
rVIEN'IERT PERTANIAN
RE,PUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2O2O

TENTA.NG

STATUTA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (5)

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI2 tentang

Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib merniliki

statuta;

b. bahwa Peraturan Illenteri Pertanian Nomor

36/ PERMENTAN/ SM.22O I 8 I 2OL8 tentang Statuta

Politeknik Pembangunan Pertanian sudah tidak sesuai

dengan perkembangan lingkungan strategis di bidang

pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;

1.

)

3.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l6);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O37)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor

64771;

7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri PerteLnian Nomor 43/Permentan/

0T.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

9 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 20 18

tentang Organisasi dan Tata Ke{a Politeknik

Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 789);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG.

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pembangutlan Pertanian yang selanjutnya

disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di

lingkungan Kemente rian Pertanian yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi

dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk

mendukung pembangunan pertanian.

2. Polbangtan Malang adala.h Polbangtan yang berlokasi

dan berkedudukan di Kabupaten Malang dan Kota

Malang.

3. Statuta Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut

Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan

Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai

acuan untuk merencanakan, mengembangkan

program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional

sesuai dengan tujuan Polbangtan Malang yang dipakai

sebagai rujukan dalam pen5rusunan peraturan

akademik dan prosedur operasional.

4. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan

Polbangtan Malang.

5. Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah

unsur pimpinarr yang membantu Direktur.

6. Senat Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi

di Polbangtan Malang.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,

dan menyebarluaskan ilmu pengetahltan, teknologi,

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adaiah anggota masyarakat yang

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga

administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium

pendidikan, serta pranata teknik informasi.

!l'
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9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan

dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi

dan/atau pendidikan profesi.

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang

pendidikan tinggi vokasi.

11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang

terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

12. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

13. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menempuh

seluruh beban belajar di Polbangtan Malang dan

dinyatakan lulus.

14. Badan Perwakilan Mahasiswa Polbangtan Malang yang

selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif

Mahasiswa yang merupakan badan normatif tertinggi

dalam organisasi Mahasiswa dan merupakan

kelengkapan peran gkat nonstruktural pada Polbangtan

Malang.

15. Badan Eksekutif Mahasiswa Polbangtan Malang yang

selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif

kernahasiswaan yang merupakan kelengkapan

perangkat nonstruktural pada Polbangtan Malang.

16. Kepala Badan Penyrrluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut

Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di

Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan

sumber daya manusia pertanian.

17. Dewan Penyantun adalah organ yang memberikan

pembinaan pengembangrtn Polbangtan Malang kepada

Direktur.

18. Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara

terencana dan berkelanjutan.
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BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Hari Jadi

Pasal 2

Polbangtan Malang berkedudukan di:

a. Kabupaten Malang bagi Kampus I, dengan alamat Jalan

Dr. Cipto Nomor 144a, Bedali-Lawang, Kabupaten

Malang Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65215; dan

b. Kota Malang bagi Kampus II, dengan alamat Jalan Jaian

Ichwan Ridwrrn Rais Nomor 84, Kota Malang Provinsi

Jawa Timur, Kode Pos 65147.

Pasal 3

(1) Polbangtan Malang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 didirikan pada tanggal 25 Juni 2018.

(21 Tanggal 25 Juni 2018 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan hari jadi (dies natalis) Polbangtan

Malang.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Hirnne, Mars, dan Seragam

Pasal 4

(1) Polbangtan Malang mempunyai lambang, bendera,

himne, mars, dan seragam tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
(21 Lambang, bendera, himne, mars, dan seragarn

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. sarana pemersatu, ilentitas, dan wujud eksistensi

Polbangtan Malang; dan

b. manifestasi kebudayaan Polbangtan Malang yang

berakar pada sejarah dan cita-cita.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang,

bendera, himne, mars, dan seragam ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Badan.
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BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Kekhasan Polbangtan Malang

Pasal 5

(f ) Tridharma Perguruan Tinggi pada Polbangtan Malang

diselenggarakan dengan mengutamakan kekhasan

potensi dan komoditas.

(21 Kekhasan potensi dan komoditas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi peternakan dan

hortikultura.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

(1) Polbangtan Malang menyelenggarakan pendidikan

vokasi program Diploma, Sarjana Terapan, Magister

Terapan, dan Doktor Terapan.

12) Penyelenggaraan pendidikan pada Polbangtan Malang

mengunggulkan pemltinaan karakter untuk
peningkatan soytskill dan agrosociopreneur.

(3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditambahkan keahlian tertentu sebagai

pendukung kompetensi.

Pasal 7

(1) Calon Mahasiswa berasal dari Aparatur Sipil Negara

atau dapat berasal dari masyarakat umum yang

memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan

akademik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

pertanian.

(21 Persyaratan administrasi dan persyaratan akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian

Pertanian.
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(3) Warga Negara Asing yarrg akan menjadi Mahasiswa

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undarrgan.

(4) Ketentuan lebih lanjut me ngenai tata cara penerimaaan

calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Pendidikan di Polbangtan Malang diselenggarakan

berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran

yang dimuat dalam kurikulum yang ditetapkan oleh

Kepala Ba.dan.

(21 Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai

dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan

ilmu, dan teknologi dengan melibatkan pemangku

kepentingan.

(1)

(21

Pasal 9

Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.I
I

Pasal 10

Karakteristik proses pembelajaran dan penilaian hasil

belajar dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan

Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.

Pasal 1 1

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi

yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraarl

Tridharma Perguruan Tinggi di Polbangtan Malang.

(21 Bahasa asing dapat digunakan sebagai penunjang

proses pembelajaran dan sistem administrasi

pendidikan.
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Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 12

(1) Polbangtan Malang nrenyelenggarakan penelitian

terapan untuk peningkatan kualitas pembelajaran,

serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terapan.

(21 Penyelenggaraan penelitian terapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

a. dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Penelitian

dan Pengabdian KePada MasYarakat;

b. berorientasi pada luaran penelitian berupa

inovasi, pengembangan materi ajat, serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terapan yang bermanfaat bagi masyarakat; dan

c. dilakukan sr:suai dengan kompetensi bida.ng

keahlian/ ilmu dan dapat melibatkan mahasiswa

sebagai bentuk pembelajaran untuk memenuhi

capaian pembelaj aran lulusan.

(3) Penyelenggaraan penelitian terapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (L) sesuai dengan Standar

Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 13

(1) Polbangtan Malang menyelenggarakan pengabdian

kepada masyarakat untuk menerapkan, serta

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

terapan.

(21 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

b. sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian; dan
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c. memberikan kontribusi terhadap pengembangan

wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui

kerjasama dengan institusi lain.

(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian

Pertanian,

Bagian Kelima

Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 14

(1) Polbangtan Malang menjunjung tinggi etika akademik

dan kode etik.

(2) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam

melaksanakan tugas wajib mematuhi etika akademik

dan kode etik.

Pasal 15

(1) Kode etik Dosen meliputi:

a. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa, serta taat

kepada Negara clan Pemerintah Indonesia,

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945;

b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara

serta kewibawaan dan nama baik Polbangtan

Malang;

c. mengutamakan kepentingan Polbangtan Malang

dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi

atau golongan;

d. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai

anggota masyarakat ilmiah, berdisiplin, berbudi

luhur, jujur, bersemangat, peduli, bertanggung

jawab, dan menghindari perbuatan tercela dan

asusila;

e. menjunjung tinggi kejujuran akademik serta

menj alankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;

:
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f. memegang teguh rahasia negara dan rahasia

jabatan serta tidak menyalahgunakan .jabatan;

g. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian

apapun yang nyata diketahui dan patut diduga

secara langsung atau tidak langsung berhubungan

dengan penyalahgunaan profesinya;

h. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung

jawab ilmiah dalarn menggunakan kebebasan

mimbar akademik serta tidak melangkahi

wewenang keahlian atau wewenang teman

se.jawatnYa;

i. membimbing dan memberi kesempatan kepada

Mahasiswa dalarn pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni ke arah

pembentukan kepribadian insan intelektual yang

mandiri dan bertanggung jawab;

j. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,

keindahan, ketertibem dan keamanan Polbangtan

Malang; dan

k. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang

berlaku di Polbangte.n Malang.

(21 Dosen yang melangga.r kode etik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 16

(1) Kode etik Tenaga Kependidikan meiiputi:

a. bertaliwa kepada T\rhan Yang Maha Esa, serta taat

kepada Negara dan Pemerintah Indonesia,

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945;

b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan

negara, serta kewibawaan dan nama baik

Polbangtan Malang;

c. mengutamakan kepentingan Polbangtan Malang

dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi

atau golongan;



d. berdisiplin, bersikap jujur, peduli, menghargai

pendapat orang lain, bertanggung jawab serta

menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan

asusila;

e. menolak dan tidak menerima pemberian apapun

yang nyata diketahui dan patut diduga secara

langsung atau ticlak langsung berhubungan

dengan penyalahgunaan profesinya;

f. memegang teguh rahasia negara dan rahasia

jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;

g. senantiasa bekerja keras dan meningkatkan

kompetensi uqtuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,

keindahan, ketertiban dan keamanan Polbangtan

Malang; dan

i. mema.tuhi semua peraturan dan tata tertib yang

berlaku di Polbangtan Malang.

(21 Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik

sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) diberikan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17

(1) Kode etik Mahasis.,rira meliputi:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat

kepada Negara dan Pemerintah Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945;

b. menjaga nama baik dan kewibawaan Polbangtan

Malang sebagai almamater;

c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai
moral, dan kebenaran ilmiah;

d. menjaga integritas pribadi dan kejujuran

intelektual;

e. bersikap jujur, disiplin, semangat, peduli, berbudi
luhur, dan bertanggung jawab;

f. menghindari perbueitan tercela dan asusila;

t

-a -
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g. belajar dengan tekun dan berusaha menghargai

serta meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi,

seni dan budaya;

h. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,

keindahan, ketertiban dan keamanan Polbangtan

Malang; dan

i. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang

berlaku di Polbangtan Malang.

(21 Mahasiswa yang melanggar kode etik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif

dan/ atau sanksi akademik.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam pedoman akademik dan tata kehidupan kampus

yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 18

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas

Akademika untuk secara bertanggung jawab dan

mandiri mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi terapan melalui pelaksanaan Tridharma

Perguruan Tinggi.

(21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik di

lingkungan Polbangtan Malang yang memungkinkan

Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan

pendapat berdasar pada norma dan kaidah keilmuan.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boieh

bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah

akademik, serta tidak mengganggu kepentingan umum.

(4\ Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari

luar untuk menyampaik.an pikiran dan pendapatnya

sesuai dengan norrna dan kaidah keilmuan atas

persetujuan Direktur.
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Pasal 19

(1) Polbangtan Malang mengembangkan otonomi

keilmuan.

(2\ Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) rneliputi:

a. penemuan;

b. pengembangan;

c. pengungkapan, dan/atau

d. mempertahankan,

kebenaran ilmiah, menurut kaidah, metode keiimuan,

dan budaya akademik.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk mewujudkan keteladanan untuk membangun

profesionalitas, kemandirian berpikir, dan bertindak,

serta dapat dipertanggungiawabkan secara akademik.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan

akademik dan otonomi keilmtLan diatur oleh Senat.

Paserl 21

(1) Lulusan Polbangtan Malang berhak menggunakan gelar

sesrtai dengan peratllran perr-tndanq-undanqan.

(2) Pemberian ijazah, t;ansk:'ip nilai, sertifikat kompetensi,

surat keterangan pendamping ijazah, dan penggunaan

gelar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) ljazat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.

(4) Transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditandatangani oleh Direktur.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditandatangani oleh lembaga sertilikasi yang

terakreditasi.

Bagian Ketujuh

Gelar dan Penghargaan
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(6) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 ditandatangani oleh Ketua

Program Studi.

Pasal22

(1) Polbangtan Ma.lang menyelenggarakan sidang atau

upacara akademik, meliPuti:

a. PengUkuhan mahasiswa baru;

b. dies natalis;

c. wisuda; dan

d. pemberian tanda Penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut m.engenai sidang atau upacara

akademik sebagainrana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan

Senat.

Pase,l 23

(1) Polbangtan Malang dapat memberikan penghargaan

kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga'

(21 Penghargaan diberikan l<epada seseorang, kelompok,

dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan ketentuan:

a. berprestasi yang diakui peranannya dalam

Pembangunan Pertanian; dan I atau

b. berprestasi di bidang ilmu dan teknologi terapan

pertanian, serta memberikan sumbangan nyata

bagi pengembangan Polbangtan Malang.

(3) Polbangtan Malang dapat memberikan penghargaan

kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, tenaga

administrasi, Mahasiswa, dan lulusan yang

berprestasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan bentuk

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan'
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BAE} IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi, clan Ttrjuan

Pasal 24

(1) Visi Polbangtan Mal.ang yaitu rnenjadi Polbangtan

unggul dan bertaraf internasional mendukung

pembangunan Pertanian.

(21 Misi Polbangtan Malang terdiri atas:

a. menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang

pertanian yang kreatif dan inovatif selaras dengan

kebutuhan sektor industri, pemerintah, dan

masYarakat;

b. menyelenggarakan penelitian terapan dalam

rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, untuk kesejahteraan masyarakat;

c. menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat melalui pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan

kedaulzrtan pangan, dan kesejahteraan petani;

d. menyelenggarakan dan mengembangkan tata

kelola pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel,

transparan, dan berkeadilan;

e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama

pendidikan nasional dan internasional dengan

dunia usatra, dunia industri, lembaga pemerintah;

dan

f. membangun suasana akademik yang kondusif

dalam menyiapkan sumber daya manusia

pertanian yang profesional, mandiri, berdaya

saing, dan ber.jiwa wirausaha.



-16-

tl

,ll

(3) T\rjuan Polbangtan Malang terdiri atas:

a. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa

kepada Tfihan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

kompeten, profesion.al, mandiri, berdaya saing,

berjiwa wirausaha di. bidang pertanian, serta

berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara;

b. mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

untuk mendukung terwujudnya kedaulatan

pangan dan kesejahteraatr. petani;

c. mewujudkan pengembangan kelembagaan dan

program studi sesuai dengan kebutuhan sektor

industri, pemerintah, dan masyarakat;

d. mewujudkan pengembangan tata kelola

pendidil<an yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel, dan berkeadilan; dan

e. mewujudkan pengembangan kemitraan dan

jejaring kerja sama.

Pasal 25

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (3), Polbangta.n Malang menyelenggarakan

fungsi:

a. pen)rusLrnan rencana, program, anggaran, dan kerja

sama pendidikan;

b. pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian;

c. pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;

d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

e. pengelolaan adrninistrasi akademik, kemahasiswaan,

dan alumni;

f. pengelolaan administrasi umum;

g. pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi

informasi dan komunikasi, perpustakaan, asrama;

h. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungan dengan

lingkungan;

i. pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

Organisasi Polbangtan Malang, terdiri atas:

a. Direktur dan Wadir;

b. Senat;

c. Dewan Penyantun;

d. Satuan Pengawas Internal;

e. Unit Penjaminan Mutu;

f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan

Alumni;

g. Bagian Umum;

h. Jurusan;

i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

j. Unit Penunjang Akademik; dan

k. Kelompok Jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktur

Pasti 27

(1) Direktur sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf

a merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin

Polbangtan Malang.

(21 Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3

(tiga) orang Wadir.

(3) Direktur dan Wadir merupakan unsur pimpinan

Polbangtan Malang.

(4) Tugas Direktur sebagainrana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. memimpin pencapaian visi, misi, dan tujuan

Polbangtan Malang;

b. menJrusun rencana, program, anggaran, dan kerja

sama pendidikan

c. men5rusun dan menetapkan kebijakan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan

Senat;
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d. melaksanakan pendidikan tinggi vokasi pertanian;

e. melaksanakan kerjasama dengan instansi

pemerintah, swasta., dan masyarakat untuk

pengembangan Polbangtan Malang;

f. melaksanakan penelitian terapan bidang

Pertanian;
g. melaksanakanpengabdiankepadamasyarakat;

h. mengelolaadministrrtsiakademik, kemahasiswaan

dan alumni;

i. mengelola administrasi umum;

j. mengelola teachittg factory/teaching farm,

teknologi informasi dan komunikasi'

perPustakaan, dan asrama;

k'men]rusundanmenetapkankodeetiksetelah
mendaPatkan Pertimbangan Senat;

1. membina Dosen, Tenaga Kependidikan'

mahasiswa, dan fislrun$an dengan lingkungan;

m. mengembangkan sistem penjaminan mutu

Pendidikan;
n. melaksanakan sistern pengawasan internal; dan

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan'

(5) Direktur wajib metlyampaikan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas secara berkala setiap tiga bulan

sekali dan/atau sewakt-r-t-waktu apabila diperlukan

kepada KePala Badan.

Pasal 28

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf

a harus memenuhi PersYaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

b. beriman dan bertak'*'a kepada Tuhan Yang Maha

Esa;

c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman

sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling

rendah Lektor dengan pangkat dan golongan

paling rendah IVb;

d. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua

(s2);
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(2)

(3)

(4)

e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun

pada saat ditetapkan sebagai Direktur;

f. uremiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan

pekerjaan Sasaran Kineda Pegawai bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba

yang dinyatakan terl-ulis oleh dokter dari rumah

sakit pemerintah;

h. tidak sedang menjalani tugas belajar;

i. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan;

j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat; dan

k. menandatanganipaktaintegritas'

Senat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon

Direktur kepada Kepala Badan, paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur

yang sedang menjabat.

Direktur diangkat oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan

calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 29

Direktur rnemangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

Direktur diberhentikan dari jabatan apabila:

a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

b. tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan

penilaian Senat dan pertimbangan dari Kepala Badan

dan ditetapkan oleh Menteri;

c. melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh

Pengadilan dan telah nrempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht\;
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d. terlibat penyalahgrnaan rtarkoba dan perbuatan

asusila;

e. permohonan sendiri dengan alasan yang dapat diterima

oleh Senat dan KePala Badan;

f. diangkat dalam jabatan lain;

g. menjalani tugas belajar;

h. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan; dan/atau

i. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 31

(1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 dilakukan oleh Menteri.

(21 Dalam hal pemberhentian Direktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk salah satu

Wadir sebagai pelaksana tugas.

(3) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain

menjalankan tuga.s Direktur juga menyiapkan

pemilihan Direktur baru yang dilaksanakan paling

lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal

ditetapkan sebagai pelaksana tugas.

Pasal 32

(1) Direktur diberikan fasilitas, biaya perjalanan dinas,

tunj angan kinerja dan l,ak keuangan lainnya setara

dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa.

(21 Hak keuangan sebagairrLana dirnaksud pada ayat (1),

diberikan terhitung sejak dilantik sebagai Direktur.

Bagian Keempat

Wakil Direktur

Pasal 33

(1) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3

(tiga) Wadir yang bera<la dibawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur.
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(21 Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wadir Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang

selanjutnya disebut Wadir I;

b. Wadir Ridang Umum, Teknoiogi Informasi dan

Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II;

dan

c. Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang

selanjutnYa disebut Wadir III.

(3) Wadir I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan

membantu Direktur untuk mengoordinasikan

pela.ksanaan perrdidikan, dan pengajaran, penelitian

terapan, dan pengabdian kepada masyarakat,

penjaminan mutu, serta kerja sama.

(4) Wadir II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan Dosen ya1lg diberi tugas tambahan

membantu Direktur untuk mengoordinasikan

pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum,

keuangan, komuniliasi clan teknologi informasi, serta

pengawasan internal.

(5) Wadir III sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) huruf c

merupakan Dosen yallg diberi tugas tambahan

membantu Direktur untuk mengoordinasikan

pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan

dan alumni, petnbinaan karakter, pengelolaan sarana

dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi,

konsumsi, kesehatan Mahasiswa dan pegawai.

Pasal 34

Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)

membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan

pendidikan serta penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

b. persiapan program studi baru;

c. pelaksanaan dan pengembangan penjaminan mutu

pendidikan;
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d. perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan

kerjasama pendidikan, serta penelitian yang

dilakukan oleh Dosen dengan lembaga di dalam

maupun di luar negeri;

e. pengolahan data yang menyangkut pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

f. pembinaan teaching factotg dar, perpustakaan; dan

g. penlusunan, pendokumetrtasian, dan penyampaian

laporan kepada Direktur.

Pasal 35

Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a. perencanaan dan pengeloiaal-I anggaran;

b. pembinaan sumber daYa manusia;

c. perencanaan, pelaksanaem dan pengembangan sistem

komunikasi dan teknologi informasi;

d. perencanaan dan pengembangan pengawasan internal;

e. pengolahan data bidang adrninistrasi umum dan

keuangan; dan

f. penl'usunan, pendokumentasian, dan penyampaian

laporan kepada Direktur.

Pasal 36

Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)

membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a. perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan ka::akter mahasiswa;

b. perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

asrama;

c. perencanaan, pengelolaalr dan pengawasan pelayanan

akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan

pegawai;

d. pengolahan data bidang administrasi kemahasiswaan

dan alumni;

e. pengelolaan l<ewirausahaan dan pengembangan karir

alumni; dan

f. penyusunan, pendokumentasian, dan penyampaian

laporan kepada Direktur.
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Pasal 37

(1) Wadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a

harus memenuhi PersYartrtan:

a. Warga Negara Indont:sia;

b. beriman dan bertakrva kepada Tuhan Yang Maha

Esa;

c. Pega.wai Negeri Sipil yang berstatus Dosen tetap

aktif dengan jenjang akademik paling rendah

Lektor;

d. kualifikasi pendidikeur paling rendah Strata Dua

(s2);

e. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan

pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba

yang dinyatakan tertulis oleh dokter dari rumah

sakit pemerintah;

g. t-idak sedang menjalani tugas belajar;

h. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan;

i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat; dan

j. menandatanganipalctaintegritas.

(21 Senat mengusulkan palirrg sedikit 3 (tiga) orang caion

Wadir kepada Kepala Baclan.

(3) Wadir diangkat oleh Kepala Badan.

(4) Ketentuan lebih lanjut lnengenai tata cara pengusul

calon Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputrrsan Kepala Badan.

Pasal 38

Wadir memangku jabatan seleLma 4 (empat) tahun dan dapat

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali rnasa jabatan.
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Pasal 39

Wadir diberhentikan aPabila:

a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

b. tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan

penilaian Senat dan pertimbangan Direktur, serta

ditetapkan oleh Kepala Badan;

c. melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh

Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap (inkrach:.t) ;

d. terlibat penyalahgunaan narkoba dan perbuatan

asusila;

e. permohonan sendiri dengan alasan yang dapat diterima

oleh Senat, Direktur, dan Kepala Badan;

f. diangkat dalam jabatan lain;

g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

h. berhalangan tetap selama 6 (enam ) bulan; dan/atau

i. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 40

(1) Pemberhentian Wadir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 dilakukan oleh Kepala Badan.

(21 Apabila Wadir berhalangan tetap, Direktur dapat

mengusulkan pergantian antar waktu.

Bagian Kelima

Senat

Pasal 41

(1) Senat sebagaimana dimeiksud dalam Pasal 26 huruf b

merupakan organ yang melaksanakan tugas

memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan

kebijakan akademik.

(21 Uraian tugas Senat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. men5rusun dan mengusulkan kode etik Sivitas

Akademika kepada Direktur;

b. memberi pertimbangan dan/atau persetujuan

terhadap:
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1. penerapan pelaksanaan norma dan kode etik

di lingkungan Polbangtan Malang;

2. penerapan ketentuan akademik;

3. kebijakan dan pelaksanaan penjaminan

mutu;

4. pencapaian proses pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat dengan

mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan

dalam rencana strategis;

5. pelaksanaan kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik dan otonomi

keilmuan;

6. pelaksanaan lcebijakan penilaian kinerja

Dosen;

7. pelaksanaart tata tertib akademik;

8. perbaikan pro:;es pembelajaran, penelitian

dan pengabdian kePada masYarakat;

9. pembukaan dan penutupan program studi;

10. pengusulan profesor;

1 1. pemberiarr atrtu pencabutan gelar dan

penghargaan ahademik;

12. penjatuhan sztnksi terhadap pelanggaran

nol'ma, etika, clan peraturan akademik oleh

Sivitas Akademika kepada Direktur;

13. pengusulan Direktur kepada Kepala Badan;

14. pengusulan penggantian Direktur kepada

Kepala Badan apabila Direktur melanggar

norma atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

15. memberikan rekomendasi mengenai calon

Direktur, calon Wadir, dan calon Dosen

kepada Kepala Badan melalui Direktur; dan

men5rusun tata cara pemilihan Wadir, Ketua

Jurusan, dan Ketua Program Studi, serta Kepala

Unit.
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Pasal 42

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b

terdiri atas:

a. Ketua mera.ngkap anllgota;

b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Anggota.

(21 Anggota Senat terdiri atas:

a. Direktur;

b. Wadir;

c. Kepala Unit Penjaminan Mutu;

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

MasYarakat;

e. Ketua Jurusan; dan

f. Dosen yang dipandang mampu melaksanakan

tugas sebagai anggota Senat.

(3) Anggota Senat memilih Ketua di antara anggota Senat

yang tidak menjabat sebagai Direktur Polbangtan

Malang dan ditetapkan oleh Direktur.

(4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua

Senat, perlengkapan Senat, hak suara, kode etik, dan

disiplin serta tata cara pengambilan keputusan melalui

pengambilan suara diatur oleh Senat.

Pasa1 43

(1) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (21 huruf f dilaksanakan oleh Panitia Ad-

Hoc yang dibentuk oleh Senat.

(21 Pemilihan anggota Senat dari unsur Dosen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dilaksanakan

dengan ketentuan Wakil dosen yang berasal dari

Program Stucli sebanyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari

jumlah dosen.

(3) Pemilihan anggota Senat untuk periode berikutnya

dilakukan paling lambat I (satu) bulan sebelum masa

jabatan Senat berakhir.

(4) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun'
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Pasal 44

Persyaratan Dosen yang dapat dipilih sebagai anggota Senat

meliputi:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Pegawai Negeri SiPil;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dosen Polbangtan Malang dengan masa pengabdian

paling sedikit 2 (dua) tahun dan dengan jabatan

fungsional paling rendah Lektor;

e. mempLrnyai integritas darr disiplin; dan

f. bersedia menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara

tertulis.

Pasal 45

(1) Ketua Senat berhallangan tetap dalam hal:

a. meninggal dunia;

b. pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

permohonan sendiri;

c. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil; dan/atau

d. dipidana atas pelanggaran hukum yang ditetapkan

oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (inkrachtl.

(2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan tetap, Sekretaris

Senat ditetapkan sebagai Ketua Senat dengan

Keputusan Direktur untuk melanjutkan masa jabatan

Ketua Senat.

(3) Anggota senat yang berheilangan tetap dapat dilakukan

perga.ntian antar rvaktu.

(4) Dalam hal Ketua Sen.at berhalangan sementara,

Sekretaris Senat ditunjuk sebagai pelaksana harian

Ketua Senat dengan Keputusan Direktur.

Pasal 46

(1) Sidang Senat terdiri atas:

a. Sidang Biasa; dan

b. Sidang Luar Biasa.
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(21 Sidang Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, diselenggarakan secara terjadwal paling

sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan.

(3) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dilaksanakan aPabila:

a. Direktur berhalangan tetap dalam masa

jabatannYa;

b. kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan

keputusan secara cepat oleh Senat; dan/atau

c. terjadi pemberhentian terhadap anggota Senat

yang mengakibatkan proses pengambilan

keputusan terganggu.

(4) Pemberhentian anggota Senat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal:

a. melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh

Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (inkracht);

b. anggota Senat melanggar etika akademik dan kode

etik; dan/atau

c. anggota Senat menp;undurkan diri.

(5) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah apabila clihadiri oieh paling sedikit 2/3

(dua per tiga) dari selun:.h anggota Senat.

(6) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan

berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(71 Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan

mufakat/keputusan, pengambilan keputusan

dilakukan dengan ca,'a pemrtngutan suara dan

keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keenam

Dewan Penyantun

Pasal 4'7

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

26 huruf c mempunyai tugas memberikan

pertimbangan nonakademik kepada Direktur, meliputi:
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a, pengembanganPolbangtanMalang;

b. pengelolaan Polbangtan Malang;

c. kebijakan Direktur di bidang nonakademik; dan

d. tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

(21 Dewan Penyantun terdiri atas:

a. Sekretaris Jendera.l Kementerian Pertanian

sebagai Ketua;

b. Kepala Badan sebagai Sekretaris;

c. Pejabat Eselon I lingl<up Kementerian Pertanian

sebagai anggota; darr.

d. unsur lain yang diJrerlukan dan ditetapkan oleh

Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengirwas Internal

Pasal 48

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf d merupakan unit kerja yang

berada. di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur untuk melaksanakan tugas melakukan

pengawasan internal nonakademik.

(21 Satuan Pengawas Interna.l sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab

kepada Direktur.
(3) Uraian tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan kebijakan pengawasan internal

bidang nonakademik

b. melakukan pengawasan internal terhadap

pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;

c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan

irrternal;

d. melakukan penyusunan dan pendokumentasian

laporan pelaksanaan pengawasan internal; dan

e. menyampaikan saran dan/atau pertimbangan

mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan

nonakademik pada Direktur atas dasar hasil

pengawasan internal.
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Pasal 49

(1) Satuan Pengarras Internal terdiri atas:

a. Kepala merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Anggota.

(21 T\rgas Satuan Pengawas Internal dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangarl.

Pasetl 50

Pembinaan teknis Satuan Pe:rgawas Internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Wadir II.

Bagian Kedelapan

Unit Penjaminan Mutu

Pasal 51

(1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan

mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu

pendidikan.

(2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Uraian tugas Unit Penjaminan Mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan

sistem penjaminan mutu;

b. penyusunan perangkat sistem penjaminan mutu;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem

manajemen mutu;

d. pengembangan kerjasama bidang sistem

penjaminan mutu;

e. sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring proses

akreditasi dan sertifikasi;

f. mengoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi

dalam rangka sertifi.kasi profesi; dan

g. pen5rusunan dan pendokumentasian laporan

pelaksanaan sistem manajemen jaminan mutu.
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Pasal 52

(1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretaris; dan

c. Koordinatorbida.ng.

(21 Kepala Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Dosen yang diangkat

dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Masa jabatan Kepala Unit Penjaminan Mutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembaii

dalam 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

(1) Sekretaris Unit Penjaminan Mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayal (1) huruf b diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur atas usul Kepala Unit

Penj aminan Mutu.

(21 Sekretaris Unit Penjaminan Mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meiakukan

pelayanan administrasi kegiatan Unit Penjaminan

Mutu.

(3) Sekretaris Unit Penjaminan Mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Kepala Unit Penjaminan l\[utu.

(4) Masa jabatan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1

(satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

(1) Koordinator Bidang di Unit Penjaminan Mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul

Kepala Unit Penjaminan Mutu.



aa

(21 Koordinator Bidang bertanggung jawab kepada Kepala

Unit Penjaminan Mutu.

(3) Masa jabatan Koordinator Bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa

jabatan.

(4) Jumlah bidang pada Unit Penjaminan Mutu ditetapkan

oleh Direktur berdasarkan kebutuhan institusi.

Pasal 55

Pembinaan teknis Unit Peniaminan Mutu sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Wadir I.

Bagian Ke sembilan

Bagian Administrasi Akademik,

Kenrahasiswaan, dan Alumni

Pasal 56

(1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan

Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f
merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang

akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

(2\ Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan

Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur.

Pasal 57

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan

Alumni mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,

dan Alumni menyelenggarakan fungsi:
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a. pengelolaanadministrasiakademik;

b. pengelolaan administrasi Dosen pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

c. pelaksanaan program kerja sama pendidikan;

d. pelaksanaan administrasi pemanfaatan sarana dan

prasarana pendidikan;

e. pelaksanaan layanan kemahasiswaan;

f. pengelolaan administrasi alumni; rlan

g. pelaksanaanpengembangankarakter.

Pasal 59

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan

Alumni terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Akademik; dan

b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 60

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas

melakukan pengelolaan administrasi akademik,

administrasi pendidik dan Tenaga Kependidikan,

program kerja sama pendidikan, dan administrasi

pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

(2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni

mempunyai tugas melakukan pelayanan

kemahasiswaan, pengelolaan administrasi alumni, dan

pengembangan karakter.

Pasal 61

Pembinaan teknis Bagian Administrasi Akademik,

Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, di bidang:

a. Akademik dilakukan oleh Wadir I; dan

b. kemahasiswaan dan alurnni dilakukan oleh Wadir III.
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Bagian Kesepuluh

Bagian lJmum

Pasal 62

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana

administrasi umum.

(21 Bagian Umum sebagaimetna dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada. Direktur.

Pasal 63

Bagian Umum mempunya.i tugas rnelaksanakan penyiapan

pengelolaan administrasi umum.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penlusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pengelolaan sumber daya manusia;

c. pengelolaan barang milik negara;

d. urusan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 65

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; dan

b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 66

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha

mempunyai tugas melakukan pengelolaan

administrasi, kesehatan dan kesejahteraan sumber

daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, arsip,

organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, dan

informasi publik.
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(21 Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai

tugas melakukan penyusunan rencana, program,

anggararl, pengelolaan keuangan, barang milik negara,

dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6'l

Pembinaan teknis Bagian Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63, dilakukan oleh Wadir II.

Bagian Kesebelas

Jurusan

Pasal 68

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf

h sebagai unsur pelaksana akademik Polbangtan

Malang yang merupakan himpunan sumber daya

pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola

pendidikan tinggi vokasi.

(2\ Jurusan mempunyai tugas meiaksanakan pendidikan

vokasi tertentu bidang pertanian sesuai dengan

program studi.

(3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oieh Ketua Jurusan yang berada dibawah dan

bertangggung jawab kepada Direktur.

Pas:rl 69

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 ayat (2), Ketua Jurusan dibantu oleh

Sekretaris Jurusan.

(21 Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur.

(3) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus berstatus Dosen.

(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan selama 4

(empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)

kali masa jabatan.

(5) Jurusan memiliki kelompok Dosen sesuai dengan

program studi yang dikelola.
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Pasal 70

Pembinaan teknis Jurtrsan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (2), dilakukan oleh Wadir I.

Pasal 71

Jurusan terdiri atas:

a. Ketua Jurusan;

b. Sekretaris Jurusan; dan

c. Program Studi.

Pasal 72

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71

huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang

melaksanakan pendidilcan vokasi tertentu yang

diselenggarakan oleh Jurusan.

(21 Kegiatan pendidikarr dan pembelajaran

diselenggarakan berdasrarkan kurikulum program

studi.

(3) Program studi dikembangkan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Program Studi dipirnpin oleh Ketua dan bertanggung
jawab kepada Ketua Jumsan.

(5) Masa jabatan ketua program studi paling larrra 4

(ernpat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)

kali rnasa jabatan.

Pasal 73

(1) Program Studi pada polbangtan Malang

diselenggarakan sesuai d.engan kekhasan potensi

komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala badan.
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Bagian Keduabelas

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal74

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i
mempunyai tugas r.nengoordinasikan kegiatan

penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

{21 Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.

(3) Uraian tugas Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat meliputi:

a. melakukan pen1ruriunan dan pengembangan

rencana penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

b. melakukan penyusunan panduan pelaksanaan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;

d. melakukan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat;

e. melakukan fasilitasi diseminasi hasil penelitian;

f. melakukan fasilitasi kegiatan peningkatan

kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah,

dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual;

g. analisis kebutuhan dan spesifikasi sarana dan

prasana penelitian; dan

h. pen5rusuna.n dan pendokumentasian laporan

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

Pasal 75

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i,

terdiri atas:
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a. Kepala;

b. Sekretaris; dan

c. I(oordinatorBidang.

(21 Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a mempunyai tanggung .jawab mengeiola kegiatan

Penelitian dan Pengembangan, Publikasi Ilmiah, dan

Pengabdian kePada MasYarakat.

(3) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf

a bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dijabat oleh Dosen yang diangkat dan diberhentikan

oleh Direktur.

(5) Masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a paling lama 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal76

(1) Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 75

ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh

Direktur atas usul Kepala Unit Penelitian dan

Pengabdian kepada MasYarakat.

(21 Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

mcmpunyai tanggung jawab melakukan pelayanan

administrasi kegiatan Urrit Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat.

(3) Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.
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(4) Masa jabatan Sekretaris Unit Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada a-yat (1) paling lama 4 (empat) tahun

dan clapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kzrli masa

jabatan.

Pasal77

(1) Koordinator Bidang di Unit Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan

oleh Direktur atas usul Kepala Unit Penelitian dan

Pengabdian kepada MasYa.rakat.

(21 Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertanggung jawab kepada Kepala Unit Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Masa jabatan Koordinator Bidang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun

darr dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa

jabatan.

(4) Jumlah bidang pada Unit Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat dit"etapkan oleh Direktur

berdasarkan kebutuhan institusi.

Pasrrl 78

Pembinaan teknis Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)'

dilakukan oleh Wadir I.

Bagi.an Ketigabelas

Unit Penunjerng Akademik

Pasal 79

(1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf j mempunyai tugas melakukan

pengelolaan teaching factoty/ teaching farm, teknologi

informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama.
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Pasal 80

(1) l)nit Teaching Factotg / 
""eaching 

Farm sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7tt ayat (2) huruf a mempunyai

tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik dalam

suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia

industri serta menghasilkan produk yang sesuai

dengan tuntutan pasar atau konsumen.

(21 l)nit Teaching Factory/'leaching Farm sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur.

(3) Urtit Teaching Factory/ Teaching Farm terdiri atas:

a. laboratorium;

b. bengkell workshop; dan

c. lahan/kebun; dan

d. kandang.

(4) Unit Teaching Factory/ Teaching Farm

menyelenggarakan kegiatan :

a. produksi tanaman pangan;

b. produksi tanaman hortikultura;

c. produksi tanaman perkebunan;

d. produksi ternak besar;

e. produksi ternak kecil;

f. produksi ternak unggas;

g. produksi aneka ternak;

h. produksi pakan ternak;

i. perbenihan tanaman;
j. perbibitan ternak;

k. penyuluhan;

1. klinik kesehatan hewan;

m. alat dan mesin pertanian;

(21 Unit Penunjang Akademik terdiri atas:

a. Unit Teaching Facto4l/ Teaching Farm;

b. Unit Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi;

c. Unit Perpustakaan; dan

d. Unit Asrama.
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n. pupuk dan pestisida haYati;

o. pemasaran hasil pertirnian;

p. penanganan pasca pa.nen;

q. pengolahan hasil pertanian/peternakan; dan f atau

r. kegiatan lain sesuai dengan bidang keahlian/

kompetensi yang disrelenggarakan pada program

studi.

(5) Organisasi pelaksana dan uraian tugas pelaksana Unit

Teaching Factory/Teaching Farm dilakukan sesuai

dengan ketentuan peratul:an perundang-undangan.

Pasal 81

Pembinaan teknis Llnit Teac:hing Factory/Teaching Farm

sebagaimana dimaksud dalanr Pasal B0 ayat (1) dilakukan

oleh Wadir I.

Pasal 82

(U Unit'Ieknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b mempunvai

tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi

informasi dan komunikasi.

(2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. sistem jaringan internet dan intranet (Wifi dan

LAI,O;

b. pengelolaan perangkat lunak (sofituare) dau

perangkat keras (hardutare) untuk penyiapan

berbagai database; clan

c. media infornrasi dan publikasi.

(3) Uraian tugas Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud prada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan, melaksanakan dan

mengoordinasikan kegiatan layanan teknologi

informasi dan komunikasi, serta publikasi;

b. mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi scrta publikasi dalam layanan

pendidikan;
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c. mengunggah (uploadl dan mengunduh (doutnload)

data yang diperlukan untuk layanan Tridharma

Perguruan Tinggi;

d. mengelola laman Qaebsite);

e. mengajukan kebutuhan perbaikan dan/atau

pengadaan sarana prasarana Unit Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

f. mengadiministrasikan kegiatan Unit Teknologi

Informasi dan Komunikasi; dan

g. melaksanakan Penyusunan dan

pendokumentasian laporan pengelolaan Unit

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(4) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur.

Pasal 83

Pembinaan teknis Unit Teknologi Inftrrmasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dilakukan

oleh Wadir: II.

PaseLl 84

(1) Unit Perpustakaan sebagaimana dirrraksud dalam Pasal

79 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan

pelayanan kepustakaan.

(2) Uraian tugas Unit Perpustakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan perrgelolaan perpustakaan,

penerbitan, dan dokumentasi;

b. merencanakan penyediaan dan pengelolaan buktt

serta bahan perpustakaan lainnya;

c. melakukan layanan kepustakaan konvensional

dan digital;

d. menyusun program pengembangan perpustakaan;

e. men)rusun program kerja per bulan dan per tahun;
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f. memverifikasi daftar ajuan koleksi perpustakaan

dan judul e-book yang akan dibukukan;

g. memverifikasi kesesuaian fisik barang (koleksi)

dengan dokumen Tanda Terima Barang;

h. memverifikasi dan menandatangani Berita Acara

Serah'l'erima Barang;

i. menginventarisasi koleksi secara berkala;

j. mengusulkan reviu buku referensi atau bahan

ajar;

k. mendokumentasikan karya ilmiah di lingkungan

Polbangtan Malang; dan

l. penyusunan dan pendokumentasian laporan

pengelolaan IJnit PerPustakaan.

(3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan

bert,anggung jawab kepada Direktur.

Pasal 85

Pembinaan teknis Unit Perpustakaan sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dilakukan oleh Wadir I.

Pasal 86

(1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

ayat (21 huruf d mernpunyai tugas pengelolaan

akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. merencanakan dan melaksanakan pembinaar-r

akhlak, karakter, minat, bakat, dan budaya

pertanian;

b. menyusun dan mengusulkan kebutuhan

operasional pembinaan akhlak, karakter, minat

dan bakat serta budaya pertanian;

c. merencanakan dan melaksanakan penyusunan

program laya.nan akomodasi, konsumsi, clan

kesehatan rnairasiswa;

i
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d. men1rusun dan mengusuikan kebutuhan

operasional layanan akomodasi, konsumsi, dan

kesehatan mahasiswa;

e. melakukan persiapan tindakan rujukan ke rumah

sakit atau instansi kesehatan yang

direkomendasikan;

f. melakukan pengawasan kebersihan asrama,

peralatan dan ruang makan, pengolahan

makanan dan peralatan daPur, serta

lingktrngannya;

g. menginventarisasi sarana prasarana asrama

secara berkala;

h. mengawasi dan membina mahasiswa di asrama;

i. mengevaluasi dan tnengusulkan perbaikan

layanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan

neahasiswa; dan

j. menJrusun laporan pengelolaan Unit Asrama.

(3) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala ]rang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 87

Pembinaan teknis Unit Asrama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 ayat (1), dilakttkan oleh Wadir III.

Pasai 88

Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pengangkatan Kepala Unit harus memenuhi

persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah Diploma IV lSarjana
Terapan atau Sarjana (S1);

b. memiliki jabatan akademik/fungsional Dosen

untuk Unit leaching Factory/Teaching Farm;

c. sehat jasmani. dan rohani;
d. mempunyai keahlian sesuai dengan unit yang

dikelola;

e. disiplin dan penuh cledikasi; dan

f. menyatakan secara tertulis kesediaan dan

kesanggupan menjalankan tugas sebagai Kepala

Unit.

(1)

(2)
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(3) Masa jabatan Kepala Unit selarna 4 (empat) tahun dan

dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa

jabatan.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 89

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalanr Pasal 26 huruf k terdiri atas jabatan fungsional

Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan dan jabatan

fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok

jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Kelompok jabatan fungsional Dosen, Pranata

Laboratorium Pendidikan dan jabatan fungsional lain

mempunyai tugas melal<ukan kegiatan berdasarkan

jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fr:ngsional

dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang

ditunjuk oleh Direktur.

(21 Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan

dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perr-lndangan-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen, Pranata

Laboratorium Pendidikan, dan pustakawan

bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan

secara teknis dilakukan r:leh Wadir I.

(5) Kelornpok Jabatan Funllsional lainnya bertanggung

jawab kepada Direktur rlan pembinaan secara teknis

diiakukan oleh Wadir II.

1
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Pasal 91

(1) Kelompok jabatan fungsional Dosen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan satuan

Dosen yang mempunyai rumpun keilmuan sejenis

dalam melaksanakan Triclharma Perguruan Tinggi.

(2) Doseu terdiri atas:

a. Dosen tetaP; dan

b. Dosen tidak tetap.

(3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf

a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada

Polbangtan Malang dan diangkat serta ctitempatkan

sebagai tenaga pendidik tetap di Polbangtan Malang.

(4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan Dosen yang bekerja tidak penuh

waktu dan berdasarkan perjanjian kerja.

(5) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pastrl 92

(1) Penerimaan Mahasiswa banr dilaksanakan sesuai

dengan Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian

Pertanian.

(2) Tata kehidupan kampus mencakup norma dan etika,

kewajiban dan hak, larangan dan sanksi di bidang

akademik dan nonakademik sesuai dengan Standar

Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penerimaan

mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
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Pasal 93

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara

bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan bagi Sivitas

Akademika;

b. memperoleh pendidikan, pengajaran, pelatihan,

pembinaan dan pelayanan bidang akademik/

kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler sesuai

dengan minat, bakat, dan kemampuan;

c. mendapat bimbingan dari Dosen sesuai dengan

program studi Yang d.iikuti;

d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan

dengan program studi yang diikuti serta hasil

belajar;

e. memanfaatkan sar€.na dan prasarana sesuai

dengan peraturatr dan ketentuan yang berlaku;

dan

f. mengikutikegiatanorgarrisasi kemahasiswaan.

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:

a. mematuhi tata tertitr, kedisiplinan dan peraturan

lain di Polbangtan Malang;

b. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,

keindahan, ketertiba n, dan keamanan;

c. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi

dan atau seni serta budaya;

d. meniaga kewibawaan dan nama baik almamater;

dan

e. rnematuhi kode etik dan etika akademik.

Pasal 94

(1) Dalam melaksanakan peningkatan kompetensi,

pembinaan akhlak, karakter, bakat dan minat, budaya

pertanian, kedisiplinan, kepemimpinan, etos kerja, dan

kemampuan berwirausaha dalam kehidupan

kemahasiswaan, perlu dibentuk organisasi

kemahasiswaan.
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(2) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas BPM dan BEM.

(3) BPM sebagaimana dimaksrud pada ayat (2) mempunyai

tuga.s menetapkan visi dan misi, landasan dasar

organisasi, program kerja dan melaksanakan

pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BEM.

(4) BEM sebagaimana dimak,rud pada ayat (2) mempunyai

tugas menjalankan visi misi, landasan dasar organisasi,

program kerja, memfasilil.asi pelaksanaan peningkatan

kompetensi, pembinaan akhlak, karakter, bakat dan

minat, budaya pertanian, kedisiplinan, kepemimpinan,

etos kerja, dan kenramprran berwirausaha dalam tata

kehidupan di kampus.

(5) Pengurus BPM dan BEM sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

berdasarkan hasil pernilihan Mahasiswa secara

musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan peruudang-undangan.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 95

Polbangtan Malang mendorong aiumni untuk membentuk

organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan

dengan Poibangtan Malang, memajukan, dan

mengembangkan jejaring kerja untuk pengembangan

Polbangtan Malang dan mendukung pembangunan

pertanian.

BAI3 VI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 96

(1) Prasarana dan sarana Polbangtan Malang digunakan

untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masJ/arakat.
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(2\ Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib

memelihara prasarana dan sararla.

(3) Penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 97

(1) Pembiayaan untuk kegiatan Polbangtan Malang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berasal antara lain dari:

a. dunia usaha atau dunia industri;

b. perguruan tinggi;

c. pemerintah daerah; dan/atau

d. perorangan.

Pasal 98

Polbangtan Malang dapat mendirikan badan hukum dalam

bentuk koperasi untuk mengelola unit usaha sesuai yang

dijadikan sumber pembiayaan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Paseil 99

(1) Polbangtan Malang dapat melakukan kerja sama

dengan berbagai lembaga, dunia usaha, dan dunia

industri riaupun pihak la.in dari dalam maupun luar

negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan,

penelitian, dan pengabdirur kepada masyarakat.
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(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain:

a. kontrak;

b. konsinyasi; atau

c. kemitraan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara Polbangtan Malang dengan pihak lain

dilaksanakan dengan asas saling menguntungkan,

saling menghormati, sinergis, memberikan nilai

tambah bagi para pihak dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Mentert ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Polbangtan

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAI] X

KETBNTUAI,I PBNUTUP

Pasal 101

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

36/PERMENTAN/SM.22Ol8l'2018 tentang Statuta

Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1082), dicabut dan

dinyatakan tidak bellaku.

Peraturan Menteri

diundangkan.

Pasal 102

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Repubiik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2020

il)

RI PERTAI\IIAN

NDONESIA,

YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANIJSIA

DO

WIDOD

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR L2L2

a

^
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LAI\4PIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPIJBLIK INDONESIA

NOMOR 31 ThHUN 2020

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PEMBANGUNAN

PERTANIAN IVIALANG

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN SERAGAM POLITEKNIK

PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

A. I,AMBANG

Lambang Polbangtan Malang

a

b

C

Polbangtan Malang memiliki lambang berbentuk lingkaran dengarr

tulisan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, yatlg di dalamnvir

terdapat lima helai daun, satu buku terbuka dan pena dalam lingkaran.

Makna dari lambang Polbangtan Malang, sebagai berikut:

a. Lingkaran Luar, melambangkan selalu melakukan perbaikan terns

menurus dalam melaksanakan pr:nyelenggaraan Tridharma

Perguruan Tinggi;

b. Lingkaran Dalam, melambangkan pertumbuhan dan

perkembangan mengikuti kemajuan ilrnu pengetahuan dan

teknologi dalam bidang pertanian;

c. Lima Helai Daun, melambangkan naungan kementerian pertanian;

d. Buku Terbuka, melambangka.n simbol rlari pendidikan tinggi vokasi

pertanian yang dinamis;

d

e

f

ilj

.
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Pena, melambangkan simbol dari pendidikan tinggi vokasi

pertanian yang inovatif; dan

Melambangkan identitas lokasi dan ked.udukan Polbangtan Malang.

B. BENDERA

e

f.

1

2

-.)

Bendera Polbangtan Malang berbentuk empat persegi panjang

berwarna hijau dengan lambang Polbangtan Malang.

Perbandingan panjang dan lebar bendera adalah 3:2 (tiga dibanding

dua).

Warna dasar hijau dengan logo di tengah yang ukurannya
disesuaikan dengan ukuran bendera.

TA
.1,

t.
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HIMNE

Himne Politeknik Pembangunan Pertanian Malang merupakan lagu yang

diperdengarkan pada setiap upacara Akademik Politeknik Pembangunan

Pertanian Malang.

Himne Polbangtan Malang

Syair: Budianto, Ars.: Henglry

PANDANG KE DEPAN CITA-CITA MULIA, MENGOLAHRASA MERANCANG

CIPTA

5.5..3 45.5117.653 .442.3 4t7 6.5 3

GBNERASI MUDA PERTANIAN UNGGUL, BERKARAKTER CERDAS

MANDIRI DAN BERBUDI LUHUR

ss 43 4s s1 1 71617656 6 . 543 3.2432t

PENYULUHAN JIWA PEN3ABDIAN, AGRIBISNIS WAJAH KEHIDUPAN

s17 11 7656 5422346545 3

TEKNOLOGI MENJADI

PEGEMBANGAN.

ANDALAN, KERJASAMA WADAH

55345511711176534 3 2 1

REFF. Jayalah- ....... Jayalah.

6 7t.176.

Polbangtan Malang terus berkarya

67 11 t765.6 6

,!

Jayalah- ......... Jayalah.
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6 7 1 .1 7 6.

Polbangtan Malang siap membangun bangsa

671 ..tt716 7 1. 7 1

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG, MENCIPTA AHLI

DALAM KARYAMU

517 17 7656 5 434 542234654.5 3

MAJU DAN TANGGUH MEMBANGUN PERTANIAN UNTUK

KESEJAHTERAAN BANGSA

s534551 r7r76 1176534.3 423 1

,I
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MARS

Mars Politeknik Pembangunan PertanizLn merupakan lagu wajib

Politeknik Pembangunan Pertanian.

Cip/Arr. Ir. Budianto, MP

MARS POLBANGTAN

MARILAH BERSAMA, BERGERAK MAJU

3 3 4 5 551 3

2l
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN

llr

KOBARKAN SEMANGAT, RAJIN DAN TEGUH

3 34 5 5 5 56 56 t7

2 2 3 44 4521. 77

3 3 4 5 5 5 | 32 1 1

I

MtrNCAPAI CITA-CITA

MULIA1 7 6 5 56
554 3

MARILAH BERFIKIR PENUH KREASI

BUDI LUHUR BERJIWA MANDIRI

TINGKATKAN PROFESI DAN KOMPETENSI

2 2 4 4 4 5 2 L7 7

UNTUK SEJAHTERAKAN PETANI

3345 5 5 617

r7 65 656 72t
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REFF. SATUKAN JIWA KITA, JAYALAH SELAMANYA

3 2 3 46 66 212 3 5 3 s

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN

s 75 5 5 5 67 t 2

43

PETANI MASA DEPAN, MAKMURKAN BANGSA KITA

ADIL MAKMUR A}dAN SE.JAHTERA

3 2 3 46 6 6 2 t 2 3 s ss

56 7 5 5 5 67 21
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E, SERAGAM

1 Pakaian seragam mahasiswa Polbangtan Maiang terdiri atas:

a. Pakaian Seragam Upacara (PSU);

b. Pakaian Seragam Harian (PSH), merupakan pakaian seragam

nasional;

c, pakaian jas almamater;

d. pakaian praktek lapangan (utarepark); dan
e. pakaianlaboratorium.

Jenis pakaian seragam mahasiswa Pol'bangtan Malang terdiri atas:

a. pakaian seragam untuk mahasisr.l,a laki-laki; dan

b. pakaian seragam untuk mahasiswi perempuan.

Warna pakaian seragam mahasiswa Polbangtan Malang:

a. PSU warna hijau tua;

b. PSH nasional atasan warna hijau muda, celana/ rok warna

hijau tua;

c. pakaian seragam masing-masing Polbangtan Malang, pakaian

laboratorium, dan pakaian praktik lapangan (taarepark)

ditentukan oleh Polbangtan Malang; dan

d. pakaian jas almamater, warna hijau tua nomor H- 139.

Pakaian seragam Mahasiswa:

a. ketentuan PSU, topi pet laki-laki, topi pet perempuan dan

dek/pangkat PSU/PSH sebagaimana dimaksud pada gambar
1, sebagai berikut:

1) PSU laki-laki:

a) kemeja dalam warna putih lengan panjang;

b) dasi warna senada dengan celana paqjang;

c) pakaian luar model semi jas lengan panjang;

d) kancing kuning emas;

e) kantong di dada 2 buah pakai tutup dan kancing
emas;

f) kantong di pinggang depan 2 buah pakai tutup dan
kancing emas;

g) pakai lidah dipundak kiri dan kanan;
h) celana panjang tanpa rimpel, saku miring kiri/kanan

di depan;

i) saku belakang sebelah kanan dengan tutup;

2

4

3.
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j) bahan pakaian luar dan celana panjang setara

"taipan diff'warna hijau tua nomor H-139;

k) atribut dengan menggunakan papan nama pin

sebelah kanan, lidah dipundak menggunakan

pangkat sesuai dengan tingkat mahasiswa; dan

1) pakaian seragam pakai sabuk dan topi pet warna

senada celana panjang.

2) PSU perempuan:

a) kemeja dalam warna pul.ih lengan panjang;

b) dasi warna senada dengan rok;

c) pakaian luar model semi jas lengan panjang;

d) kancing kuning emas;

e) kantong di dada 2 buah pakai tutup dan kancing

emas;

0 kantong di pinggang depan 2 buah pakai tutup dan

kancing emas;

g) pakai lidah dipundak kiri dan kanan;

h) rok dibawah lutut/panjang untuk yang berjilbab;

i) saku rok kiri/kanan sejajar pinggang di depan;

j) rok menggunakan rimpel 2 cli beiakang;

k) bahan pakaian luar dan rok setara "taipan dilf'
warna hijau tua nomor H-139;

U atribut dengarr menggunakan papan nama pin

sebelah kanan, lidah dipundak menggunakan

pangkat sesuai dengan tingkat; dan

m) pakaian seragam pakai sabuk dan topi pet warna

senada rok.
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b

'l'ANDA P:rrNGK/rT

(b)

(a) (c)

Gambar 1. PSU (a), topi pet laki-laki (b) dan topi pet perempuan

(c)

ketentuan PSH dan topi mutz laki-laki, PSH serta topi mutz
perempuan sebagaimana tercantum pada gambar 2 dan

gambar 3 sebagai berikut:

1) PSH laki-laki:

a) kemeja lengan pendek;

b) kantong di dada 2 buah pakai tutup;

c) pakai lidah dipundak kiri dan kanan;

d) model kemeja pas badan:

e) celana panjang tanpa rimpel, saku miring kiri/kanan
di depan;

0 saku belakang sebelah kilnan dengan tutup;
g) bahan kemeja setara "taipan drilf' warna hijau

mudah nomor H-744, clan celana panjang warna

hijau tua nomor H-139;

t
I

i

i

l

o

I

a

,l
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h) atribut dengarr menggunakan papan nama pin
sebelah kanan, logo dan nama Kementerian

Pertanian di lengan sebelah kiri atas, logo dan nama

Polbangtan Malang di lengan sebelah kanan atas,

lidah dipundak menggunakan pangkat sesuai

dengan tingkat;

i) pakaian seragam pakai sabuk dan topi mutz warna

senada celana panjang; dan

j) sepatu tentara warna hitam diatas mata kaki.

2l PSH perempuan:

a) kemeja lengan pendek/panjang untuk yang

berjilbab;

b) jilbab warna senada dengan rok dan topi;
c) kantong di pinggang 2 buah pakai tutup;
d) pakai lidah dipundak kiri dan kanan;
e) model kemeja pas badan;

f) rok dibawah lutut/panjang untuk yang berjilbab;

d bahan kemeja setara ,, taipan dill, warna hilau
mudah nomor H-744, dan rok warna hijau tua nomor
H_139;

h) atribut dengan menggunakan papan nama pin
sebelah kanan, logo dan nama Kementerian
Pertanian di lengan sebelah kiri atas, logo dan nama
Polbangtan di lengan sebelah kanan atas, lidah
dipundak menggunakarL pangkat sesuai dengan
tingkat;

i) pakaian seragam pakai sabuk dan topi mutz warna
senada celana panjang; dan

j) sepatu pantopel hitam.

!
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Gambar 2. PSH laki-laki (,r) dan pSH perempuan (b)
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Mahasiswa
Tingkat I

Mahasiswa
Tingkat ll

(b)

Mahasiswa
Tingkat lll

POLBANGTAN

Mahasiswa
Tingkat lV

(a)

il!;

(c)

Gambar 3. topi mutz laki-laki (a). topi mutz perempuan (b), dan
pangkat/dek PSH/PSU (c)

PERTANIAN

ONESIA,

YASIN LIMPO
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