keanggotaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan 

bahwa akademi merupakan lembaga pendidikan tinggi, kurang lebih 3 tahun 

lamanya, yang mendidik tenaga professional. Contoh akademi seperti 

akademi pariwisata, akademi keperawatan dan akademi kepolisian. 

2 Politeknik 

Politeknik mungkin sepintas dapat ditebak ‘poly’ artinya banyak. Ya, 

politeknik juga berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan 

pengajaran keterampilan dan ilmu-ilmu terapan  

3 Sekolah Tinggi 

Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah 

dan atau pendidikan professional dalam satu disiplin ilmu tertentu. Di 

                                                           
[6] UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
[7] http://icampusindonesia.com/2017/02/06/apa-sih-perbedaan-akademi-politeknik-sekolah-

tinggi-institut-dan-sekolah-tinggi/ 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger
http://icampusindonesia.com/2017/02/06/apa-sih-perbedaan-akademi-politeknik-sekolah-tinggi-institut-dan-sekolah-tinggi/
http://icampusindonesia.com/2017/02/06/apa-sih-perbedaan-akademi-politeknik-sekolah-tinggi-institut-dan-sekolah-tinggi/
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sekolah tinggi dapat terdiri dari 1 jurusan saja atau beberapa jurusan tertentu 

yang masih dalam disiplin ilmu yang sama. Seperti contoh Sekolah Tinggi 

Ilmu Eknonomi (STIE) terdiri dari jurusan akuntansi , manajemen, dan 

program profesi akuntan. Sekolah tinggi biasanya terdiri dari jenjang 

pendidikan vokasi hingga akademik atau dari diploma hingga doctor. 

4 Institut 

Institut merupakan skala yang lebih besar dibandingkan sekolah tinggi. 

Dalam hal ini kalau sekolah tinggi hanya 1 fakultas maka institut terdiri dari 

beberapa fakultas namun masih dalam satu kelompok ilmu pengetahuan. 

Sama seperti sekolah tinggi pendidikan di institut terbagi dalam pendidikan 

vokasi dan akademik. 

5 Universitas 

Universitas merupakan suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang 

memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas 

juga menyediakan pendidikan vokasi dan akdemik. Di universitas kamu 

akan menemukan begitu banyak jurusan tentu saja karena universitas terdiri 

dari beberapa fakultas dan setiap fakultas memiliki masing-masing jurusan. 

Sekarang penduduk Suku Tengge 

2.2.3 Alasan Memilih Politeknik [8]  

“Pendidikan vokasi di Indonesia hanya sekitar 16%. Politeknik harus kita 

dorong agar menjadi Politeknik yang berkualitas dan unggul, dengan begitu 

saya yakin kedepannya pendidikan vokasi akan menjadi salah satu pilihan 

favorit bagi anak-anak di Indonesia untuk mengemban pendidikan yang lebih 

tinggi,” tutur Menteri Nasir 

Politeknik atau sering disamakan dengan institut teknologi adalah 

penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang 

memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang 

berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Politeknik dapat merupakan 

institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmiah 

ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional, yang memiliki 

spesialiasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau 

jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Istilah tersebut juga dapat 

                                                           
[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Politeknik 
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merujuk pada sekolah pendidikan menengah yang berfokus pada 

pelatihan vokasional. 

Politeknik dalam pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk 

perguruan tinggi selain akademi, institut, sekolah tinggi, dan universitas. 

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang 

pengetahuan khusus. 

Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi, politeknik merupakan bagian 

dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan mahasiswa 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan pofesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia serta memperkaya 

kebudayaan nasional. 

Politeknik merupakan pendidikan profesional yang diarahkan pada kesiapan 

penerapan keahlian tertentu. Guna mencapai maksud itu, politeknik 

memberikan pengalaman belajar dan latihan yang memadai untuk membentuk 

kemampuan profesional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

2.2.4 Pendidikan Vokasi[9]  

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada 

penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma 

(diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program 

pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan 

gelar vokasi. 

Pendidikan vokasi menurut UU RI NOMOR 12 TAHUN 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

                                                           
[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_vokasi  
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• Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang 

menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 

sampai program sarjana terapan.  

• Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau 

program doktor terapan. 

 

2.2.5 Diploma[10]  

Di Indonesia, diploma adalah jenjang pendidikan vokasi. Pendidikan 

vokasi di Indonesia pada umumnya terdapat di perguruan tinggi politeknik dan 

akademi, meskipun juga terdapat di berbagai perguruan tinggi umum seperti 

Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi. Pendidikan Tinggi Politeknik di 

Indonesia pertama kali didirikan di era tahun 1970-an dan dewasa ini sudah 

sampai pada titik kemajuan dimana lulusannya telah disetarakan dengan 

lulusan Pendidikan Tinggi Teknik lain yang ada di Universitas, Institut, 

maupun Sekolah Tinggi di Indonesia. 

 

2.2.5.1 Tahapan atau Jenjang Program Diploma[11] 

Program Diploma mempunyai tahapan menurut jenjangnya, yaitu : 

1 Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau 

memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya 

di bawah bimbingan. 

2 Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau 

memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya 

secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab 

pekerjaannya. 

                                                           
[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Diploma 
[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Diploma 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_vokasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_vokasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Diploma
https://id.wikipedia.org/wiki/Diploma
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3 Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai 

kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum 

akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam 

pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu 

melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan 

manajerial yang dimilikinya. Dahulu jenjang Diploma III ini dikenal 

dengan sebutan Sarjana Muda. 

4 Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar 

kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, 

melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab 

mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta 

mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam 

bidang keahliannya. 

Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli 

Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program 

Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV 

ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang 

bersangkutan. 

 

2.2.6 Perhitungan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa[12]  

Dosen dan mahasiswa di sebuah program studi harus memiliki rasio yang 

ideal. Rasio dosen terhadap mahasiswa pada program studi, yaitu: 

1) 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu 

humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, 

pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan 

komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi 

publik, dan pekerja sosial); dan. 

2)  1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, 

dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, 

teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi). 

                                                           
[12] PERMENRISTEKDIKTI No.100 tahun 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana_muda
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2.2.7 Standar Sarana dan Prasarana[13] 

Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU menyediakan sarana 

dan prasarana di tempat penyelenggraan PSDKU, paling sedikit:  

1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 (meter persegi) per mahasiswa;  

2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 (meter persegi) per orang;  

3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 (meter persegi) 

per orang;  

4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 (meter persegi), 

termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan 

jumlah mahasiswa;  

5) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per psdku sesuai dengan bidang 

ilmu dan teknologi dari psdku tersebut;  

6) Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume 

lengkap untuk setiap psdku; dan  

7) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian 

sesuai dengan kebutuhan setiap psdku 

 

2.2.8 Sarana dan Prasarana untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus [14] 

1) Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara;  

2) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;  

3) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;  

4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan  

5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

 

                                                           
[13] PERMENRISTEKDIKTI No.100 tahun 2016 
[14] PERMENRISTEKDIKTI No.100 tahun 2016 
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2.2.9 Minimal Program Studi jika Mendirikan Politeknik[15] 

Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu 

pengetahuan dan teknologi, melalui:  

1) Program diploma satu;  

2) Program diploma dua;  

3) Program diploma tiga;  

4) Program diploma empat atau program sarjana terapan;  

5) Program magister terapan;  

6) Program doktor terapan; dan/atau  

7) Program profesi,  

Yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma 

tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan. 

 

2.2.10  Masa dan Beban Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan[16] 

1) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;  

2) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;  

3) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; 

 

2.2.11  Macam-macam Jurusan Ilmu Pertanian[17] 

Fakultas Pertanian berbagai universitas di Indonesia memiliki banyak jurusan 

kuliah, jurusan yang paling umum adalah jurusan agronomi, jurusan sosial 

ekonomi pertanian agribisnis, jurusan ilmu tanah, jurusan perkebunan, dan 

                                                           
[15] PERMENRISTEKDIKTI No.100 tahun 2016 
[16] PERMENRISTEKDIKTI No.100 tahun 2016 
[17] http://kab.faperta.ugm.ac.id/mengenal-prospek-program-studi-fakultas-pertanian/ 

http://kab.faperta.ugm.ac.id/mengenal-prospek-program-studi-fakultas-pertanian/
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terdapat juga jurusan arsitektur landsekap yang tidak umum seperti yang ada di 

ITB. 

Berikut ini penjelasan dari beberapa jurusan yang ada di perancangan 

politeknik ilmu pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu beserta alasan 

pemilihan jurusan, yaittu : 

1) Jurusan Agroteknologi 

- Alasan pemilihan jurusan agroteknologi adalah : 

Untuk meningkatkan pengembangan pada produksi tanaman di Kota Batu, 

dikarenakan jurusan tersebut mempelajari tentang memproduksi tanamanan 

yang produktif. 

 

- Pengertian tentang jurusan agroteknologi : 

Program studi (prodi) Agroteknologi merupakan program studi yang 

berfokus pada penguasaan kompetensi lulusan dalam bidang produksi 

tanaman yang produktif, berkualitas, dan efisien, dengan menerapkan 

pengelolaan tanaman, lahan/media tanam (nutrisi dan air), hama-penyakit-

gulma dan agro-ekosistem yang terpadu dan lestari (ramah lingkungan dan 

berkelanjutan) guna menghasilkan produk yang aman dan sesuai dengan 

keinginan konsumen/pengguna serta memiliki nilai tambah dan berdaya 

saing. Prodi ini juga berupaya untuk berkontribusi secara nyata dalam 

mengatasi beragam permasalahan dalam bidang pertanian-pangan-

hortikultura, perbenihan dan perkebunan. [18] 

 

2) Jurusan Agribisnis 

- Alasan pemilihan jurusan agribisnis adalah : 

Untuk meningkatkan pengembangan pada keekonomian bahan pangan di 

Kota Batu, dikarenakan jurusan tersebut mempelajari tentang keekonomian 

manajemen pertanian. 

 

- Pengertian jurusan agribisnis 

Agribisnis (baku menurut KBBI: agrobisnis) adalah bisnis berbasis 

usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu 

                                                           
[18] http://www.unpad.ac.id/fakultas/pertanian/agroteknologi/ 
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maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan 

pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply 

chain). Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi 

bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis 

mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek 

budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga 

tahap pemasaran. Dalam konteks manajemen agribisnis di dalam dunia 

akademik, setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian dapat 

dijelaskan sebagai aktivitas agribisnis. Namun istilah "agribisnis" di 

masyarakat umum seringkali ditekankan pada ketergantungan berbagai 

sektor ini di dalam rantai produksi. 

Istilah "agribisnis" diserap dari bahasa Inggris: agribusiness, yang 

merupakan lakuran dari agriculture (pertanian) dan business (bisnis). Dalam 

bahasa Indonesia dikenal pula varian yang baku menurut KBBI, agrobisnis. 

Objek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme 

lainnya. Kegiatan budidaya merupakan inti (core) agribisnis, meskipun 

suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri kegiatan ini. 

Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, 

kegiatan ini disebut pertanian subsisten, dan merupakan kegiatan agribisnis 

paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau 

menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari. 

Dalam perkembangan masa kini agribisnis tidak hanya mencakup 

kepada industri makanan saja karena pemanfaatan produk pertanian telah 

berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. 

FAO memiliki bagian yang beroperasi penuh pada pengembangan 

agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri pangan 

di negara berkembang. 

Studi agribisnis seringkali datang dari bidang akademik ekonomi 

pertanian dan manajemen, yang dapat disebut dengan manajemen 

agribisnis. Untuk meningkatkan pengembangan pada keekonomian bahan 

pangan, berbagai lembaga pemerintah mendukung penelitian dan publikasi 

studi keekonomian yang menjelajahi agribisnis dan praktik agribisnis. 

Federation of International Trade Associations (FITA) adalah salah satu 

lembaga internasional yang mempublikasikan hasil studi mengenai ekspor 

bahan pangan antar negara. [19] 

                                                           
[19] https://id.wikipedia.org/wiki/Agribisnis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agribisnis
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3) Teknologi Hasil Pertanian /Teknologi Pangan 

- Alasan pemilihan jurusan agribisnis adalah : 

Kota Batu memiliki banyak pertanian dan dibutuhkannya pendidikan yang 

dimana dapat mengolah semua hasil pertanian tersebut,maka dari itu jurusan 

THP sangat cocok untuk meningkatkan hasil pertanian di Kota Batu, 

dikarenakan jurusan ini diajarkan tentang pangan dan gizi, alat dan mesin 

pasca panen, keamanan industri pangan dan teknologi pengolahan. 

 

- Pengertian jurusan agribisnis 

Bahan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia, sangat 

intensif dijadikan kajian sebagai objek formal ilmu terapan dan ditopang 

dengan tuntutan industri, terutama di negara maju. Kondisi ini melahirkan 

cabang bidang ilmu teknologi pangan yang merupakan penerapan ilmu-ilmu 

dasar (kimia, fisika dan mikrobiologi) serta prinsip-prinsip teknik 

(engineering), ekonomi dan manajemen pada seluruh mata rantai 

penggarapan bahan pangan dari sejak pemanenan sampai menjadi hidangan. 

Teknologi pangan merupakan penerapan ilmu dan teknik pada penelitian, 

produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan pangan berikut 

pemanfaatannya. Ilmu terapan yang menjadi landasan pengembangan 

teknologi pangan meliputi ilmu pangan, kimia pangan, mikrobiologi 

pangan, fisika pangan dan teknik proses. Ilmu pangan merupakan penerapan 

dasar-dasar biologi, kimia, fisika dan teknik dalam mempelajari sifat-sifat 

bahan pangan, penyebab kerusakan pangan dan prinsip-prinsip yang 

mendasari pegolahan pangan. [20] 

 

2.2.12  Macam-macam Laboratorium dan Peralatan Laboratorium 

1) Jurasan Agroteknologi 

- Laboratorium Hama & Penyakit Tumbuhan 

Peralatan Lab : cawan petri, tabung reaksi, labu erlenmayer, gelas beaker, 

gelas ukur, gelas drigalsky, Haemocytometer, kaca preparat, spatula, bunsen, 

mortar, spectrophotometer, colony counter, auto clave, laminar air flow, 

                                                           
[20] https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_pertanian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_pertanian
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timbangan elektrik, magnetik stirrer, rotamixer, mikroskop majemuk, 

mikroskop stereo, mikropipet, scapel, pinset, jarum ent, jarum ose, rubber 

bulb. 

- Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Bioteknologi 

Peralatan Lab : gelas ukur, breaker glass, pipet ukur, digital hand held 

hunidity meter, erlenmeyer, mikroskop binokuler, spektrofotometer, 

analytical balances, Hot Plate/Stirer, Mortar, Pinset, Thermometer, 

Waterbath, Destiling, Degestion, Blender, Ligh Meter, Water destilation, 

Fume Hood, Blower PVC, Chamber Cromatography, Portable pH 

meter,Spatula, Oven, Centrifuge, Gashound CO2, Portable Photosyntesis 

System, Cloropil Meter, buret, petridis, labu ukur, tabung reaksi, statif, 

desicator, plant tissue testing kits, mikrotum. 

- Laboratorium Pemuliaan Tanaman 

Erlenmeyer, Beaker Glass, Gelas Ukur, Labu Ukur, Peridish, Aesculap, Gelas 

Obyek, Cover Glass, Kipas Angin, Mikrotome, Lemari Es, Oven, Vakum 

Pump, Tabung Vakum, Stop Watch, Hand Counter, Timbangan Manual, Lup 

Alat Praktik, Pinset, Hansprayer, Filter paper, lemari benih, mikroskop, sides 

proyektor, grain moisture tester, brix meter, timbangan digital, lemari 

mikroskop, oven, germinator, mater continuous seed blower, seed & grain 

lab. Drayer, mikroskop binokuler, multi grain moisture tester, microscope, 

oven, hot plate. 

 

2) Jurusan Agribisnis 

- Laboratorium Manajemen Agrobisnis 

Pada lab ini tidak terdapat peralatan lab, dikarenakan pada jurusan agribisnis 

lebih condong ke penelitian ekonomi pertanian. 

 

3) Jurusan Teknologi Hasil Pangan 

- Laboratorium Rekayasa Proses Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian 

Vacum Frying, Kabinet dryer, Press Hidrolik, Spray drayer, Oven, Vakum 

sealer, Freezer, kompor gas dan alat memasak, blender, mixer 
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- Laboratorium Mikrobiologi Pangan 

Autoclave, Incubator, Water Shaker, Water Bath, Mikroskop, Colony 

Counter, Cawan Petridisk, Erlenmeyer, tabung reaksi, jarum ose, pipet hisap, 

bola hisap, lemari es, lampu UV. 

- Laboratorium Analisa Pangan 

beaker glass, , oven, Erlenmeyer, cawan porselin, gelas ukur, bola hisap, pipet 

hisap, muflle, spectrometer, lemari asam, vortex, sentrifuse, pH meter, Colour 

Rider, HandRefraktometer, Visco meter, Penetrometer, labu ukur, labu 

kjedal, hot plate, desikator , bured mikro, Evaporator. 

 

4) Kebun Percobaan 

Kebun Percobaan (KP) merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan 

penelitian, pengkajian dan pengembangan pertanian  
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2.2.13  Gambar Peralatan Pertanian 

      

Gambar 2.1 

Vacum Frying 
Gambar 2.2 

Kabinet Dryer 

Gambar 2.3 

Freezer 

Gambar 2.4 

Autoclaver 
Gambar 2.5 

Incubator 
Gambar 2.6 

Mikroskop 

Gambar 2.7 

Laminar Airflow 

Gambar 2.8 

Erlenmeyer 

Gambar 2.9 

Lemari Asam 
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Gambar 2.10 

Spray Dryer 

Gambar 2.11 

Press Hydrolik 

Gambar 2.12 

Timbangan Analitik 

Gambar 2.13 

Vacum Sealer 

Gambar 2.14 

Tabung Reaksi 
Gambar 2.15 

Labu Ukur 

Gambar 2.16 

Colony Counter 

Gambar 2.17 

Portable Photosyntesis System 
Gambar 2.18 

Magnetik Strirrer 
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2.3 Aspek Legalitas 

2.3.1 RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 

 

Pasal 7b 

Tentang Misi Penataan Ruang Kota Batu. Disebutkan bahwa Kota Batu akan 

meningkatkan sektor pertaniannya, khususnya untuk jenis tanaman sayur, 

buah, dan bunga, serta menguatnya perdagangan hasil pertanian dan industri 

pertanian (agro industri). 

Pasal 14 nomor 2 

Disebutkan bahwa BWK II merupakan wilayah utama yang mengembangkan 

kawasan pendidikan tinggi 

Pasal 50 nomor 3a 

Disebutkan bahwa rencana kawasan pendidikan tinggi terdapat di Desa 

Junrejo.  

 

2.3.2 RPJM Kota Batu tahun 2012-2017 

1) Tabel rumusan sasaran dan indikator no.5 peningkatan kualitas pendidik dan 

fasilitas pendidikan. 

a. Sasaran Kota Batu tentang pendidikan yaitu mewujudkan Kota Batu 

sebagai kota vokasi yang unggulan. 

2) Tabel kebijakan umum dan program pembangunan Kota Batu 

a. Strategi pendidikan kota Batu, mengembangkan kurikulum khusus sesuai 

potensi dan keunggulan kota batu. 
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2.4 Studi Banding 

2.4.1 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang 

2.4.1.1 Deskripsi Objek Studi Banding 

STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) Malang adalah sebuah 

fasilitas Pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang penyuluhan pertanian, 

dan peternakan.STPP memiliki lahan seluas 138 ha yang digunakan untuk 

sarana bangunan pendidikan, lahan praktek, asrama, rumah dinas dan bangunan 

penunjang lainnya.  

 
 

 

2.4.1.2 Fasilitas Objek Studi Banding[21] 

1. Lahan praktek meliputi : lahan praktek pertanian berupa sawah, perkebunan, 

tanah tegalan, dan lahan konservasi.  

2. Lahan praktek peternakan meliputi : kandang sapi perah, kandangsapi 

potong, kandang unggas, kandang kambing, kandang kelinci dan lahan 

penggembalaan; 

3. Laboratorium umum meliputi laboratorium bahasa, laboratorium multi 

media, laboratorium analisa, laboratorium pengolahan limbah, laboratorium 

agribisnis, laboratorium komputer dan laboratorium lapangan; 

                                                           
[21] http://www.stppmalang.ac.id/?id=profil&kode=17&profil=Sarana%20&%20Prasarana  

 

Gambar 2.19 Siteplan Kawasan STTP Malang 

http://www.stppmalang.ac.id/?id=profil&kode=17&profil=Sarana%20&%20Prasarana
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4. Laboratorium program studi pertanian meliputi laboratorium tanah, 

laboratorium benih, laboratorium kultur jaringan dan laboratorium  

teknologi pengolahan hasil pertanian; 

5. Laboratorium program studi peternakan meliputi laboratorium pakan, 

laboratorium nutrisi dan laboratorium pengolahan hasil ternak; 

6. Instalasi ternak perah, instalasi ternak unggas, instalasi sapi potong, instalasi 

kambing dan instalasi kebun; 

7. Sarana pendidikan meliputi ruang kelas (18 ruang), ruang rapat (1 buah), 

aula (1 buah), guest house (20 kamar), bengkel kerja (1 buah), tempat ibadah 

(4 unit), rumah jaga (6 unit), ruang rektorat (1 unit), ruang BAAK (1 unit), 

ruang BAU (1 unit), student center (1 unit), rumah dinas (143 unit) dan 

asrama (150 kamar); 

8. Fasilitas olahraga meliputi lapangan sepakbola (1 buah), lapangan tenis (2 

buah), lapangan bola volley (1 buah), lapangan bulutangkis (2 buah), 

lapangan sepak takraw (2 buah); 

9. Fasilitas seni meliputi gedung pertunjukan (1 buah), alat kesenian jawa (1 

unit), alat kesenian campur sari (1 unit), alat band (1 unit); 

10. Fasilitas outbond, camping ground dan wisata kolam (perahu dan 

pemancingan). 

 

No SARANA DAN PRASARANA LUAS / JUMLAH 

1. 
Gedung Utama Lt.3 

2.700 m2 

2. A u l a 1.500 m2 

3. 
Masjid 

675 m2 

4. 
Garasi Kendaraan 

270 m2 

5. 
Peribadatan Hindu 

80 m2 

6. 
Peribadatan Kristen Protestan 

80 m2 

7. Peribadatan Kristen Katolik 80 m2 

8. Bengkel Latih 500 m2 
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9. 
Asrama Putra 

5.750 m2 

10. 
Asrama Putri 

1.440 m2 

11. 
Penunjang Asrama 

1.000 m2 

12. 
R.Pendd. & Lab.Tan.2 Lt. 

275 m2 

13. 
R.Pendd. & Lab.Nak.2Lt. 

274 m2 

14. 
Kandang Ayam Ras/ Buras 

288 m2 

15. Kandang Ayam Aneka Nak. 87 m2 

16. Kandang Ayam Potong 252 m2 

17. Kantor dan Gudang Telur 95 m2 

18. Kantor Nak.Unggas/Pakan 271 m2 

19. Kandang Sapi Perah 310 m2 

20. 
Kandang Sapi PO 

36 m2 

21. 
Green House 

200 m2 

22. 
Screen House 

200 m2 

23. 
Gudang Hasil Pertanian 

150 m2 

24. 
Ruang RMU/Selep 

100 m2 

25. Kelas Bersama 390 m2 

26. Kelas Alih Jenjang 72 m2 

27. Kandang Kambing 20 m2 

28. Kandang Kambing Perah 15 m2 

29. 
Gedung Perpustakaan 

800 m2 
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30. 
Guest House 

500 m2 

31. Ruang Makan 225 m2 

32. Gedung Limbah 65 m2 

33. 
Gedung Lab.Permanen 

150 m2 

 

Tabel 2.1 Luasan Sarana dan Prasarana STTP Malang 

 

2.4.1.3 Gambar Fasilitas Objek Studi Banding 
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2.4.1.4 Kesimpulan Objek Studi Banding 

Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan STTP Malang 
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2.4.2 Universitas Sebelas Maret Surakarta 

2.4.2.1 Deskripsi Objek Studi Banding 

UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta) adalah sebuah fasilitas 

Pendidikan tinggi yang memiliki program sarjana dan diploma. UNS memiliki 

beberapa jurusan diploma 3 pertanian yaitu jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

dan jurusan Agribisnis. 

A. Jurusan Diploma 3 Pertanian di Universitas Sebelas Maret Surakarta[22] 

1) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian[23] 

Bidang industri pangan baik quality control (QC) maupun teknologi 

proses pangan pertumbuhannya dari waktu ke waktu makin meningkat. 

Dengan demikian, makin banyak diperlukan tenaga ahli madia yang siap 

kerja dalam bidang industri pangan dan hasil pertanian, seperti di 

perusahaan-perusahaan mie, susu, roti, teh, coklat, makanan minuman 

kaleng, minyak, mentega, minyak atsiri, gula cair, kecap, jamu dll. Di 

samping itu, D-3 THP FP Universitas Sebelas Maret  memberikan bekal 

lulusannya untuk berwirausaha di bidang teknologi pangan dan hasil 

pertanian. 

Lulusan D-3 THP FP Universitas Sebelas Maret diharapkan 

berkompeten dan profesional di bidang teknbologi proses pengolahan 

bahan hasil pertanian dan quality control pada industri pangan dan 

minuman. 

2) Jurusan Agribisnis [24] 

Program Studi Agribisnis FP UNS merupakan program studi yang 

memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pengembangan agribisnis di 

Indonesia. Sebagai institusi akademik, Prodi Agribisnis mendesain 

kurikulum yang efektif dan solutif terhadap permasalahan agribisnis. 

Proses pembelajaran dikemas secara atraktif dengan menekankan pada 

inovasi pengetahuan, praktek yang menyentuh langsung permasalahan 

agribisnis dan kemampuan analitis yang tajam.  

                                                           
[22] https://spmb.uns.ac.id/portofolio-riwayat/jenjang?jenjang=d 
[23] https://spmb.uns.ac.id/portofolio-riwayat/view?kode_prodi=41431&tahun=2013 
[24] http://agribisnis.fp.uns.ac.id/ 

https://spmb.uns.ac.id/portofolio-riwayat/jenjang?jenjang=d
https://spmb.uns.ac.id/portofolio-riwayat/view?kode_prodi=41431&tahun=2013
http://agribisnis.fp.uns.ac.id/
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Lulusan dari Prodi Agribisnis dapat berkontribusi maksimal dalam 

pengembangan agribisnis di Indonesia dengan mengambil pilihan peran 

sebagai: 1). Wirausaha Agribisnis, 2). Konsultan Agribisnis, 3). Peneliti, 

4). Birokrat dan Perencana Pembangunan, 5). Tenaga Profesional di 

lembaga Perbankan, dan 6). Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 

Agribisnis. 

3) Jurusan Agroteknologi  

Menjadi penyelenggara pendidikan dan pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya tanaman yang mampu 

menghasilkan lulusan yang kompeten dalam mewujudkan pertanian 

terpadu berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional. 
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B. Jurusan Diploma 3 Pertanian di Universitas Sebelas Maret Surakarta[25] 

1. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

a. Minat : Pengendalian Mutu/Quality Control Industri Pangan 

  

                                                           
[25] https://pendidikan.fp.uns.ac.id/kurikulum-2012/  

https://pendidikan.fp.uns.ac.id/kurikulum-2012/
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b. Minat : Teknologi Proses Pangan 
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2. Jurusan Agribisnis 

a.  Minat : Agribisnis Hortikultura dan Arsitektur Pertamanan  
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b. Minat : Agrofarmaka  
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3. Jurusan Agroteknologi 



38 

 

 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  

 

 

 

 

 

  



39 

 

 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  

 

2.5 Filosofi 

Filosofi dari hasil studi literatur dan studi banding, yaitu: 

- Edukatif : Sebuah tempat yang menyediakan fasilitas pendidikan. 

- Formal : Suasana maupun kegiatan yang ada selalu teratur dan 

sistematis. 

- Natural : Sebuah tempat yang dimana terdapat lahan pertanian. 

- Kreatif : Sebuah tempat yang memberikan kesempatan bagi mahasiwa 

untuk mengembangkan ilmu dalam bentuk kreatifitas. 

- Informatif : Memberikan informasi tentang pertanian kepada mahasiswa.
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