
 

 

 

  



 

 

  



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

karunia dan rahmat-Nya sehingga Target Kinerja Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Tahun 2018 dapat 

tercapai dan selanjutnya disusun dalam Laporan Kinerja STPN 

Tahun 2018 untuk memenuhi tanggung jawab 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta komitmen 

STPN dalam menjalankan mandat tugas dari Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ini 

adalah komitmen STPN untuk menjadi perguruan tinggi 

nasional dengan reputasi unggul dalam bidang agraria, 

pertanahan, dan tata ruang sekaligus cerminan tanggungjawab 

sosial kepada masyarakat . 

 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
1. Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul 

dan kompeten, dengan memadukan pendidkan akademik berstandar nasional dan 
pendidikan karakter berkonsep boarding school; 

2. Produk penelitian menjadi rujukan nasional yang berwawasan agraria, tata ruang, dan 
pertanahan yang aplikatif responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan 
negara, serta memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi; 

3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat di bidang pertanahan; 

4. Tata kelola perguruan tinggi yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan 
terintegrasi antar unit guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber 
daya; 

5. Pusat inovasi untuk semakin mengakselerasi program-program kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN; 

6. Kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra. 
 

Dalam usaha pencapaian kinerja, dengan dukungan seluruh sivitas akademika dan mitra 
strategis, STPN berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan baik bahkan beberapa 
indikator kinerja dapat tercapai melampaui target. Hal tersebut menunjukkan bahwa STPN 
terus melakukan perbaikan kinerja dalam rangka menjalankan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian ilmu agraria, tata ruang, dan pertanahan 
yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Laporan kinerja ini diharapkan mampu 
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas target kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi 
upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi STPN sesuai Peraturan Presiden No. 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
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Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merupakan perguruan tinggi di bawah 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengemban misi 

menghasilkan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan memiliki 

kemampuan profesional di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang sebagai pengemban 

Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagai institusi akademis, STPN juga memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam lingkup akademis dalam mendukung kinerja Kementerian, tidak 

hanya dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tetapi juga dalam 

memberikan pertimbangan teknis berbasis akademis terkait program dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Kementerian. Selain itu, STPN juga harus menjadi leading sector dalam 

menginisiasi inovasi – inovasi di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang dalam rangka 

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program – program strategis pemerintah. Sebagai 

institusi pendidikan, STPN juga merupakan lembaga pendidikan vokasi yang berada di 

bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. Hal ini bermakna bahwa STPN juga memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai pengemban tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan standar pengelolaan 

pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan dalam skala nasional maupun internasional. 

Perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1963 ini, telah membentuk sejarah panjang 

pendidikan agraria/pertanahan di Indonesia dan telah menghasilkan ribuan alumni tersebar 

di seluruh Nusantara. Bab I Pendahuluan ini akan menyajikan ragam penjelasan sebagai 

berikut: 

A. Jejak Perkembangan STPN 

B. Struktur Organisasi 

C. Sumber Daya Kelembagaan 

D. Aspek Strategis 

 

 

 

 



 

 

 

A. Jejak Perkembangan STPN 

Perkembangan Institusi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional secara umum dapat 

dikelompokkan dengan 3 periode pengembangan, yaitu (i) Akademi Agraria, (ii) 

Akademi Pertanahan Nasional, dan (iii) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.  

Perkembangan tersebut dapat disajikan pada Gambar berikut ini. 

 
 

Gambar Perkembangan STPN 

1.  Akademi Agraria 

Pada Tahun 1963, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria 

tanggal 24 September 1963 No. SK.36/KA/1963, didirikan Akademi  Agraria di 

Yogyakarta dan Semarang dengan jurusan Agraria dan program S-O (Sarjana 

Muda/BA). Dengan didirikannya Akademi Agraria di Yogyakarta tersebut, dilakukan 

kerja sama antara Menteri Pertanian dan 

Agraria dengan Rektor Universitas 

Gadjah Mada yang tertuang dalam  

piagam kerja sama tanggal 10 Oktober 

1963.  

Lahirnya  Akademi Agraria pada tahun 

1963 merupakan cikal bakal STPN dan 

tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya 

UUPA tahun 1960 yang membawa 

perubahan  besar  dalam Hukum  

Pertanahan  yang berlaku di Indonesia. 

Ada lima misi utama yang dibawa dengan lahirnya UUPA tersebut, yaitu: 1) 

Perombakan Hukum Agraria; 2) Pelaksanaan Landreform; 3) Penataan penggunaan 

tanah; 4) Likuidasi hak-hak asing dalam bidang Agraria; dan 5) Penghapusan sisa-

sisa feodal dalam bidang Agraria. Akademi Agraria menyelenggarakan 

pendidikannya di dua tempat, yaitu di Kota Semarang dan di Yogyakarta. Akademi 

Foto Mahasiswa Taruna 



 

 

Agraria di Semarang menyelenggarakan pendidikan dengan jurusan Pendaftaran 

Tanah dan di Yogyakarta dengan jurusan Hak Atas Tanah, Tata Guna Tanah dan 

Landreform. Pada Tahun 1983, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 34 Tahun 1983 tanggal 16 Juni 1983, Akademi Agraria di Semarang 

dan di Yogyakarta disatukan menjadi Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri 

dan berkedudukan di Yogyakarta. Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri ini 

memiliki 3 (tiga) jurusan, yaitu (i) Jurusan Tata Guna Tanah, (ii) Jurusan Pengurusan 

Hak Tanah, dan (iii) Jurusan Pendaftaran Tanah.  

2.  Akademi Pertanahan Nasional. 

Pada Tahun 1989, berdasarkan Surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

R.04/I/MENPAN/I/89 tanggal 10 Januari 1989 Akademi 

Agraria diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Atas dasar 

Surat Menpan tersebut, yang diperkuat dengan dengan 

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 1989 tanggal 1 April 1989, Akademi 

Agraria diubah namanya menjadi Akademi Pertanahan 

Nasional. Selanjutnya, dengan Surat Dirjen Dikti/Depdikbud Nomor 5618/D/T/1992 

dan SK Kepala BPN Nomor 17 Tahun 1992, penyelenggaraan Program Diploma III 

di APN diubah dan  ditingkatkan menjadi  Program Diploma IV Pertanahan. Akademi 

Pertanahan Nasional kemudian menyelenggarakan pendidikan dengan 2 (dua) 

jurusan, yaitu Perpetaan dan Manajemen Pertanahan. 

3.  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Pada Tahun 1993, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 

tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 

maka Akademi Pertanahan Nasional ditingkatkan dan diintegrasikan ke dalam 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan 

jenjang Diploma IV Pertanahan. Perubahan dan 

Peningkatan tersebut telah diresmikan oleh 

Kepala BPN tanggal 18 Maret 1993 bersamaan 

dengan pelaksanaan Wisuda Program Diploma 

III yang terakhir. APN menjadi satu-satunya 

Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia yang  

menyelenggarakan  Program Diploma  IV 

Pertanahan. Melalui Keputusan Presiden 

Nomor 25 Tahun 1993, APN ditingkatkan dan 

diintegrasikan ke dalam Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional (STPN) dengan tetap melaksanakan Program Pendidikan 

Diploma IV Pertanahan, dengan dua jurusan yaitu Jurusan Manajemen Pertanahan 

dan Jurusan Perpetaan.   

Foto Mahasiswa/Taruna 

Foto Pendopo STPN 



 

 

Dalam perkembangan lebih lanjut pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Pendidikan 

Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/KEP-800/VI/2013 

tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, STPN membuka Program Pendidikan Khusus PPAT (Prodiksus PPAT) untuk 

pemenuhan PPAT di wilayah perdesaan dan perbatasan dengan memberdayakan 

para pensiunan PNS di lingkungan BPN. Program pendidikan ini dilaksanakan 

dengan masa studi 4 (empat) bulan. Penyelenggaraan Prodiksus PPAT Angkatan I 

dimulai tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuka dan diresmikan langsung oleh Deputi 

Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI. 

Pada Tahun 2014, untuk lebih meningkatkan sinergi, istilah “jurusan” diubah menjadi 

“konsentrasi”, sehingga digunakan istilah konsentrasi Perpetaan dan konsentrasi 

Manajemen Pertanahan. Tahun 1996, STPN mengembangkan sayapnya dengan 

membuka Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, yang 

disahkan melalui Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 12/1996 dan Surat Persetujuan Ijin Penyelenggaraan Program Diploma I 

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di lingkungan Sekolah Tinggi  Pertanahan 

Nasional dari Departeman Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi. Dengan surat ini, pada tanggal 6 Agustus 1997 Nomor 

1924/D/T1997,  Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral resmi 

beroperasi dan menjadi bagian dari STPN. 

 

B. Organisasi Kelembagaan STPN 

B.1. Struktur Organisasi 

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian STPN, 

yang ditindaklanjuti dengan Keputusan 

Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2001 jo 

Nomor 47 Tahun 2006 tentang statuta 

STPN, tugas pokok STPN adalah 

menyelenggarakan pendidikan tinggi di 

jalur pendidikan profesional serta 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang pertanahan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut 

STPN menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengajaran untuk memberikan 

kemampuan dan profesionalisme di bidang pertanahan; 

2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang pertanahan; 

3) Menyelenggarakan pembinaan terhadap sivitas akademika dan tenaga 

administrasi dalam hubungannya dengan lingkungan kegiatan pelayanan 

administrasi akademika dan kemahasiswaan. administrasi umum serta 



 

 

melakukan pengeloaaan terhadap sarana dan prasarana serta unit penunjang 

lainnya; 

4) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi lain; 

5) Dan lain-lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Ketua STPN dengan 

persetujuan Senat STPN. 

Guna melaksanakan fungsi STPN, maka disusunlah kategorisasi struktur 

dipisahkan dalam beberapa elemen, yaitu strategic apex, middle line, dan middle 

line function. 

Strategic apex yang merupakan himpunan dari representasi para pemangku 

kepentingan, pengambil kebijakan akademik tertinggi, dan Ketua selaku chief 

executive officer. Keseluruhan himpunan berfungsi sebagai penyusun kebijakan, 

penentu visi, penjaga nilai, dan utamanya adalah pengawal/supervisor 

operasionalisasi kegiatan di STPN agar sesuai dengan misi dan mandate tugas 

dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Middle line merupakan layer kedua di dalam rumpun manajemen perguruan 

tinggi (yang dimaksud dengan istilah manajemen adalah semua jabatan yang 

termasuk strategic apex dan middle line), yang bertugas mengkoordinasi dan 

melakukan direct supervision terhadap aktivitas-aktivitas utama (core business) 

organisasi. Ada dua level middle line yang disusun, lapis pertama adalah para 

wakil ketua yang dalam jabatannya berfungsi mengemban fungsi pengambil 

kebijakan, koordinasi, supervisi masing-masing core business tersebut. 

Middle line function (sebagai fungsi pelaksana dibawah middle line) adalah 

kelompok jabatan dalam unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi 

dan pengembangan, dan unit penunjang akademik. Jabatan dalam setiap unsur 

adalah operasionalisasi dari core business perguruan tinggi, yang untuk menjamin 

prinsip integrasi dan kesatuan perintah yang konsisten dan sistematis, masing-

masing jabatan tersebut berada di bawah koordinasi para Wakil Ketua sesuai 

dengan prinsip perumpunan aktivitas yang sejenis (prinsip departementalisasi). 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi STPN di atas, dibangunlah struktur 

organisasi STPN dengan rincian sebagai berikut: 

1) Dewan Penyantun; 

2) Ketua dan Pembantu Ketua;  

3) Senat; 

4) Satuan Pengendalian dan Pengawasan Internal; 

5) Program Studi; 

6) Kelompok Dosen; 

7) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

8) Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Internal; 

9) Pusat Data dan Informasi; 

10) Pusat Studi Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan; 

11) Unsur Bagian Administrasi  

a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 

b. Bagian Administrasi Umum. 



 

 

12) Unsur Penunjang Akademik (UPA) terdiri dari: 

a. UPA Perpustakaan; 

b. UPA Laboratorium; 

c. UPA Pelatihan Bahasa; 

d. UPA Publikasi dan Penerbitan; 

e. UPA Pengelolaan Asrama; 

f.   UPA Kerja Sama. 

 

B.2. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi STPN 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam upaya mewujudkan 

penyelenggaraan organisasi yang berdaya guna, maka dalam menjalankan 

keorganisasian memiliki tugas dan fungsi dalam setiap struktur organisasi yang ada 

di dalamnya dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Ada beberapa regulasi 

yang menjadi rujuan bagi STPN, yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 

tentang Pendirian STPN, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 

2 Tahun 2001 jo Nomor 47 Tahun 2006 tentang statuta STPN, dan Peraturan Kepala 

BPN RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan 

Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Secara 

garis besar tugas dan fungsi STPN, adalah menyelenggarakan urusan di bidang 

pelayanan pendidikan dalam mencetak tenaga handal pertanahan untuk membantu 

kinerja di pelayanan pertanahan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut STPN menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengajaran untuk memberikan 

kemampuan dan profesionalisme di bidang pertanahan; 

2. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang pertanahan; 

3. menyelenggarakan pembinaan terhadap civitas akademika dan tenaga 

administrasi dalam hubungannya dengan lingkungan kegiatan pelayanan 

administrasi akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum serta melakukan 

pengelolaan terhadap sarana dan prasarana serta unit penunjang lainnya; 

4. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi lain; 

5. dan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua STPN dengan persetujuan senat 

STPN. 

 

 

 



 

 

C. Sumber Daya Kelembagaan 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada akhir tahun 

2018 berjumlah 153 orang, dengan jabatan sebagai berikut: 

TABEL 1 
Konfigurasi Pejabat Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

No Pejabat Jumlah 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 2 

3 Eselon IV 6 

4 Pejabat Fungsional Tertentu Dosen 40 

5 Pejabat Fungsional Tertentu Pustakawan 3 

6 Pejabat Fungsional Umum 78 

      Khusus untuk tenaga pendidik dalam hal ini pejabat fungsional tertentu/dosen 

ditinjau dari jabatan  dari 42 dosen STPN (40 Dosen, 1 Ketua merangkap Dosen, 1 

orang JFU calon Dosen) disajikan pada Gambar  dibawah ini. 

 

Gambar  Jabatan Fungsional Tertentu Dosen Stpn. 

Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berdasarkan tingkat 

pendidikan pada tahun 2018 disajikan dalam Gambar: 

  

Gambar Rincian Pegawai Stpn Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 



 

 

Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berdasarkan tingkat 

golongan kepegawaian  tahun 2018 disajikan dalam Error! Reference source not 

found. berikut: 

 

 

ASN STPN Berdasarkan Golongan. 
 

Selanjutnya disajikan tabel efisiensi Pegawai di STPN berdasarkan analisis pegawai 

dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, sebagai berikut: 

NO Jumlah Pegawai Kebutuhan 

Berdasarkan ABK 

Nilai Efisensi Keterangan 

1 130 183 1,41 Sangat Efisien 

Sumber : Biro ORPEG ATR/BPN 

Sumber daya manusia/ ASN di STPN berdasarkan rumus penghitungan efiensi 

pegawai yangbersumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan nilai Sangat 

Efisien, hal inii dihitung dengan menggunakan rumus Output dibagi Input. 

2. Sumberdaya Keuangan 

Sumberdaya keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di STPN Yogyakarta tahun 

2018 dibiayai dari DIPA tahun 2018 Revisi DIPA ke 1 pada tanggal 28 November 

2018 berdasarkan surat DIPA STPN Nomor: SP DIPA-056.01.2.524465/2018. 

Jumlah anggaran selama tahun 2018 seluruhnya sebesar Rp. 32.696.522.000,-. 

Sumber dana STPN bersumber dari Rupiah murni sebesar Rp. 27.123.895.000,- dan 

sumber dana PNBP Tahun 2018 sebesar Rp. 5.572.627.000,-. 
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D. Aspek Strategis 

1. Analisis SWOT 

Aspek strategis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diketahui dengan 

menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. STPN sebagai lembaga 

Esselon II yang mendapat mandat menjalankan fungsi pengembangan Sumber 

Daya Manusia melalui pendidikan formal vokasi, juga menjalankan fungsi Tri 

Dharma Pendidikan Tinggi sebagai standar pendidikan tinggi di Indonesia. 

a. Kekuatan (Strengthness) 

Potensi yang dimiliki oleh STPN dalam mewujudkan visi dan misinya adalah 

sebagai berikut; 

a. Komitmen  dari jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN maupun internal STPN 

yang besar terhadap perbaikan SDM pertanahan; 

b. Secara substantif,  STPN merupakan satu-satunya perguruan tinggi pertanahan 

yang  memadukan aspek fisik, yuridis-administratif  dan social budaya; 

c. Sistem pendidikan dengan boarding school yang  menekankan pada  pendidikan 

karakter selain pengetahuan; 

d. Kualifikasi dosen STPN yang cukup memadai; 60% lebih telah tersertifikasi 

sebagai dosen profesional DIKTI. 

e. Kualifikasi dosen STPN yang cukup memadai dalam hal  tata laksana 

pertanahan; 

f. STPN memiliki pengalaman dalam  hal akreditasi dimana insitusi STPN, prodi D-

I  Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, prodi D-IV Pertanahan, Perpustakaan, 

Jurnal Bhumi  dan PPPM telah terakreditasi; 

g. STPN  sebagai organ Kementerian ATR/BPN memiliki potensi jejaring  yang 

kuat dengan stakeholder di bidang pertanahan antara lain BIG, ITB, UGM, 

Organisasi profesi (ISI, IPAT dll), dan alumni yang tersebar di penjuru Indonesia. 

h. STPN memiliki prasarana pendidikan dan pengajaran yang memadai (gedung, 

asrama, laboratorium, perpustakaan dan sarana olahraga).   

b. Kelemahan (Weakness) 

Permasalahan yang dihadapi STPN dalam mewujudkan visi dan misi adalah 

sebagai berikut; 

a. STPN kurang  memiliki daya saing yang tinggi; 

b. Sebagian kualitas kompetensi  tenaga kependidikan masih perlu peningkatan; 

c. SDM dosen di bidang tata ruang yang kurang memadai secara kuantitas; 

d. Penataan tenaga kependidikan yang belum berbasis kompetensi  dan belum 

mengacu pada  perguruan tinggi masa depan; 

e. Keterlibatan STPN dalam proses rekruitmen mahasiswa program studi DIV 

Pertanahan belum optimal; 

f. Sarana pembelajaran yang kurang memadai (komputer, peralatan 

laboratorium, sarana kelas); 

g. Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran yang belum optimal; 

h. Resistensi para dosen dan tenaga kependidikan terhadap  perubahan  proses 

pembelajaran di STPN; 

i. Unit-unit Pendukung Akademik di STPN belum berperan secara optimal; 



 

 

j. Secara sistematis belum terjalinnya kerjasama luar negeri karena kendala 

birokrasi; 

k. Kurang berperannya STPN dalam forum ilmiah internasional; 

l. Karya yang dapat dibanggakan dalam kancah nasional dan internasional 

belum mencukupi. 

m. Sistem penganggaran yang kurang sesuai dengan penyelenggaraan institusi 

pendidikan.  

n. Sistem penataan pegawai yang kurang sesuai dengan penyelenggaraan 

institusi pendidikan.  

c. Peluang ( Opportunity) 

a. Objek kajian pertanahan menjadi semakin tegas dan luas dengan berlakunya 

Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian  Agraria dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan  Perpres Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Badan Pertanahan Nasional; 

b. Urgensi masalah agraria, pertanahan dan tata ruang yang semakin dirasakan 

pentingnya oleh masyarakat luas;  

c. Adanya kesempatan yang terbuka lebar yang diberikan oleh Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang kepada STPN untuk dapat berperan aktif dalam 

berbagai program dalam Kementerian; 

d. Jumlah kebutuhan juru ukur yang masih banyak untuk percepatan 

pembangunan infrastruktur pertanahan di Indonesia; 

e. Adanya dukungan yang kuat dari praktisi BPN di Kanwil atau Kantah 

terhadap kemajuan STPN; 

f. Adanya dukungan dari alumni Pendidikan Agraria (Kapti Agraria) terhadap 

kemajuan STPN; 

g. Adanya harapan yang besar dari para praktisi  terhadap alumni STPN untuk 

dapat menguasai ilmu dan teknologi terkini serta menciptakan inovasi di 

bidang agraria, pertanahan dan tata ruang; 

h. Adanya kesadaran yang tinggi tentang pentingnya  pendidikan karakter di 

perguruan tinggi. 

d. Ancaman  (Threat) 

a. Ancaman perubahan bentuk perguruan tinggi kedinasan menjadi sekolah 

vokasi/politeknik; 

b. Ancaman daya saing dari beberapa perguruan tinggi yang telah secara 

sistematis mendirikan program studi di bidang agraria, pertanahan dan tata 

ruang; 

c. Ancaman daya saing dari Balai Latihan Kerja di bidang survey, pengukuran 

dan pemetaan; 

d. Adanya persaingan dengan surveyor mancanegara dengan berlakunya AFTA 

2015; 

e. STPN sangat bergantung pada kebijakan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Karakteristik manajemen perguruan 

tinggi sangat berbeda dengan manajemen di kantor. Oleh karena itu, 



 

 

manajemen STPN yang menyamakan cara-cara pengelolaan STPN dengan 

kantor merupakan ancaman bagi kemajuan STPN; 

f. Distribusi anggaran yang kurang mendukung kegiatan pendidikan dan 

pengajaran.  

 

2. Peran Strategis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional merupakan perguruan tinggi di bawah 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang telah berstandar nasional dengan 

memperoleh Akreditasi, mendukung 

sepenuhnya agenda-agenda dari 

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

selain itu STPN turut serta mendukung 

terwujudnya visi misi Presiden dalam 

Nawa Cita. Setidaknya ada 3 agenda 

dalam Nawa cita yang disokong oleh 

STPN; 

1) Meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia melalui 

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia 

Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 

"Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform 

dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung 

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk 

rakyat pada tahun 2019. 

2) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali 

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan 

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek 

pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai 

patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di 

dalam kurikulum pendidikan Indonesia.  

3) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan 

ruang-ruang dialog antarwarga. 

Berkaitan dengan peran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN, utamanya dalam: 

1. menyediakan SDM yang mempunyai kompetensi/kemampuan di bidang 

penyiapan infrastruktur keagrariaan; 

2. meningkatkan kemampuan akademik SDM Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN di bidang pertanahan; 

3. menyiapkan SDM guna dapat membantu Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN dalam pendaftaran tanah; 

Gambar Nawa Cita 



 

 

4. membantu memberikan solusi dan kajian-kajian permasalahan di bidang 

pertanahan. 

5. menjadi sentra inovasi dalam percepatan program-program Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Pengamalan tugas dan peran STPN sebagai Perguruan Tinggi juga terimplementasi 

dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat. Kegiatan STPN dalam kurun waktu 2010-2018 telah berupaya 

mengaktualisasikan strategi dan kebijakan melalui 3 (tiga) program utama yaitu: 

program penerapan kepemerintahan yang baik, program pendidikan kedinasan dan 

program pendidikan tinggi. 

Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan program-program STPN meliputi: 

a. Meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan dengan cara 

melakukan berbagai pembaruan dan pengembangan kurikulum secara konsisten; 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan 

berstandar Nasional; 

c. Meningkatkan teknologi informasi menuju sistem informasi pendidikan yang 

berkualitas dan berdaya guna; 

d. Memantapkan konsep pendidikan boarding school yang mengintegrasikan 

kemampuan hard skill dan soft skill pada mahasiswa, guna menyiapkan para 

mahasiswa menjadi aparatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang 

professional dan berkarakter; 

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang bermanfaat luas untuk 

Kementerian ATR/BPN dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

f. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga penelitian dan pendidikan; 

g. Memicu munculnya inovasi-inovasi dalam bidang pertanahan dan tata ruang 

yang mampu mewujudkan akselerasi pada program-program pertanahan; 

h. Meningkatkan kapasitas tenaga edukatif dan administrasi. 

 

 

a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasalahan yang dihadapi STPN dalam mewujudkan visi dan misinya, serta 

mewujudkan harapan-harapan visioner dari kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya jumlah dosen, dan tidak semua dosen telah memiliki sertifikasi 

pendidik. 

b. Belakangan ini, STPN menghadapi kurangnya calon peserta didik/mahasiswa 

Program Studi Diploma IV Pertanahan dari ASN Kementerian ATR/BPN, hal ini 

mempengaruhi standar peserta didik dalam standar nasional pendidikan tinggi. 

 

 

 

 



 

 

b. Harapan Terhadap Organisasi 

Agar dapat menjalankan fungsi STPN dalam menghasilkan SDM Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN yang unggul, professional serta berkarakter, 

diharapkan STPN dapat: 

1. STPN berharap mendapat dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan dengan pola ikatan dinas; 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan yang 

menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian 

mahasiswa/taruna dalam memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap; 

3. Menyelenggarakan penelitian di bidang pertanahan yang mengarah pada 

pengembangan dan penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

pertanahan yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat; 

5. Menyelenggarakan tata administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan yang 

berstandar nasional; 

6. Mewujudkan budaya kinerja sebagai budaya kerja di stpn, untuk mewujudkan 

kualitas prima kinerja stpn; 

7. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik 

dari unsur pemerintah daerah, dan lembaga luar negeri. 

 



 

 

 

Sasaran : 

“Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

dibidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan yang berkualitas untuk sebesar-besar 

kemanfaatan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta 

Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

 

A. Rencana Strategis 

B. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 

C. Penetapan Kinerja 

 

Perencanaan kinerja dalam suatu organisasi merupakan proses sistematis penyusunan 

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis, untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja yang kriterianya 

termuat dalam indikator-indikator sasaran kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan 

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan 

komitmen bagi seluruh satuan kerja untuk mencapainya dalam kurun tahun tertentu. 

A. Rencana Strategis 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan 

salah satu kementerian dibawah kabinet kerja pemerintahan yang harus mensukseskan 

program program pemerintah sekarang yang terangkum dalam program kerja  yang 

terangkum dalam nawa cita. Program kerja kabinet  presiden Joko Widodo yang dapat 

berkaitan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalyang 

paling terkait adalah pada cita ke lima yaitu: Meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program 

"Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 

"Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan 

program kepemilikan tanah seluas 9 Juta hektar, program rumah kampung deret 

atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 

2019. 

Sebagai perguruan tinggi kedinasan dibawah Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertugas menyiapkan sumberdaya manusia 

yang cakap, berkarakter dan memiliki kemampuan profesional di bidang pertanahan 



 

 

dalam menyelesaikan tugas tugas administrasi pertanahan dan menyiapkan 

sumberdaya manusia mewujudkan program pemilikan tanah seluas 9 juta hektar melalui 

landreform  dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkarakter. 

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang yang telah dicanangkan, 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah II (2009-2014) yang bertujuan  

“memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan 

kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian” dan  

dilanjutkan dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah III  (2015-2019) yang 

bertujuan untuk lebih “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai 

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas 

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”.  

Upaya memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang cakap, trampil dan dapat 

memebrikan solusi dibidang pertanahan, sesuai dengan Rencana Induk 

Pengembangan STPN dengan Visi: “Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi 

Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang Unggul dan Terkemuka pada Tahun 

2025”, maka Rencana Strategis STPN  tahun 2014 – 2019 dengan Visi : Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional menuju Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang Unggul 

dan Terkemuka pada Tahun 2025 dalam Mengemban Visi Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”.  

Kata “unggul” menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

merupakan institusi yang diperhitungkan ditingkat nasional dan lulusannya merupakan 

insan yang berkemampuan baik, menguasai IPTEK, dan ketrampilan di bidang 

pertanahan serta berkarakter. Arti kata “terkemuka” mempunyai arti bahwa Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional diharapkan mampu menjadi pusat rujukan dalam 

pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang pertanahan. 

 

B. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan 

B.1. Tujuan 

1. Perguruan tinggi yang berkualiatas dalam rangka menghasilkan lulusan yang 

cerdas, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang agraria dan 

tata ruang; 

2. Dihasilkannya penelitian yang berkontribusi terhadap Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN dan kerbermanfaatan bagi masyarakat; 

3. Terbangunnya pengabdian masyarakat di bidang agraria dan tata ruang yang 

mampu mendorong  kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; 

4. Tata kelola pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel guna menunjang 

efektifitas dan efisiensi sumberdaya manusia; 

5. Kerjasama nasional dan internasional yang strategis dan berkelanjutan. 



 

 

 

B.2. Sasaran 

Sasaran dan program-program ini diturunkan dari 5 (lima) tujuan yang telah 

ditetapkan, hal ini termaktub dalam Rencana Strategis STPN Tahun 2014-

2019. 

Tujuan 1:  

Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan 

yang cerdas, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

dibidang agraria dan tata ruang 

 

Tabel Target Sasaran dan Program 

No Sasaran Program 

1 Tercapaianya 
Perguruan tinggi 
yang berkualitas dan  
terakreditasi   

a. Penyelenggaraan akreditasi Institusi 

b. Penyelenggaraan akreditasi program studi 
dan unit penunjang akademik/Pusat-pusat 

2 Meningkatnya lulusan 
yang cerdas, terampil 
dan menguasai ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi  di bidang 
agraria dan tata 
ruang 

a. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa 
yang berkualitas 

b. Penyelenggaraan pendidikan yang 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
terapan serta praktik perkuliahaan 

 

Tujuan 2: 

Dihasilkannya penelitian yang berkontribusi terhadap Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/BPN dan kerbermanfaatan bagi masyarakat 

No Sasaran Program 

1 Tercapainya kualitas 
dan kuantitas hasil 
penelitian yang sesuai 
dengan kebutuhan 
Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN 
dan Pengembangan 
ilmu 

a. Pengembangan program penelitian untuk 
menjawab kebutuhan dan mendukung 
program prioritas Kementerian ATR/BPN 

b. Pengembangan program penelitian 
berkelanjutan untuk pengembangan 
bidang ilmu agraria dan tata ruang 

2 Meningkatnya publikasi 
hasil penelitian 

a. Pengembangan sistem insentif bagi dosen 
yang menulis pada jurnal nasional dan 
internasional 

b. Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal 
nasional terakreditasi dan jurnal 
internasional terindeks scopus 

c. Meningkatnya jumlah publikasi buku ber 
ISBN 

 



 

 

Tujuan 3:  
Terbangunnya pengabdian masyarakat di bidang agraria dan tata ruang 
yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan 

No Sasaran Program 

1 Meningkatnya 
keterlibatan STPN 
dalam pengabdian 
masyarakat 

Peningkatan peran civitas akademika dalam 
pengabdian kepada masyarakat  

 

2 Meningkatnya 
kebermanfaatan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Pengembangan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang bermanfaat bagi 
masyarakat 

 

Tujuan 4:  

Tata kelola pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel guna menunjang 
efektivitas dan efisiensi sumberdaya manusia 

No Sasaran Program 

1 
 
 
 

Terselenggaranya 
manajemen SDM 
yang efektif dan 
optimal  
 

a. Perencanaan dan penempatan SDM secara  
proporsional sesuai dengan kapasitas 

 

b. Peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia yang efisien 

2 
 
 

Tercapainya 
sumberdaya 
fisik/sarana 
prasarana 

Pengintegrasian manajemen asset  dan 
pengelolaan sarana dan prasarana  yang 
menunjang kinerja STPN  
 

3 Sistem dan 
manajemen 
keuangan yang 
transparan dan 
akuntabel 

Pengelolaan sistem keuangan yang taat aturan, 
akuntabel dan transparan 

 

 

Tujuan 5: 

 Kerjasama Nasional dan Internasional yang strategis dan berkelanjutan 

NO Sasaran Program 

1 Tercapainya 
kerjasama  nasional 
dan internasional 
dalam 
mengimplementasikan 
Tridharma Perguruan 
Tinggi 

Meningkatnya kerjasama nasional dalam 
rangka mengemban  pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat . 

Meningkatnya kerjasama internasional dalam 
rangka mengemban  pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 

 

 

 



 

 

 

B.3. Arah Kebijakan 

Beranjak dari fungsi, tujuan, sasaran STPN dan memperhatikan  nawa 

cita, program kabinet dengan 9 (Sembilan ) sasaran yang akan dicapai 

khususnya yang berkaitan dengan program kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional maka arah kebijakan STPN adalah 

menyelenggarakan pendidikan tinggi pertanahan yang menghasilkan lulusan 

yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mampu mendukung 

sumberdaya manusia dalam mengembangkan kelembagaan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaldalam proses pendidikan 

yang didukung oleh penelitian terapan di bidang pertanahan. 

 

C. Penetapan Kinerja 

 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional telah menyusun Peta Strategi untuk 

mencapai sasaran, sebagaimana tersebut dibawah ini. 

 

 
 

 

Perumusan peta strategi  merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan 

oleh organisasi, karena dengan merumuskan peta strategi yang ada di lingkungan 

organisasi, hal ini dapat melihat performansi kerja organisasi selama ini. Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional sebagai perguruan tinggi kedinasan telah menetapkan 

peta strategi dan melakukan monitoring berkelanjutan untuk realisasinya.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Berikutnya disusun Indikator Kinerja untuk semakin meneguhkan pencapaian 

sasaran dan tujuan STPN. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 

     

     ESELON II 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

DEFINISI RUMUS TIPE  PENANGGUNGJAWAB 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian 
masyarakat dibidang 
Agraria dan Tata 
Ruang/Pertanahan 
yang berkualitas 

Hasil 
Penilaian 
Akreditasi 
Institusi 

Sesuai 
Penilaian 
BAN-PT 

Absolut Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional 

     

     ESELON III 

INDIKATOR 
KINERJA 

DEFINISI RUMUS TIPE  PENANGGUNGJAWAB 

Lulusan Program 
Studi Diploma IV 
Pertanahan memiliki 
Kompetensi Akademik 
(IPK diatas 3.00 dan 
memiliki kepribadian  
/pengasuhan yang 
baik) 
 
 

Pendidikan 
Diploma IV 
Pertanahan 
yang 
berkualitas 
dan 
terakreditasi 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

 Bagian Administrasi 
Akademik dan 

Kemahasiswaan 

Lulusan Program 
Studi Diploma I 
Pengukuran 
Pemetaan Kadastral 
memiliki Kompetensi 
Akademik (IPK diatas  
2.50 dan memiliki 
kepribadian  
/pengasuhan yang 
baik) 
 
 

Pendidikan 
Diploma I 
Pertanahan 
yang 
berkualitas 
dan 
terakreditasi 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 



 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

DEFINISI RUMUS TIPE  PENANGGUNGJAWAB 

Terwujudnya Aparatur 
sipil Negara, Pendidik 
dan tenaga 
kepedidikan yang 
kompeten, 
berintegritas, 
profesional dan 
meneladankan 

Aparatur 
Sipil Negara 
memiliki 
nilai SKP 
rata rata 
Baik 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

 Bagian Administrasi 
Umum 

Terkelolanya 
anggaran pendidikan 
secara efektif efisien 
dan akuntabel 

Laporan 
Keuangan 
dan 
realisasi 
target 95% 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

  

Terwujudnya Sistem 
perencanaan dan 
evaluasi serta tata 
kelola rumah tangga 
yang berkualitas 

Tersediany
a Dokumen 
Perencanaa
n dan 
evaluasi 
serta 
adanya 
sitem 
pengendalia
n 
menejemen 
berbasis 
mutu 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

  

     ESELON IV 

INDIKATOR 
KINERJA 

DEFINISI RUMUS TIPE  PENANGGUNGJAWAB 

Meningkatnya hasil 
penyelengaraan 
penelitian, pkl, 
pengabdian 
masyarakat dan 
kerjasama dalam atau 
luar negri 

peningkatan 
jumlah dan 
kualitas 
penyelegar
an 
penelitian, 
pkl, 
pengabdian 
masyarakat 
dan 
kerjasama 
dalam atau 
luar negri 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

Subbagian Pendidikan 
dan Kerjasama 

Tercapainya lulusan 
yang  berkarakter 
mulia dengan 
kegiatan pembinaan 
karakter/pengasuhan 

IPK 
Akademik 
dan Nilai 
pengasuha
n 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

Subbagian 
Kemahasiswaan dan 
Alumni 



 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

DEFINISI RUMUS TIPE  PENANGGUNGJAWAB 

Terciptanya suasana 
Akademik berbasis 
Mutu, nilai IPK 
Lulusan sesuai target 
dan pembelajaran 
yang berkualitas 

proses 
pembelajar
an 
berkulitas, 
terukur dan 
sesuai 
kurikulum 
yang terkini 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

Subbagian Akademik 
dan Pengajaran 

Terciptanya tata 
kelola keuangan 
sesuai prinsip Good 
Clean Govermant  

penyerapan 
angaran 
sesuai 
Target 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

Subbagian Keuangan 

Terwujudnya Aparatur 
Sipil Negara yang 
kompeten 
berintegritas dan 
propfesional 

nilai SKP 
rata rata 
baik 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

Subbagian Kepegawaian 

Terselengaranya 
Perencanaan, 
Monitoring dan 
pelaporan yang 
berkualitas serta tata 
kelola rumah tangga 
yang baik  

Perencanaa
n, 
monitoring 
dan ke 
rumahtangg
aan yang 
terlaksana 
dengan baik 

(Realisasi/
Target) x 
100% 

Akumulat
if 

 Subbagian 
Perencanaan dan Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan dari kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

A. Manajemen Kinerja 

Dalam mengelola kinerja di STPN, telah diterapkan manajemen kinerja. Secara mendasar, 

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, 

pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian 

penghargaan dan hukuman. 

Rangkaian kegiatan tersebut 

dijalankan secara 

berkelanjutan. Mengutip 

konsep dasar manajemen 

kinerja dari Direktorat 

Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan RI, 

manajemen kinerja 

merupakan suatu proses 

strategis dan terpadu yang 

menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi aspek-aspek yang 

menunjang keberadaan suatu organisasi. Pada implementasinya, manajemen kinerja tidak 

hanya berorientasi pada salah satu aspek, melainkan aspek-aspek terintegrasi dalam 

mendukung jalannya suatu organisasi. 

 

B. Capaian Kinerja Organisasi 

Diksi penetapan kinerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pernyataan komitmen untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan utama penetapan kinerja perguruan 

tinggi antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, sebagai dasar penilaian keberhasilan dan 

atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk menciptakan tolak ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.  

 
 
 
 



 

 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET CAPAIAN 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat 
dibidang Agraria dan Tata 
Ruang/Pertanahan yang 
berkualitas 

Terwujudnya penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat dibidang 
Agraria dan Tata 
Ruang/Pertanahan yang 
berkualitas 

Nilai 
Akreditasi 
Institusi 

B 

Nilai 
Akreditasi 
Institusi 

B 

Lulusan yang kompeten 
dan berintegritas 
  
  
  

Lulusan Program Studi Diploma 
IV Pertanahan memiliki 
Kompetensi Akademik (IPK diatas 
3.00 dan memiliki kepribadian  
/pengasuhan yang baik) 

70% 100%  

Lulusan Program Studi Diploma I 
Pengukuran Pemetaan Kadastral 
memiliki Kompetensi Akademik 
(IPK diatas  2.50 dan memiliki 
kepribadian  /pengasuhan yang 
baik) 

70% 96.7% 

Tercapainya lulusan yang  
berkarakter mulia dengan 
kegiatan pembinaan 
karakter/pengasuhan 

100% 100% 

Terciptanya suasana Akademik 
berbasis Mutu, nilai IPK Lulusan 
sesuai target dan pembelajaran 
yang berkualitas 

100% 100% 

SDM yang kompeten, 
kreatif dan meneladankan 
  

Terwujudnya Aparatur sipil 
Negara, Pendidik dan tenaga 
kepedidikan yang kompeten, 
berintegritas, profesional dan 
meneladankan 

97% 97% 

Terwujudnya Aparatur Sipil 
Negara yang kompeten 
berintegritas dan profesional 

97% 97% 

Pengelolaan keuangan 
yang optimal dan 
akuntabel  
  

Terkelolanya anggaran 
pendidikan secara efektif efisien 
dan akuntabel 

95% 90% 

Terciptanya tata kelola keuangan 
sesuai prinsip Good Clean 
Govermant  

95% 90% 

Perencanaan Program 
yang berkualitas tinggi 

Terwujudnya Sistem perencanaan 
dan evaluasi serta tata kelola 
rumah tangga yang berkualitas 

97% 97% 



 

 

Perencanaan Program 
yang berkualitas tinggi 

Terselengaranya Perencanaan, 
Monitoring dan pelaporan yang 
berkualitas serta tata kelola 
rumah tangga yang baik  

97% 97% 

Penelitian yg kontributif 
pada Kemen ATR/BPN dan 
bermanfaat bagi Masy 

Meningkatnya hasil 
penyelengaraan penelitian, pkl, 
pengabdian masyarakat dan 
kerjasama dalam atau luar negeri 

15  28 

Pengabdian Masyarakat 
yang berdaya guna  

Meningkatnya hasil 
penyelengaraan  pengabdian 
masyarakat 

 15  16 

 

Diskripsi Capaian kinerja organisasi diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Pencapaian Nilai Akreditasi Institusi “B” dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai perguruan tinggi, mempunyai peran 

untuk didedikasikan dalam tiga hal utama: (1) menguasai, memanfaatkan, 

mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni (ipteks), (2) mempelajari, 

mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, 

serta (3) meningkatkan mutu kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu STPN sebagai 

lembaga perguruan tinggi melaksanakan 

fungsi tridarma Perguruan Tinggi, yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta mengelola ipteks. 

Untuk menopang dedikasi dan fungsi 

tersebut, STPN harus mengatur diri sendiri 

dalam upaya meningkatkan dan menjamin 

mutu secara terus menerus, baik masukan, 

proses maupun keluaran berbagai program 

dan layanan yang diberikan kepada 

masyarakat secara umum dan pelaksanaan 

mandat pendidikan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, STPN secara aktif membangun 

sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu 

internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, STPN harus diakreditasi oleh lembaga 

penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, 

perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan 

mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAN-PT melakukan 

akreditasi bagi semua institusi perguruan tinggi di Indonesia termasuk Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional. Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan 

penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas 

Gambar Sertifikat Akreditasi Institusi 



 

 

penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program 

dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi. 

Setelah malakukan 

proses sistematis dan 

terstruktur dalam system 

pendidikan di STPN, dalam 

penilaian akreditasi yang 

dilaksanakan BAN-PT, STPN 

memperoleh nilai akreditasi 

B berdasarkan Keputusan 

BAN-PT Nomor: 24/SK/BAN-

PT/Akred/PT/II/2018 tanggal 

27 Februari 2018. 

 STPN merupakan 

perguruan tinggi kedinasan 

yang telah terakreditasi 

Institusi, dari banyaknya 

perguruan tinggi kedinasan 

baru beberapa saja yang 

telah mencapai akreditasi institusi. Pencapaian akreditasi institusi ini menjadi bukti 

akuntabilitas STPN pada masyarakat. 

 

2. Menghasilkan Lulusan yang Kompeten dan Berintegritas 

Perguruan Tinggi di Indonesia 

menjalankan amanat konstitusi dalam ikut 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bagi 

STPN yang merupakan perguruan tinggi 

kedinasan dibawah Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN, hal ini diejawantahkan 

dalam mendidik sumberdaya manusia baik itu 

dari masyarakat yang dikemudian hari nanti 

akan menjadi pegawai di ATR/BPN, maupun 

mendidik ASN/PNS di lingkungan ATR/BPN sebagai upaya peningkatan kapasitas melalui 

jalur formal pendidikan  tinggi. 

 

 Tahun kelulusan 2018, telah ditetapkan indikator kinerja pada aspek pendidikan 

dengan meluluskan taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan dan Program Studi 

Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan acuan parameter nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) ≥3.00 dan ≥2.50 

 

 

Gambar Tampilan Direktori Hasil Akreditasi 

Institusi STPN 



 

 

 

Data Pencapaian Nilai Akademik (IPK) 

Program Studi Th. 2017 Th. 2018 

Target Capaian Target Capaian 

Diploma IV 

Pertanahan  

IPK) ≥3.00 

70% 

IPK) ≥3.00 

97% 

IPK) ≥3.00 

70% 

IPK) ≥3.00 

100% 

Diploma I PPK IPK) ≥2.50 

70% 

IPK) ≥2.50 

89.8% 

IPK) ≥2.50 

70% 

IPK) ≥2.50 

96.7% 

 

Data Pencapaian Nilai Pembinaan Karakter 

“minimal B, baik” 

Program Studi Th. 2017 Th. 2018 

Target Capaian Target Capaian 

Diploma IV 

Pertanahan  

100% 88.10% 100% 90.36% 

Diploma I PPK 100% 99.80% 100% 100% 

 

Sebagai perguruan tinggi dengan konsep Boarding School, yang 

menggabungkan kompetensi akademik dan pembinaan karakter berharap lulusan 

yang dihasilkan telah paripurna, mampu bekerja profesional dan memiliki karakter 

mulia. 

 

3. SDM yang kompeten, kreatif, dan meneladankan 

ASN Dosen dan  Tenaga Kependidikan 

Dosen/Tenaga Pendidik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berjumlah 40 

orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata 3 (S-3), dan Strata 2 (S-2). 

Berdasarkan analisis beban kerja mengajar dosen, dan tantangan 

pengembangan akademik STPN, kebutuhan dosen STPN sekurang-kurangnya 

50 orang, artinya terdapat kekurangan SDM Dosen yang masih perlu untuk 

dipenuhi. 

Dosen/tenaga pendidik merupakan salah 

satu komponen esensial dalam suatu 

sistem pendidikan di perguruan tinggi. 

Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen 

sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, meliputi kualitas iman dan taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan 

kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 



 

 

pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sedangkan profesional 

dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi. 

Kompetensi pendidik, 

khususnya dosen, diartikan 

sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai dan 

diwujudkan oleh dosen dalam 

melaksanakan tugas 

profesionalnya. Kompetensi 

tersebut meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional. 

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen 

yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen 

yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang 

diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Mencermati tugas dan tanggungjawab yang essensial itu, maka kuantitas 

jumlah dosen di STPN yang masih kurang harus segera dipenuhi, dan secara 

sertifikasi pendidik dari 40 dosen STPN, masih ada 21 Dosen yang belum 

memiliki sertifikat pendidik, sehingga perlu untuk ditingkatkan dan dituntaskan 

dalam sertifikasi pendidik. 

 

 ASN Tenaga Kependidikan 

Perguruan tinggi saat ini berperan tidak hanya sebagai penyedia keilmuan 

dan riset, tetapi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan transfer 

keilmuan dan riset ke masyarakat. Tenaga kependidikan berperan penting juga 

selain dosen dalam menjaga mutu pendidikan tinggi. Pemerintah mendorong 

tenaga kependidikan mampu meningkatkan relevansi kualitas dan kuantitas, 

karena  posisi tenaga kependidikan bukan sekadar pekerja administratif di 

lingkungan perguruan tinggi, namun berkontribusi dalam kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran.  

Tenaga kependidikan harus terlibat dalam berbagai kegiatan tridarma 

perguruan tinggi, selama ini aktivitas tenaga kependidikan perguruan tinggi 

kerap terpisah dengan aktivitas tridarma. Padahal, aktivitas dosen tidak akan 

berjalan baik tanpa kontribusi tenaga kependidikan, dan sebaliknya. 



 

 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah memberi pedoman 

dalam tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan, selain tugasnya juga 

mengacu pada ketentuan yang berlaku di intern kementerian induk perguruan 

tinggi kedinasan. 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki tenaga kependidikan untuk 

mendukung tugas dan fungsi STPN sebagai perguruan tinggi. Total tenaga 

kependidikan yang dimiliki STPN berjumlah 90 orang, dengan pendidikan 

mayoritas S-1/ Diploma IV, sebagai upaya pengembangan kapasitas dan 

kompetensi tenaga kependidikan di STPN, telah ada 15% tenaga kependidikan 

yang berpendidikan S-2/Master dalam berbagai rumpun ilmu. 

 

 
4. Pengelolaan Keuangan yang Optimal dan Akuntabel 

Perguruan tinggi kedinasan sebagai instansi pemerintah, mengacu pemaknaan 

pengelolaan atau manajemen keuangan dengan arti sebagai suatu proses melakukan 

kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan 

mempertimbangkan aspek efektivtas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, 

pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.  

Kegiatan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah termasuk perguruan 

tinggi, dilandasi dari perencanaan, pengadaan, pembukuan dan pembiayaan agar 

pelaksanaan program kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan 

pengelolaan keuangan di perguruan tinggi adalah: 

1. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan perguruan tinggi; 

2. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perguruan tinggi; 

3. Dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran perguruan tinggi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas pimpinan perguruan 

tinggi, menempatkan SDM keuangan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung 

jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

31% 

3% 51% 

15% 

Tenaga Kependidikan 

SLTA DI-DIII D-IV/S1 S2



 

 

 

Perbandingan Capaian Kinerja STPN 

Sasaran 

Kegiatan 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Keuangan 93,99% 91,54% 94,59% 94,78% 90.95% 90.26% 

Fisik  88,25% 88,33% 89,96% 93,97% 93,96% 93,94% 

 

 

Tabel Perbandingan Capaian Anggaran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan 

Kementerian ATR/ BPN Tahun Anggaran 2018  

 

Satuan kerja  Target Realisasi Prosentase 

 

ATR/BPN 

(SKMPP) 
6.840.517.497.238,- 5.301.894.191.197,- 77,51% 

 

STPN 32.696.522.000,- 29.512.686.875,- 90,26% 

 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berusaha efektif dan efisien dalam pengelolaan 

anggaran, dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

pemerintahan yang baik. 

 

5.  Perencanaan Program yang berkualitas tinggi 

Perencanaan program dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk 

mendapatkan hasil perencanaan yang baik dan berkualitas dengan melibatkan 

semua pemangku kepentingan di organisasi 

6. Penelitian yg kontributif pada Kemen ATR/BPN dan bermanfaat bagi Masyarakat 

Perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. 

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal 

tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu 



 

 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional 

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa 

Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria 

minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Sebagai Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN, STPN berupaya melaksanakan penelitian yang kontributif terhadap 

agenda-agenda Kementerian ATR/BPN juga sekaligus bermanfaat luas untuk 

kemajuan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi Penetiannya, STPN 

mengimplementasikannya dalam beberapa desain kegiatan, sebagai berikut: 

1. Lingkar Belajar Bersama 

Reforma Agraria (LiBBRA)  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menyediakan forum interaksi-

akademik bagi civitas akademika 

STPN dan kalangan yang lebih 

luas  yang konsen terhadap 

permasalahan keagrariaan. 

Diharapkan peserta dapat 

mencakup kalangan yang lebih 

luas dari berbagai pemangku 

kepentingan (stakeholders) 

dalam  masalah keagrariaan/kewilayahan, yakni: Kantor Pertanahan Kabupaten, 

Pemerintah Kabupaten, dan para Pegiat Agraria. Narasumber yang akan 

dilibatkan dalam kegiatan LiBBRA adalah para sarjana pengkaji agraria di 

perguruan tinggi, peneliti, dan pegiat agraria. 

 

2.  Penelitian Strategis 

Penelitian Strategis tahun 2018 mengangkat 4 tema terkait program strategis 

Kementerian ATR/BPN yakni: Pengadaan Tanah, PTSL, Reforma Agraria dan 

Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan. Selain 4 tema besar di atas, 

penelitian yang diaukan para dosen mengkaji terkait Land Banking, 

Penatagunaan Tanah dan Kajian terkait pengelolaan tanah pasca tambang.  

Lokasi Penelitian terkait PTSL di pilih Provinsi lampung, Jawa Timur dan Jawa 

Barat; Reforma Agraria dengan lokasi di Kepulauan Riau, Pengadaan tanah 

dengan lokasi penelitian di Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, Land 



 

 

Banking di Banten, Penatagunaan tanah dengan lokasi di DIY, Kajian tanah 

pasca tambang dengan lokasi di Bangka Belitung, Kajian sengketa konflik 

pertanahan dengan lokasi di Jawa Tengah.  

 

3.  Penelitian Sistematis 

Penelitian Sistematis ini terutama ditujukan untuk merespon kebijakan dan 

permasalahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. Pada tahun 2018 diagendakan penelitian oleh 7 tim di lokasi Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Sigi Sulawesi Tengah, Solok Sumatera Barat, DKI 

Jakarta dan Palembang 

 

4.  Diskusi/Ceramah/Seminar 

Salah satu topik yang didiskusikan pada Tahun 2018 terkait dengan 

pengembangan keilmuan pertanahan dan keagrariaan. Di Tahun 2018 ini 

kegiatan diskusi disesuaikan dengan kebutuhan STPN diantaranya diskusi 

dengan mengundang kandidat doktor yang sedang melaksakan tugas belajar (4 

dosen). Kebutuhan yang mendesak yakni akreditasi jurnal bhumi juga 

diagendakan dalam diskusi bulanan PPPM, untuk mendukung akreditasi 

tersebut PPPM mengundang narasumber dan asesor Jurnal untuk memberikan 

pendampingan dan membantu menyiapkan strategi dalam pengajuan akreditasi 

Jurnal Bhumi.  

 

Jumlah Penelitian STPN 4 Tahun Terakhir 

Penelitian 2015 2016 2017 2018 

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan STPN 24 25 27 28 

 

Selain kegiatan penelitian yang yang kontributif, di STPN juga dikembangkan 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Pemberdayaan Taruna di Kantor-kantor 

pertanahan se-Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan menjadi factor 

akselerasi pencapaian target-target tugas di beberapa satuan kerja di Lingkungan 

Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. 

 

Pencapaian STPN Pada Penelitian, PKL dan Pengabdian 2018 

Sasaran Indikator Target Capaian 

Penelitian yg kontributif 
pada Kemen ATR/BPN dan 
bermanfaat bagi 
Masyarakat 

Meningkatnya hasil 
penyelengaraan penelitian, pkl, 
pengabdian masyarakat dan 
kerjasama dalam atau luar negeri 

15  46 

 



 

 

Kegiatan-kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Kualiah Kerja Nyata Pertanahan, 

dan Pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan agenda-agenda kerja 

Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut: 

 

1. Kuliah Kerja Nyata Pertanahan - Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-
PTLP) 
Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan kompetensi taruna/mahasiswa juga 
sekaligus mendukung kegiatan-kegiatan Kantor Pertanahan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. KKNP-PTLP dimaksudkan STPN 
juga sebagai pemicu inovasi bagi kantor pertanahan untuk terjadinya akselerasi 
pencapaian target-target pekerjaan. 
 
a. Waktu pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan - Praktik Tata 

Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP). KKNP-PTLP Tahun Akademik 
2017/2018 dilaksanakan selama 5 bulan mulai tanggal 12 Februari  sampai 
dengan 20 Juli 2018. 
 

b. Peserta Kuliah Kerja Nyata Pertanahan - Praktik Tata Laksana Pertanahan 
(KKNP-PTLP) Tahun Akademik 2017/2018 adalah taruna Program Studi 
Diploma IV Pertanahan STPN tingkat III atau semester VI sebanyak 54 
orang taruna. 
 

c. Tempat pelaksanaan KKNP-PTLP di lingungan Kanwil BPN Provinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Timur yang terbagi menjadi 11 kantor pertanahan yaitu 5 
(lima) Kantor Pertanahan di Jawa Tengah (1. Kantah Kendal, 2. Kantah 
Temanggung, 3. Kantah Kudus, 4. Kantah Jepara, 5. Kantah Pati) dan 6 
(enam) Kantor Pertanahan di Jawa Timur (1. Kantah Sidoarjo, 2. Kantah 
Gresik, 3. Kantah Pasuruan, 4. Kantah Tuban, 5. Kantah Bangkalan, 6. 
Kantah Pacitan). 

 

2. PKL II ( Pengukuran, Pemetaan dan Penilaian Tanah) Program Studi 
Diploma IV Pertanahan; 
PKL ini merupakan praktik taruna yang juga sangat bermanfaat baik bagi taruna 
maupun bagi lokasi PKL, karena agenda-agenda pertanahan di lokasi PKL telah 
mendapat asistensi untuk terjadinya akselerasi. 

a. Waktu Pelaksanaan PKL II ( Pengukuran, Pemetaan dan Penilaian Tanah) 
Tahun Akademik 2017/2018 dilaksanakan pada tanggal 24 April sd 04 Mei 
2018.  

b. Peserta PKL II adalah Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan STPN 
Tingkat II atau semester IV sebanyak 78 orang taruna.  

c. Tempat pelaksanaan PKL II di Desa Panggungharjo, Desa Bangunharjo, 
Kecamatan Sewon dan Desa Wonokromo, Desa Plered, Kecamatan Plered, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

d. Jumlah Padukuhan yang dipetakan pada PKL II adalah sebanyak 54 
Padukuhan yang terdiri dari Desa Pleret sebanyak 11 Padukuhan, Desa 
Wonokromo sebanyak 12 padukuhan, Desa Bangunharjo sebanyak 17 
Padukuhan dan Desa panggungharjo sebanyak 14 Padukuhan. 

 

 



 

 

3. Praktik Kerja Lapangan I (Pemetaan Tematik) Program Studi Diploma IV 
Pertanahan; 

a. Waktu Pelaksanaan PKL I (Pemetaan Tematik) Tahun Akademik 2018/2019 
dilaksanakan pada tanggal 21 November sd 01 Desember 2018 2019.  

b. Peserta PKL I adalah Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan STPN 
Tingkat II atau semester III sebanyak 82 orang taruna.  

c. Tempat pelaksanaan PKL I di Desa Panggungharjo, Desa Bangunharjo, 
Kecamatan Sewon dan Desa Wonokromo, Desa Plered, Kecamatan Plered, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

d. Jumlah Padukuhan yang dipetakan pada PKL II adalah sebanyak 54 
Padukuhan yang terdiri dari Desa Pleret sebanyak 11 Padukuhan, Desa 
Wonokromo sebanyak 12 padukuhan, Desa Bangunharjo sebanyak 17 
Padukuhan dan Desa panggungharjo sebanyak 14 Padukuhan. 

 

4. Praktik Kerja Lapangan I Pengenalan Bentang Lahan Program Studi 
Diploma IV Pertanahan; 

a. Waktu Pelaksanaan PKL I Pengenalan Bentang Lahan Tahun Akademik 
2018/2019 dilaksanakan pada tanggal 03 sd 06 Desember 2018.  

b. Peserta PKL I adalah Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan STPN 
Tingkat I atau Semester I sebanyak 42 orang taruna.  

c. Tempat pelaksanaan PKL I Pengenalan Bentang Lahan adalah di 
Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten 
Bantul dan kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

5. Praktik Kerja Lapangan III (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah/IP4T Dan Sistim Informasi 
Pertanahan/SIP) 

Pelaksanaan PKL III (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 

Dan Pemanfaatan Tanah/IP4T Dan Sistim Informasi Pertanahan/SIP) Tahun 

Akademik  2018/2019 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember  

s.d 21 Desember 2018 di Provinsi Banten, namun belum jadi dilaksanakan 

karena faktor kesiapan dari tim/pokmas lokasi rencana PKL dan direncanakan 

dilaksanakan tanggal 28 januari sd 08 Februari 2019. Peserta PKL III adalah 

Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan STPN Tingkat III atau semester V 

sebanyak 80 orang. 

6. Mengikuti Pameran Pendidikan; 

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Mengikuti Pameran Produk STPN Press, 

Jurnal Bhumi, Majalah Sandi, Digitalisasi Skripsi 1960-1980an, SMART PTSL 

dan Dokumentasi Drone pada Acara Global Land Forum (GLF) di Gedung 

Merdeka Bandung  pada tanggal 23 s/d 25 September 2018 dan mendapat 

respon antusias dari peserta, baik dalam maupun luar negeri; 

 

 



 

 

7. Pencapaian Akreditasi Kemenristek Dikti atas Jurnal Bhumi STPN 

Saat ini publikasi hasil penelitian Indonesia di tingkat internasional masih rendah, 

terutama jumlah publikasi dan jumlah sitasi di jurnal ilmiah yang terindeks di 

pengindeks bereputasi internasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

budaya menulis hasil penelitian yang belum berkembang di sebagian 

masyarakat pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya. Hal ini juga 

disebabkan oleh rendahnya kemauan dan kemampuan menulis hasil-hasil 

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipublikasi di 

jurnal-jurnal ilmiah bermutu tinggi. Tidak mengherankan jika kemudian 

diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui 

jurnal ilmiah nasional dan internasional masih rendah saat ini. Pengembangan 

budaya dan kemampuan terutama motivasi menulis menjadi suatu tantangan 

dan permasalahan yang harus segera dapat diatasi. Disamping itu, kewajiban 

publikasi ilmiah minimum di jurnal nasional terakreditasi bagi lulusan Program 

Magister, minimum di jurnal internasional bereputasi bagi lulusan Program 

Doktor (berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi), dan tuntutan kewajiban mempublikasikan hasil-

hasil hibah penelitian sebagai luaran wajib harus secara konsisten dilaksanakan. 

Di sisi lain, fakta di lapangan menyatakan bahwa pengelolaan jurnal ilmiah juga 

perlu perhatian lebih serius dari perguruan tinggi. Ada tiga permasalahan umum 

yang dihadapi para pengelola terbitan berkala ilmiah, yaitu: (1) ketersediaan 

naskah artikel bermutu, (2) pengelolaan jurnal ilmiah yang tidak standar 

sebagaimana yang diminta oleh akreditasi dan pengindeks, dan (3) 

keberlanjutan pengelolaan jurnal ilmiah. Jumlah naskah artikel bermutu sangat 

terbatas karena pada umumnya para peneliti belum mempunyai komitmen yang 

cukup untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui terbitan berkala ilmiah. Motivasi melakukan penelitian belum 

diimbangi dengan tanggung jawab moral sebagai peneliti untuk 

menyebarluaskan hasil-hasil penelitiannya yang sangat berguna bagi 

masyarakat luas baik untuk kepentingan praktis maupun pengembangan teoritis. 

Dengan dipublikasikannya hasil penelitian pada jurnal ilmiah baik di jurnal-jurnal 

nasional yang terakreditasi dan jurnal-jurnal internasional, maka peneliti akan 

mendapatkan banyak masukan dan sekaligus kesempatan untuk lebih 

mengembangkan penelitian 

pada masa-masa mendatang. 

STPN berusaha menjawab 

pengembangan riset/penelitian 

pada aspek publikasi jurnal 

ilmiah, ini dibuktikan dengan 

keseriusan STPN untuk 

mendudukkan Jurnal BHUMI 

yang merupakan media ilmiah 

publikasi, sebagai jurnal yang 

memiliki akreditasi nasional 



 

 

Kementerian Ristekdikti. Pada tahun 2018, Jurnal BHUMI STPN (Jurnal Agraria 

dan Pertanahan) berhasil meraih akreditasi peringkat 3, ini membuktikan STPN 

sangat serius dalam upaya mengembangkan aspek publikasi hasil penelitian 

ilmiah agar semakin berdaya guna dan bermanfaat luas bagi dunia akademik 

maupun membantu pengambilan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN. 

 

7. Pengabdian Masyarakat yang berdaya guna 

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu Tridarma perguruan tinggi (PT) 

yang merupakan satu kesatuan dengan dua darma yang lain, harus mendapat 

perhatian yang serius dari perguruan tinggi. Secara empirik ditemukan bahwa 

menyusun kegiatan pengabdian pada masyarakat jauh lebih sulit dibandingkan menulis 

proposal riset. Kesulitan pertama yang dihadapi masyarakat dosen adalah tidak 

tersedianya data atau informasi di kampus-kampus tentang siapa membutuhkan apa 

atau permasalahan apa sedang dihadapi masyarakat mana? Kondisi ini memaksa 

dosen-dosen untuk mendatangi masyarakat, mengidentifikasi dan membahas 

permasalahan atau tantangan atau kebutuhan mereka, jika ingin melaksanakan 

pengabdian pada masyarakat. Kesulitan kedua, seringkali masyarakat tidak memahami 

permasalahan apa yang seharusnya diselesaikan segera. Hal ini diduga karena terlalu 

banyak dan masif persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kesehariannya, sehingga 

semua permasalahan dianggap setara. Kesulitan ketiga adalah pada saat menemukan 

kesepakatan atas permasalahan yang ditangani sesuai dengan alokasi dana dan waktu 

pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat, sebab masyarakat telah banyak 

mengalami kekecewaan atau bahkan sudah dinina bobokkan melalui proyek 

kemasyarakatan yang cenderung memanjakan. Kendala keempat yang akan segera 

menghadang adalah saat mengajak serta masyarakat untuk melaksanakan program 

bersama -sama. Kelima, belum tersedianya perangkat untuk menilai kinerja pengabdian 

pada masyarakat dan keenam, kegiatan ini seringkali tidak dapat dilaksanakan sendiri-

sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan bidang keilmuan lain. Hal ini sesuai dengan 

jenis permasalahan di masyarakat yang cenderung majemuk, tergantung dari banyak 

faktor. Jika kriteria program pengabdian mewajibkan dosen bekerjasama dengan 

Pemerintah Kabupaten atau Kota, maka kesulitan ketujuh adalah menemukan saat 

Bupati atau Walikota berkenan membahas program bersama-sama PT. Kedelapan, 

meyakinkan pihak Pemkab/ Pemkot tentang komitmen kontribusi dana program. 

Fakta kesulitan-kesulitan yang diungkap oleh Kemenristekdikti, melecut STPN sebagai 

perguruan tinggi di bawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN untuk mendesain 

kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan fokus problematika agraria dan 

pertanahan di masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya di bidang 

agraria dan pertanahan. 

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat oleh STPN 

Deskripsi 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah 

pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

11 11 12 13 14 

 



 

 

Kegiatan pemberdayaan di STPN terus mengalami peningkatan, dan berharap 

dengan kegiatan ini secara substantif mampu mendorong kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat pada bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. 

 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Tahun anggaran 2018 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional telah melaksanakan 1 (satu) 

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN seperti tercantum pada tabel di bawah ini : 

Tabel Target dan Realisasi  Anggaran STPN TA 2018 

 

Program 
Sumber 

Dana 
Target Realisasi Prosentase 

Dukungan Manajemen 

Dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya 

Kementerian ATR/BPN 

PNBP 6.184.250.000 4.839.545.603 86.86% 

RM 25.495.140.000 24.603.751.619 90.96% 

JUMLAH 30.861.731.000 29.443.297.222 90.26% 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program tersebut didukung 

dana sebesar Rp. 30.861.731.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 29.443.297.222,- atau 

sebesar 90.26%. 

Pagu dan Realisasi PNBP di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun 2018 

Target penerimaan PNBP Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2018 sebesar 

Rp.6.184.250.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.5.704.071.201,- (92.24%). Target 

penerimaan PNBP berkurang disebabkan oleh: 

1. Pendaftaran Diploma I Pengukuran Pemetaan Kadastral (PPK) hanya mencapai 2100 

orang dari target 3000 orang; 

2. Perpanjangan masa studi Diploma I PPK sebanyak 10 tidak ada; 

3. Penerimaan Peserta didik dari masuyarakat umum pada Program Studi Diploma IV 

Pertanahan tidak terlaksana 

 

 

 

 

 



 

 

   

Dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional per 31 

desember 2018 sesuai kriteria penilaian capaian kinerja, pada umumnya dikategorikan  baik. 

Penyerapan anggaran dihitung dari pagu DIPA revisi I tahun 2018 menyerap anggaran sebesar 

90.26 %. Meskipun secara kuantitatif (realisasi fisik dan penyerapan anggaran) berhasil memenuhi 

kualifikasi baik, namun secara kualitatif masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Hal 

terakhir ini terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi STPN yang memuat 2 fungsi yakni: (1) 

sebagai institusi kedinasan; dan (2) sebagai institusi akademik. Sebagai institusi akademik masih 

diperlukan kebijakan, langkah dan penyiapan proses akreditasi. Untuk mencapai hal tersebut kunci 

keberhasilan ditekankan pada komitmen dari segenap sivitas akademika untuk 

mengimplementasikan dalam kegiatan nyata, menciptakan kondisi atmosfir yang kondusif, 

kedisiplinan dari pelaksana, pendanaan yang tepat dan memadai serta adanya dukungan dari 

lembaga induk dalam hal ini Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

 Demikian laporan kinerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional per 31 desember 2018 

dengan harapan dapat digunakan sebagai wujud pertanggung jawaban pencapaian tugas dan 

tanggungjawab organisasi. 
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STPN DALAM BERITA 2018 

LINK BERITA ONLINE TENTANG STPN YOGYAKARTA 

 

NO LINK PEMBERITAAN JUDUL BERITA 

1 

http://wonokromo.bantulkab.go.id/index.php/fir
st/artikel/349-Penerimaan-PKL-Program-
Study-Diploma-1-PPK-STPN-Tahun-2017-
2018-di-Wonokromo 

Penerimaan PKL Program 
Study Diploma 1 PPK STPN 
Tahun 2017/2018 di 
Wonokromo 

2 

https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-
Pers/ketua-stpn-bangga-lepas-wisudawan-
dan-wisudawati-diploma-iv-dan-diploma-i-
76824 

Ketua STPN Bangga Lepas 
Wisudawan dan Wisudawati 
Diploma IV dan Diploma I 

3 
http://anterokini.com/2018/09/16/40-
mahasiswa-aceh-di-stpn-diwisuda/ 

40 Mahasiswa Aceh di STPN 
Diwisuda 

4 
http://pleret-
bantul.desa.id/index.php/first/artikel/1204-
Penarikan-KKN-STPN 

Penarikan KKN STPN 

5 
http://aerogeosurvey.com/2017/08/22/menuju-
pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-
bersama-stpn/ 

Menuju Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap Bersama 
STPN  

6 
https://deteksi.id/2018/12/mengatasi-masalah-
pertanahan-pemkab-beltim-mou-dengan-stpn/ 

Mengatasi Masalah 
Pertanahan; Pemkab Beltim 
MoU Dengan STPN 

7 
http://jogja.tribunnews.com/2018/02/22/stpn-
siap-berikan-solusi-masalah-agraria-di-
yogyakarta  

STPN Siap Berikan Solusi 
Masalah Agraria di Yogyakarta 

8 
http://jogja.tribunnews.com/2018/02/22/ketua-
stpn-baru-lakukan-reformasi-mendasar-di-
stpn 

Ketua STPN Baru: Lakukan 
Reformasi Mendasar di STPN 

9 
https://indopos.co.id/read/2018/11/21/156228/
strategi-penyelesaian-pendaftaran-tanah-
sistematis-lengkap 

Strategi Penyelesaian 
Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap 

10 
https://humas.acehprov.go.id/tingkatkan-sdm-
aceh-di-bidang-pertanahan-bpsdm-aceh-
kerjasama-dengan-stpn/ 

Tingkatkan SDM Aceh di 
Bidang Pertanahan, BPSDM 
Aceh Kerjasama dengan STPN 



 

 

11 
https://www.uii.ac.id/stpn-kembali-jalin-
kerjasama-dengan-cilacs-uii/ 

STPN Kembali Jalin Kerjasama 
Dengan Cilacs UII  

12 
http://wowbabel.com/2018/12/11/atasi-
permasalahan-pertanahan-pemkab-beltim-
teken-kerjasama-dengan-stpn 

Atasi Permasalahan 
Pertanahan, Pemkab Beltim 
Teken Kerjasama Dengan 
STPN  

13 
https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/duku
ng-ptsl-stpn-adakan-seminar-nasional-
pertanahan-2018 

Dukung PTSL, STPN Adakan 
Seminar Nasional Pertanahan 
2018 

14 

https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-
Pers/sekretaris-jenderal-minta-lulusan-stpn-
mempersiapkan-diri-sukseskan-agenda-
strategis-pertanahan-76825 

Sekretaris Jenderal Minta 
Lulusan STPN Mempersiapkan 
Diri Sukseskan Agenda 
Strategis Pertanahan 

15 
https://indopos.co.id/read/2018/12/01/157284/
sekretaris-jenderal-dan-dirjen-vii-berikan-
kuliah-umum-di-stpn-yogyakarta  

Sekretaris Jenderal dan Dirjen 
VII Berikan Kuliah Umum di 
STPN-Yogyakarta 

16 
https://www.mediaaceh.com/2018/08/02/gelar
-tes-calon-taruna-d-1-ppk-di-gedung-
bpsdm/index.html 

Gelar Tes Calon Taruna D-1 
PPK di Gedung BPSDM 

17 
https://jogjaprov.go.id/berita/detail/tanah-dan-
ruang-untuk-keadilan-dan-kemakmuran-
masyarakat 

Tanah dan Ruang Untuk 
Keadilan dan Kemakmuran 
Masyarakat 

18 
https://radarjogja.jawapos.com/2018/09/15/ku
alitas-lulusan-dasar-kepercayaan-
masyarakat/ 

Kualitas Lulusan Dasar 
Kepercayaan Masyarakat 

19 
https://reportaseindonesia.tv/calon-
wisudawan-stpn-latsarpim-di-aau/ 

Calon Wisudawan STPN 
Latsarpim di AAU 

20 
http://sinarpagibaru.id/berita?id=Taruna_STP
N_Ciptakan_Aplikasi_Guna_Membantu_PTS
L__ 

Taruna STPN Ciptakan Aplikasi 
Guna Membantu PTSL 

 

  



 

 

Lampiran 2 

RENSTRA STPN 2015-2019 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Tabel Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan STPN 

 

NO 

 

Tujuan 

 

Sasaran Program  

Kegiatan 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 

1 Pendidikan tinggi 

berkualitas guna 

menghasilkan lulusan 

yang cerdas, terampil, 

menguasai ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi dibidang 

agraria dan tata ruang 

 

Tercapaianya 

Perguruan 

tinggi yang 

berkualitas dan  

terakreditasi   

Penyelenggaraan akreditasi 

Institusi 

Akreditasi Institusi NA NA B B B 

Penyelenggaraan akreditasi 

program studi dan unit 

penunjang akademik/Pusat-

pusat 

 

 

 

Akreditasi Program Studi 

DI PPK 

B B A A A 

Akreditasi Program Studi 

D IV 

 Pertanahan 

C C B B B 

Akreditasi Jurnal STPN NA NA NA B B 

Akreditasi Perpustakaan B A A A A 

Akreditasi Laboratorium NA NA NA NA B 

Terakreditasinya  PPPM B B B B B 

Meningkatnya 

lulusan yang 

cerdas, 

terampil dan 

menguasai 

Iptek di bidang 

agraria dan 

tata ruang 

Penyelenggaraan penerimaan 

mahasiswa yang berkualitas 

Seleksi Mahasiswa baru 

Program D I PPK dengan 

standar nilai rata-rata 

minimal  

7 7.5 7.5 7.5 7.5 

Seleksi Mahasiswa baru 

Program D IV dengan 

standar nilai minimal  

2.5 2.5 2.5 2.75 2.75 

Penyelenggaraan   pendidikan 

yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

terapan serta praktik 
perkuliahan 

 

 

 

Perkuliahan dengan 

proporsi kegiatan praktik  

60% 60% 60% 60% 60% 



 

 

NO Tujuan 
 

Sasaran 

 

Program 

 

Kegiatan 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 

  

  Kegiatan Praktek/magang 

bagi mahasiswa Prodi D I 

21 

hari 

21 

hari 

2 bln 3 bln 3 bln 

Kegiatan Praktek/magang 

bagi mahasiswa Prodi D 

IV 

3 

Bln 

3 Bln 4 Bln 5 Bln 5 Bln 

Meningkatkan 

penguasaan software 

pengukuran dan Pemetaan  

bagi mahasiswa 

4 4 5 5 5 

Pembelajaran yang efektif 

guna meningkatkan  nilai 

IPK Lulusan DI PPK 

3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 

Pembelajaran yang efektif 

guna meningkatkan nilai 

IPK Lulusan DIV 

Pertanahan 

3,0 3,0 3,1 3,2 3,25 

Nilai Toefl Lulusan  400 400 450 450 450 

Penyelenggaraan 

Pendidikan Program DIV 

Pertanahan 

300 300 300 320 32 0 

Penyelenggaraan 

Pendidikan Program DI 

Pengukuran dan 

Pemetaan Kadastral 

320 320 400 400 400 

Penyelenggaraan Program 

Pendidikan Khusus PPAT 

 

 

 

 

60 60 60 30 30 

 

  

 

 

    



 

 

         

NO Tujuan 
 

Sasaran 

 

Program 

 

Kegiatan 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihasilkannya penelitian 

yang berkontribusi 

terhadap Kementerian 

Agraria dan Tata 

Ruang/BPN dan 

kerbermanfaatan bagi 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercapainya 

kualitas dan 

kuantitas hasil 

penelitian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

kementerian 

Agraria dan Tata 

Ruang/BPN dan 

Pengembangan 

ilmu 

 

Pengembangan program 

penelitian untuk 

menjawab kebutuhan 

dan mendukung 

program prioritas 

Kementerian ATR/BPN 

Jumlah penelitian untuk 

menjawab kebutuhan dan 

mendukung program 

prioritas Kementerian 

ATR/BPN 

17 17 17 17 17 

Proporsi penelitian yang 

mampu menjawab 

kebutuhan dan mendukung 

program prioritas 

Kementerian ATR/BPN 

25% 

 

 

25 % 50% 50% 75% 

Pengembangan program 

penelitian berkelanjutan 

untuk pengembangan 

bidang ilmu agraria dan 

tata ruang 

Prosentase penelitian 

berkelanjutan untuk 

pengembangan bidang 

ilmu agraria dan tata ruang 

25% 25% 50% 50% 50% 

Meningkatnya 

publikasi hasil 

penelitian 

Pengembangan sistem 

insentif bagi dosen yang 

menulis pada jurnal 

nasional dan 

internasional 

Insentif bagi dosen yang 

menulis pada jurnal 

nasional terakreditasi 

NA NA NA 5 jt 5 jt 

Insentif bagi dosen yang 

menulis pada jurnal 

internasional terindeks 

scopus 

NA NA NA 15 jt 15 jt 

Meningkatnya jumlah 

publikasi pada jurnal 

nasional terakreditasi 

dan jurnal internasional 

terindeks scopus 

Artikel jurnal pada jurnal 

nasional terakreditasi 

1 1 1 8 8 

Artikel jurnal pada jurnal 

internasional terindeks 

scopus 

- 1 1 2 2 

  

 Meningkatnya publikasi 

buku ber ISBN 

Dosen menulis buku ber-

ISBN   

 

 

1 1 2 3 3 



 

 

NO Tujuan 
 

Sasaran 

 

Program 

 

Kegiatan 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 

3 Terbangunnya 

pengabdian masyarakat 

di bidang agraria dan 

tata ruang yang mampu 

mendorong  

kesejahteraan 

masyarakat secara 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

keterlibatan STPN 

dalam pengabdian 

masyarakat 

Peningkatan peran 

civitas akademika 

dalam pengabdian 

kepada masyarakat 

Jumlah dosen yang terlibat 

dalam pengabdian kepada 

masyarakat 

20 25 30 30 35 

Meningkatnya 

kebermanfaatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 

Pengembangan kegiatan 

pengabdian masyarakat 

yang bermanfaatan bagi 

masyarakat 

Jumlah kegiatan 

pengabdian masyarakat 

yang bermanfaatan bagi 

masyarakat 

3 3 3 4 4 

4 Tata kelola pendidikan 

tinggi yang transparan, 

akuntabel guna 

menunjang efektifitas 

dan efisiensi sumberdaya 

manusia 

 

Terselenggaranya 

manajemen SDM 

yang efektif dan 

optimal 

Perencanaan dan 

penempatan SDM 

sesuai proporsional 

sesuai dengan kapasitas 

   

Proporsi penempatan SDM 

sesuai dengan kapasitas 

60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 

Peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia 

yang efisien 

 

 

 

 

 

 

Jumlah pelatihan /diklat/ 

training peningkatan 

kapasitas SDM  

5 10 12 15 17 

Dosen dengan pendidikan 

minimal S2 

93% 95% 95% 95% 97% 

Dosen dengan pendidikan 

minimal S3 

11% 15% 20% 25% 30% 

Pemakalah pada seminar 

Nasional 15 15 15 15 15 

Pemakalah pada seminar 

Internasional 
- 1 1 1 1 

 
   

 

 

 

Dosen menjadi anggota 

ikatan profesi 

 

 
 

 

 

 

25% 

 
 

25% 

 
 

40% 

 
 

45% 

 
 

100% 

 
 



 

 

 
NO Tujuan 

 

Sasaran 

 

Program 

 

Kegiatan 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 

  

Tercapainya 

sumberdaya 

fisik/sarana 

prasarana 

 

 

Pengintegrasian 

manajemen asset  dan 

pengelolaan sarana dan 

prasaranan yang 

menunjang kinerja 

STPN 

Integrasi dan 

penyempurnaan 

Manajemen Aset BMN ke 

dalam SIMAK BMN 

70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 

Sistem dan 

manajemen 

keuangan yang 

transparan dan 

akuntable 

Pengelolaan sistem 

keuangan yang taat 

aturan, akuntable dan 

transparan 

 

 

 

 

Meningkatnya penilaian 

laporan keuangan dan 

laporan kinerja 

B B B B B 

Bimbingan teknis, 

sosialisasi peraturan 

perundang-undangan, 

diklat manajemen 

keuangan dan pelaporan 

4 5 5 6 6 

5 Kerjasama nasional dan 

internasional yang 

strategis berkelanjutan 

Tercapainya 

kerjasama  nasional 

dan internasional  

dalam 

mengimplementasi

kan Tridharma 

pendidikan 

Meningkatnya 

kerjasama nasional dan 

internasional dalam 

rangka mengemban  

pendidikan, penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat (Tridharma) 

Jaringan Kerjasama dalam 

negeri 

4 6 6 8 8 

Jaringan Kerjasama luar 

negeri 

NA 1 2 2 2 

Terselenggaranya 

Lembaga Sertifikasi 

Profesi 

NA NA NA 1 2 
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LAMPIRAN PEDOMAN 

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL 

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 

STPN YOGYAKARTA 



 

 

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL  

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN  

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Monitoring dan evaluasi internal (Monevin) merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan 

harus terus menerus dilakukan. Pada dasarnya monevin merupakan kegiatan pemantauan 

pelaksanaan kegiatan bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu melakukan 

tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha 

untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai 

dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, 

sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana. 

 

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal 

1. Memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 

oleh pelaksana kegiatan. 

2. Menyediakan sumber  informasi prestasi utama bagi pimpinan STPN. 

3. Sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan di lingkungan STPN. 

4. Menjaminkan bahwa kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur senantiasa dijalankan 

sesuai dengan standard yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup monevin mencakup kemajuan fisik, keuangan dan program yang tercantum 

dalam Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RPKAT).  

 

 



 

 

BAB II 

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL 

 

A. Definisi Konsep 

Ada beberapa konsep dalam pedoman ini yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dampak: perubahan jangka panjang yang dicapai dari program dan kegiatan yang 

dilaksanakan melalui serangkaian efek-efek hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

2. Hasil: Setelah kegiatan berakhir, terjadi perubahan-perubahan tertentu atau efek-efek 

tertentu yang diharapkan.  

3. Indikator kinerja: produk atau layanan yang dihasilkan untuk mencapai hasil-hasil 

yang diharapkan. 

4. Kegiatan: sebuah intervensi dimana unit pelaksana secara langsung bertanggungjawab 

untuk mengadakan, melaksanakan atau pencapaian. 

5. Komponen biaya: Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan dan tugas-

tugas untuk menghasilkan capaian dari suatu kegiatan. 

6. Proses: Tahapan kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan. 

 

B. Prinsip Pelaksanaan 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi;  

2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif;  

3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman 

dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal;  

4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka;  

5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;  

6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;  

7. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi 

sasaran pemantauan dan evaluasi;  

8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang 

tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;  

9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;  

10. Berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan 

sepuluh program strategis STPN;  

11. Efektif dan efisien. 



 

 

 

C. Sistematika Monitoring dan Evaluasi 

Pada tahap awal monitoring dan evaluasi, tim monitoring perlu mencari data-data hasil 

saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan langsung, wawancara dan 

laporan tertulis. Setelah diperoleh data yang diinginkan, tim monevin kemudian 

membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan. 

 

D. Tim Pelaksana 

Tim monevin ditunjuk oleh Ketua STPN berdasarkan keputusan ketua dan berada di 

bawah langsung Ketua STPN. Artinya hanya terdapat satu tim monevin terpadu yang 

mempunyai kewenangan melakukan monevin di lingkungan STPN. Secara prinsip tim 

monevin harus bebas dari kepentingan dan memiliki sikap jujur, egaliter, tidak memihak, dan 

tidak mencari-cari kesalahan. Jika keadaan mengharuskan, tim monevin dapat ditunjuk dari 

luar STPN ataupun gabungan baik dari dalam maupun luar STPN. Tim monevin dipilih 

berdasarkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman mereka dalam kegiatan monev sesuai 

dengan keahliannya. Selain itu, tim monevin yang ditunjuk harus mempunyai sertifikat 

monev. Tim monevin bertanggungjawab kepada Ketua STPN. 

 



 

 

BAB III 

METODE MONITORING DAN EVALUASI 

 

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan rutin dapat dilakukan secara berjenjang, 

terstruktur dan terjadwal yang dilakukan oleh Tim khusus. Tim khusus dibentuk berdasarkan SK 

Ketua STPN dengan kriteria tertentu. Monitoring dan evaluasi internal (Monevin) STPN  

dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berbasis program dan kegiatan untuk menilai prestasi 

dan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Indikator utama yang diukur disini adalah indikator dari 

kepentingan stakeholders yang dituju. Agar pelaksanaan monevin dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tujuannya, maka setiap unit di lingkungan STPN hendaknya menyiapkan beberapa kelengkapan yaitu 

Evaluasi diri, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Penerimaan PNBP, Rencana Program Kegiatan 

dan Anggaran (RPKA) penyelengaraan dan pembangunan pendidikan tinggi, serta melaporkan hasil 

kegiatan selama periode tertentu. Setiap unit diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap bulan. Data 

dan informasi tersebut di atas akan dijadikan pedoman oleh tim monevin STPN dalam menjalankan 

tugasnya. 

 

A. Waktu Pelaksanaan dan Hasil Monevin 

Waktu monevin dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dibagi dalam tiga rentang 

yakni di awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan RPKA. Sedangkan lama waktu 

pelaksanaan di sesuaikan dengan jadwal kunjungan di masing-masing unit. 

1. Monevin Awal Pelaksanaan Program 

 Mengkonfirmasi kondisi yang tertulis di dalam usulan RPKA dengan kondisi riil di 

lapangan 

 Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RPKA 

 Memberikan alternatif pemecahan masalah tentang: 

i. strategi pencapaian tujuan; 

ii. kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih; 

iii. kendala yang akan datang 

 Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja 

implementasi program  RPKAT 

2. Monevin Pertengahan Pelaksanaan Program 

 Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RPKA pada pertengahan implementasi 

melalui: 

i. diri sendiri 

ii. civitas academica 



 

 

 Melihat arah pengembangan unit pelaksana apakah sesuai dengan tujuan yang 

dicapai dalam usulan 

 Menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan 

yang telah dicapai  

3. Monevin Akhir Pelaksanaan Program 

 Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RPKA pada akhir implementasi 

melalui: 

i. diri sendiri 

ii. civitas academica 

 Melihat arah pengembangan selanjutnya unit pelaksana 

 Menggali informasi pada: 

i Indikator capaian 

ii Kendala dan masalah serta solusinya 

 Melihat usaha-usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan 

dan peningkatan yang telah dicapai oleh unit 

 

B. Instrumen Monevin 

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik maka tim monevin dilengkapi dengan 

alat-alat monevin antara lain sebagai berikut: 

1. Matrik monitoring perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan 

Matrik (Lampiran 1) monevin perkembangan menunjukkan indikator yang dibuat. 

Indikator itu digunakan untuk mengukur perkembangan proses dan sistem yang 

direncanakan oleh suatu unit. Pelaporan pada indikator ini membutuhkan analisis 

pengumpulan data dan informasi secara periodik. Dalam pelaksanaan monevin lebih 

ditekankan kepada kendala-kendala apa yang terjadi di setiap unit pelaksana, dan apa 

yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, juga apakah cara yang digunakan 

tepat untuk mengatasi hambatan tersebut baik ditinjau dari segi aturan yang berlaku 

maupun hal-hal lain yang mungkin di setiap unit akan bervariasi. Tim monevin 

diwajibkan memberikan saran perbaikan agar pelaksanaan kegiatan di unit tersebut 

dapat berjalan dengan baik sehingga terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan 

pelaksanaan, dan pencapaian tujuan kegiatan tersebut. 

2. Selain matrik, tim monevin juga dilengkapi dengan alat monevin lain berupa daftar 

pertanyaan yang wajib diisi oleh setiap unit yang dimonevin (Lampiran 2). 

3. Tim monevin dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 



 

 

 mengidentifikasi kegiatan pengembangan kapasitas pada tahun berjalan. 

 mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan 

 kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya. 

 mengidentifikasi perubahan prestasi pada unit yang dimonevin. 

 mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan 

 mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan oleh unit tersebut guna perbaikan 

dalam pelaksanaannya. 

 menilai dan melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan kegiatan di unit 

tersebut. 

 melihat arah perkembangan unit tersebut selanjutnya. 

 melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga 

keberlangsungan hasil kegiatan tersebut. 

 menilai capaian, kendala dan masalah yang dihadapi serta solusinya. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan wawancara dengan responden kunci 

seperti pejabat, penanggungjawab program dan kegiatan, stakeholders dan 

responden kunci lainnya, mengevaluasi dokumen tertulis, meninjau lapangan dan 

bentuk lainnya jika diperlukan. Sebelum pelaksanaan monevin, tim monevin 

membuat jadwal kegiatan yang disebarkan kepada seluruh unit yang akan 

dimonevin, sehingga unit-unit tersebut siap dimonevin. 

Setelah kegiatan monevin dilaksanakan, maka tim monevin wajib membuat laporan 

hasil monevin. Agar terdapat keselarasan, setelah monevin selesai tim monevin 

membuat matrik tentang temuan-temuan di lapangan, saran perbaikan, 

kesanggupan unit untuk menindaklanjuti temuan dan saran tersebut. Hasil monevin 

ini kemudian didiskusikan dengan unit yang dimonev dan ditandatangi bersama 

(Lampiran 3). 

Langkah berikutnya, tim monevin membuat laporan hasil monevin tersebut dengan 

sistematika sebagai berikut: a. Abstrak, b. Pendahuluan, c. Tujuan, d. Metode 

Pelaksanaan Monevin, e. Hasil dan Pembahasan Monevin, f. Simpulan dan Saran. 

4. Alat ukur lain (matrik, daftar pertanyaan dll.) jika diperlukan dapat dibuat oleh tim 

monevin. 

 

C.  Subyek yang di Monev 

Subyek yang di monev adalah unit kerja yang melaksanakan RPKAT sebagai 

berikut: 

 Program Studi 



 

 

 UPA (Unit Penunjang Akademik) 

 PPPM 

 PK DIPA 

Dalam melaksanakan kunjungan ke setiap unit kerja, Tim monev akan bertemu 

dengan unsur-unsur dari setiap unit untuk memperoleh hasil monev. 

1. Monvein Tingkat  

 Tim Monev bertemu dengan Ketua, Pembantu Ketua, dan Kabag; 

 Tim Monev bertemu dengan Ketua , Ketua Program Studi; 

 Tim Monev bertemu dengan perwakilan dosen, karyawan, dan mahasiswa. 

2. Monvein Tingkat UPT 

 Tim Monev bertemu dengan Kepala UPT, dan Kabag; 

 Tim Monev bertemu dengan perwakilan karyawan; 

 Pengguna (mahasiswa dan dosen). 

3. Monevin Tingkat PPPM 

 Tim Monev bertemu dengan Kepala PPPM, sekretaris dan Karyawan. 

4. Monevin Tingkat PK DIPA 

 Tim Monev bertemu dengan PK Pembangunan, PK Rutin, dan PK PNBP; 

 Tim Monev bertemu dengan karyawan. 

D. Objek yang Dimonev 

 Program 

 anggaran 

 fisik 

 

E. Rincian Pelaksanaan Pertemuan 

Pertemuan Ketua Prodi/ Unit PT/PPPM/ PK-DIPA 

1. Acara: 

 Ketua Prodi/ Unit PT/PPPM/ PK-DIPA menjelaskan secara garis besar kondisi dan 

situasi pelaksanaan program kegiatan yang sedang berlangsung di / Prodi/ Unit 

PT/PPPM/ PK-DIPA  tersebut, termasuk dampak yang terjadi akibat program 

kegiatan tersebut. 

2. Diskusi 

Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh tim monevin: 

 Penjelasan mengenai tujuan monevin. 

 Garis besar kegiatan yang akan dilakukan oleh tim monevin. 

3. Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh tim monevin: 



 

 

 Sejauhmana komitmen pimpinan Prodi/ Unit PT/PPPM/ PK-DIPA  terhadap 

pelaksanaan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran tersebut. Komitmen ini 

dicerminkan dengan sejauhmana keterlibatan dan dukungan pimpinan terhadap 

pelaksanaan RPKA ditingkat Prodi/ Unit PT/PPPM/ PK-DIPA 

 Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan RPKA di tingkat Prodi/ 

Unit PT/PPPM/ PK-DIPA. 

 Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut di atas dengan alasannya, 

termasuk kebijakan yang diambil oleh pimpinan yang berdampak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, pada pelaksanaan RPKA di tingkat / Prodi/ Unit 

PT/PPPM/ PK-DIPA 

 Dampak yang dirasakan oleh pimpinan. 

4. Ketua Program Studi dan laboratorium Acara: 

 Penjelasan dari Ketua Prodi/laboratorium mengenai kondisi dan situasi pelaksanaan 

RPKA yang sedang berlangsung di Prodi/Lab termasuk dampak yang semuanya 

harus didukung dengan data-data yang akurat. 

 Diskusi 

5. Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh tim monevin: 

 Penjelasan mengenai tujuan monitoring. 

 Garis besar kegiatan yang akan dilakukan oleh tim monev selama berada di 

Prodi/Laboratorium. 

6. Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh tim monev: 

 Sejauh mana komitmen Ketua STPN dan Ketua Prodi/Lab terhadap pelaksanaan 

RPKA di tingkat Prodi/Lab. Komitmen ini dicerminkan sejauh mana keterlibatan 

pimpinan dalam memberikan perhatian dan dorongan pada seluruh staf akademik 

sehingga target-target yang dicantumkan dalam RPKA dapat tercapai dengan baik. 

 Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan RPKA di 

tingkat Prodi/Laboratorium. 

 Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut di atas dengan alasannya, 

termasuk berbagai kebijakan yang diambil pimpinan fakultas dan Ketua Prodi/Lab 

yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pelaksnaan 

RPKA di tingkat Prodi/Laboratorium. 

7. Perwakilan Dosen, &Karyawan Tingkat Fakultas Acara: 

 Penjelasan dari Tim monev mengenai tujuan kunjungan dalam rangka monevin 

 Diskusi 

8. Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh tim monevin: 



 

 

 Hasil diskusi dengan Ketua STPN Jurusan, Prodi, Lab pada sesi sebelumnya. 

9. Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh tim monev: 

 Sejauh mana mengenai pengetahuan staf akademik mengenai RPKA yang telah 

disusun. 

 Sejauh mana mengenai keterlibatan staf akademik dalam aktifitas yang terkait yang 

tercantum dalam RPKA. 

 Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam melakukan usaha – usaha untuk 

meningkatkan proses belajar mengajar yang terjadi. 

 Usulan cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut di atas dengan 

alasannya. 

 Dampak, internal dan eksternal yang dirasakan oleh para staf akademik di tingkat 

Prodi. 

 Bagaimana suasana akademik di Prodi/jurusan apakah cukup baik atau tidak. 

 Perlu juga dilihat antusiasme staf akademik untuk mensukseskan pelaksanaan 

RPKA pada Prodi/Jurusan /UPT. 

10. Perwakilan karyawan di Tingkat Unit PT /PK DIPA Acara: 

 Penjelasan dari Tim monev mengenai tujuan kunjungan dalam rangka monevin. 

 Diskusi. 

11. Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh tim monevin: 

 Hasil diskusi dengan pimpinan Unit PT/PK DIPA pada sesi sebelumnya. 

12. Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh tim monev: 

 Sejauh mana mengenai pengetahuan staf karyawan mengenai RPKA yang telah 

disusun di Tingkat Unit PT/PK DIPA. 

 Sejauh mana mengenai keterlibatan staf karyawan dalam aktifitas yang terkait yang 

tercantum dalam RPKA. 

 Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam melakukan usaha – usaha 

melaksanakan RPKA di tingkat Unit PT/PK DIPA. 

 Usulan cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut di atas dengan 

alasannya. 

 Dampak internal dan eksternal yang dirasakan oleh para staf karyawan di tingkat 

Unit PT/ /PK DIPA. 

13. Perwakilan Mahasiswa Tingkat Prodi Acara: 

 Penjelasan dari Tim monev mengenai tujuan kunjungan dalam rangka monevin. 

 Diskusi. 

14. Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh tim monevin: 



 

 

 Hasil diskusi dengan Ketua Prodi, Kepala UPT Lab pada sesi sebelumnya. 

 Hasil diskusi dengan dosen dan karyawan pada sesi sebelumnya. 

15. Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh tim monev: 

 Sejauh mana mengenai pengetahuan mahasiswa mengenai program-program prodi 

 Sejauh mana mengenai kondisi dan situasi proses belajar mengajar, termasuk 

praktikum, kerja lapangan, & pelaksanaan tugas akhir, yang ada di dalam program 

studi/ jurusan. 

 Faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong proses studi mahasiswa 

pada program studi. 

 Dampak yang dirasakan dengan pelaksanaan program. 

 Sejauh mana pemanfaatan sumberdaya (peralatan dan buku) yang ditujukan untuk 

digunakan dalam membantu proses belajar mengajar di tingkat Prodi/. 

 Usulan-usulan untuk perbaikan proses belajar mengajar dan dalam rangka 

meningkatkan kinerja dari Prodi/ yang dilihat dari sudut pandang mahasiswa. 

 Bagaimana suasana akademik di Program Studi/  apakah cukup baik atau tidak dari 

sudut pandang mahasiswa. 

 

F. Laporan Monevin 

Tim monevin setelah menyelesaikan tugasnya, menyusun laporan kesimpulan 

kualitatif hasil monevin. Laporan kesimpulan kemudian didiskusikan dengan pengelola 

institusi untuk disepakati dan ditandatangai bersama oleh Tim Monevin dan pimpinan 

institusi dengan menggunakan format Lampiran 3. 

 



 

 

BAB IV 

ETIKA TIM MONITORING DAN EVALUASI 

A. Bagi Tim Monevin 

Anggota monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan 

memperhatikan beberapa etika sebagai berikut: 

1. Anggota harus sudah mendapatkan ijin bekerja sebagai tim monevin dari atasan. 

2. Anggota monevin harus mentaati jadwal pertemuan atau janji pertemuan. Apabila ia 

gagal dalam menghadiri jadwal tersebut, karena suatu sebab, harus sesegera mungkin 

menghubungi contact-person yang disepakati sebelumnya. 

3. Anggota monevin harus proaktif dan terus menjaga kekinian pada standard, 

pengumuman-pengumuman dan perubahan kebijakan Universitas Bengkulu. 

4. Anggota monevin adalah peer review (rekan sejawat), yang mewakili komunitas 

akademik dan bukan mewakili jabatan struktural, dan tidak mempunyai kekuasaan 

eksekusi pendanaan. 

5. Anggota monevin menyerahkan rekomendasi kepada Ketua STPN, yang mempunyai 

otoritas untuk menentukan keputusan. 

6. Koordinator monevin mempunyai tanggungjawab untuk mengkoordinasikan jadwal, 

logistik dan komunikasi dengan pihak yang dimonevin. 

7. Anggota monevin diharapkan untuk: 

 mentaati jadwal dan prosedur sesuai dengan kebijakan universitas, yang 

dikoordinasikan oleh seorang koordinator. 

 Mencari secara aktif informasi yang ada hubungannya dengan pihak yang 

dimonevin yang akan dikunjungi. 

 Disarankan untuk secara langsung berhubungan dengan koordinator monevin, 

sehingga data dan informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh dari yang dimonevin. 

 Menghormati struktur organisasi lokal dan aturan-aturan penggunaan dokumen. 

Semua dokumen yang direview harus dikembalikan segera setelah selesai monevin. 

 Menyiapkan summary report berdasarkan temuan, dan secara jelas menonjolkan 

isu-isu serta pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Summary report harus 

diserahkan ke koordinator monevin STPN satu hari setelah selesai site visit, dan 

merupakan hasil kompiliasi 3 anggota tim monevin. 

 Menghormati interprestasi aturan-aturan yang ada. Seandainya timbul keraguan 

dapat dikonsultasikan kepada koordinator untuk diteruskan kepada pihak yang 

dianggap lebih paham via komunikasi dalam bentuk apapun. 



 

 

 Apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka dapat diteruskan 

kepada koordinator monevin untuk dapat direspon secara benar. 

 Menghindari semua potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. 

 Menghindari diskusi yang mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan atau 

alasan lain yang akan mengurangi objektivitas. 

 Anggota monevin dilarang untuk menghubungi secara langsung pihak yang 

dimonevin, sebelum atau sesudah monevin kecuali lewat koordinator. 

 Menjaga kerahasiaan secara penuh berlaku untuk semua informasi yang berkaitan 

dengan pihak yang dimonevin, termasuk dokumen yang dipergunakan dalam 

monevin. Tim monevin bertanggungjawab untuk mencegah kemungkinan 

terjadinya kebocoran informasi. 

 Anggota Tim Monevin tidak dibenarkan melakukan monev pada unit kerjanya 

sendiri atau pada unit kerja yang memungkinkan “conflict of interest”. 

8. Anggota monevin diwajibkan menghormati dan merespek tradisi lokal, standard 

moral, dan kebiasaan setempat. 

9. Tidak dibenarkan mendapat fasilitas tambahan diluar aturan monevin dari pihak yang 

dimonevin. 

10.  Anggota monevin diharuskan bersikap profesional dan bertingkah laku baik selama 

monevin. 

11. Anggota monevin harus selalu bekerjasama dengan partner monevin, terlepas dari 

keahlian, pengalaman dan pengetahuannya. 

12. Menggunakan waktu meeting secara efisien, sehingga batas waktu yang tersedia bisa 

dipergunakan untuk mengcover seluruh aspek yang seharusnya diperoleh. 

13. Selalu secara aktif mencari informasi dan disepakati diantara anggota tim monevin, 

dan secara penuh mendukung keputusan apapun dari tim leader.  

 

B. Bagi Pengelola Unit PT /Prodi/PK  Dikunjungi 

1. Pengelola Unit PT/Prodi/PK sedapat mungkin membantu kelancaran proses kerja 

visitasi yang dilakukan oleh Timk Monevin. 

2. Pengelola Unit PT/ /Prodi/PK dapat menolak kehadiran anggota Tim Monevin, jika 

dapat membuktikan secara tertulis bahwa mereka mempunyai pertentangan 

kepentingan (conflict of interest). 

3. Jika pengelola Unit PT/Prodi/PK berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan dalam 

proses visitasi, maka harus segera melaporkannya kepada Ketua STPN. 



 

 

4. Pengelola Unit PT /Prodi/PK tidak diperkenankan memberi apapun kepada anggota 

Tim Monevin yang melaksanakan visitasi.  

 

 

BAB V 

PENUTUP` 

Tim monevin diharapkan dapat melakukan tugasnya secara cermat dalam mencapai tujuan 

monevin. Apabila dalam melaksanakan monevin ditemukan hal-hal penting dan relevan yang tidak 

termasuk dalam pedoman ini, para pelaksana monevin diharapkan dapat memberikan catatan 

tambahan pada laporan hasil monevin. Diharapkan pula agar dalam laporan monevin disertakan 

saran-saran atau rekomendasi yang relevan yang diangkat dari hasil menevin ini. 

  



 

 

LAMPIRAN LKj 2018 STPN 
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERBANDINGAN CAPAIAN 

2014 2015 2016 2017 2018 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian 
masyarakat dibidang 
Agraria dan Tata 
Ruang/Pertanahan yang 
berkualitas 

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat 
dibidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan 
yang berkualitas 

Nilai 
Akreditasi 
Institusi 

B 

Belum 
Akreditasi 

Belum 

Akreditasi 

Belum 

Akreditasi 

Belum 

Akreditasi 

Nilai 
Akreditasi 
Institusi 

B 

Lulusan yang kompeten 
dan berintegritas 
  
  
  

Lulusan Program Studi Diploma IV 
Pertanahan memiliki Kompetensi Akademik 
(IPK diatas 3.00 dan memiliki kepribadian  
/pengasuhan yang baik) 

70% 80% 87% 89% 94% 100%  

Lulusan Program Studi Diploma I 
Pengukuran Pemetaan Kadastral memiliki 
Kompetensi Akademik (IPK diatas  2.50 dan 
memiliki kepribadian  /pengasuhan yang baik) 

70% 90% 92% 95% 93% 96.7% 

Tercapainya lulusan yang  berkarakter mulia 
dengan kegiatan pembinaan 
karakter/pengasuhan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

Terciptanya suasana Akademik berbasis 
Mutu, nilai IPK Lulusan sesuai target dan 
pembelajaran yang berkualitas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SDM yang kompeten, 
kreatif dan meneladankan 
  

Terwujudnya Aparatur sipil Negara, Pendidik 
dan tenaga kepedidikan yang kompeten, 
berintegritas, profesional dan meneladankan 

97% 95% 96% 98% 98% 100% 

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang 
kompeten berintegritas dan profesional 

97% 97% 98% 98% 98% 100% 

Pengelolaan keuangan 
yang optimal dan 
akuntabel  
  

Terkelolanya anggaran pendidikan secara 
efektif efisien dan akuntabel 

95% 91.54% 94.59% 94.78% 90.95% 93.94% 

Terciptanya tata kelola keuangan sesuai 
prinsip Good Clean Govermant  

95% 94% 95% 95% 95% 95% 

Perencanaan Program 
yang berkualitas tinggi 

Terwujudnya Sistem perencanaan dan 
evaluasi serta tata kelola rumah tangga yang 
berkualitas 

97% 95% 95% 96% 96% 97% 

Perencanaan Program 
yang berkualitas tinggi 

Terselengaranya Perencanaan, Monitoring 
dan pelaporan yang berkualitas serta tata 
kelola rumah tangga yang baik  

97% 95% 95% 95% 96% 97% 

Penelitian yg kontributif 
pada Kemen ATR/BPN dan 
bermanfaat bagi Masy 

Meningkatnya hasil penyelengaraan 
penelitian, pkl, pengabdian masyarakat dan 
kerjasama dalam atau luar negeri 

15 7 9 12 15  28 

Pengabdian Masyarakat 
yang berdaya guna  

Meningkatnya hasil penyelengaraan  
pengabdian masyarakat 

 15 5 7 10 12  16 

 


