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Notulensi  : Diah Mustika Rani 

No. Pembicara Materi 

1 Budi Mudoyo (Ketua 

Ikatan Alumni Faperta) 

 Program kerja alumi dibagi menjadi tiga yaitu 

program kerja jangka pendek, program kerja jangka 

menengah, dan program kerja jangka panjang. Yang 

pertama program kerja jangka pendek yaitu meregistrasi 

dan melakukan pendataan mahasiswa alumni FAPERTA 

yang ada di Karesidenan Kedu, alumni tidak menjangkau 

dari luar Karesidenan Kedu karena keterbatasan waktu 

dan finansial; mensosialisasikan adanya ikatan alumni 

FAPERTA kepada lulusan di Karesidenan Kedu sebagai 

wadah resmi alumni FAPERTA UNTIDAR, supaya nanti 

ada sinergi antara alumni dengan Universitas Tidar atau 

di Fakultas Pertanian.  

 Yang kedua adalah program kerja jangka 

menengah diantaranya adalah dapat berpartisipasi 

membantu mahasiswa pertanian dalam mencari tempat 

PKL dan riset ataupun yang lainnya, dapat berkontribusi 

untuk wilayah Kedu khususnya mungkin pembuatan 

pupuk, pembibitan, ataupun budidaya lainnya yang 

nantinya alumni dapat bekerja sama dengan mahasiswa 

FAPERTA. Yang kedua adalah bersinergi dalam 

meningkatkan akreditasi  karena di Fakultas Pertanian 

masih ada jurusan atau prodi yang belum terakreditasi 

mungkin alumni dapat bersinergi  untuk akreditasi 
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terhadap fakultas. Yang ketiga adalah membantu alumni 

yang kehidupannya kurang beruntung, dengan adanya 

pandemi covid 19 atau wabah corona ini alumni 

menggalang dana dari beberapa alumni dan dapat 

terealisasi walaupun tidak banyak namun bisa membantu 

bagi mahasiswa maupun alumni yang kurang beruntung.  

 Yang ketiga program kerja jangka panjangnya 

bisa bersinergi dengan Fakultas Pertanian dalam 

menjalankan program kerja baik dalam Fakultas maupun 

Universitas. Yang kedua menjadi wadah lulusan Fakultas 

Pertanian yang tentunya nanti jika ada bapak atau ibu 

alumni yang mempunyai perusahaan atau yang 

menduduki jabatan atau yang punya link untuk tenaga 

kerja atau lowongan bisa menjadi wadah untuk lulusan 

para alumni khususnya. Membina dan menyalurkan 

lulusan FAPERTA kedalam dunia kerja maupun dunia 

usaha, harapannya ketika para mahasiswa kemungkinan 

yang tidak suka bekerja ingin berusaha dari alumni siap 

membimbing dalam berusaha berwiraswasta.  

 Pandangan dan harapannya yaitu menciptakan 

sinergi antara FAPERTA dengan mahasiswa serta alumni 

untuk mewujudkan kader-kader yang handal dalam 

menghadapi new normal, menambah wawasan dalam 

menumbuh kembangkan mahasiswa dibidang pertanian, 

dapat meningkatkan apresiasi mahasiswa supaya dapat 

berperan aktif dalam menggali ilmu dibidang 

pembangunan perikanan dan pertanian, menjalin sistem 

saling membantu dan menolong dalam hal kebaikan 

terutama terhadap mahasiswa maupun alumni, dosen dan 
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karyawan bisa menjadi saudara dan jalinan yang bisa 

membimbing kedepan yang lebih baik tanpa ada jarak, 

dan jalinan silaturahmi harus terus ada dan terjaga. 

2 Ir. Usman Siswanto, 

M.Sc., Ph. D. (Dekan 

Fakultas Pertanian) 

 Pertanian sekarang ini sudah banyak 

menggunakan teknologi yang dikendalikan secara 

otomatis. Jadi kira-kira ada 10 pekerjaan yang akan 

dikaitkan persiapan bagaimana FAPERTA menyiapkan 

sumber daya manusia, karena jenis pekerjaan dimasa 

depan akan menuju pada pekerjaan yang menuntuk 

pemecahan masalah yang kompleks. Yang pertama 

pemikiran yang kritis, pemecahan masalah yang 

kompleks, kreativitas, lalu bagaimana mengelola orang, 
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bagaimana kita berinteraksi, pekerjaan yang 

membutuhkan kepakaran dibidang emosional intelejen, 

ketrampilan untuk menjustifikasi dan membuat sebuah 

keputusan, pekerjaan mengenai orientasi layanan.  

 Kedepan FAPERTA sedang berproses ketika kita 

belajar di pertanian ternyata kita harus memiliki 

fleksibilitas pemahaman, kita tidak hanya dituntut paham 

ilmu pertanian tetpi kita juga harus memahami bagaimana 

kita berinteraksi, kita harus memiliki ketrampilan secara 

teknis, sehingga nanti di era kampus merdeka ini saudara 

dimungkinkan mengambil mata kuliah diluar prodi 

saudara, difakultas lain, maupun diuniv lain itu konsep 

yang ada sekarang ini. Kira-kira ada 6 timgkatan proses 

pembelajaran dan proses pengetauhan yang perlu kita 

pahami bersama yaitu kita harus mampu mengingat, lalu 

bisa memahami, kita dituntut bisa mengaplikasikannya, 

menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi.  

 Komponen FAPERTA disupport sekitar 40 dosen 

dari 3 prodi yg ada. Prodi agroteknologi disupport oleh 21 

dosen, peternakan ada 12 atau 13. Dan akuakultur 

sisanya. FAPERTA disupport oleh tenaga kependidikan 

sebanyak 10 dengan jumlah mahasiswa keseluruhan 

sekitar 850-870.  

 Mimpi saya FAPERTA menjadi rujukan 

pengembangan pertanian tropika unggul. Artinya kampus 

kita diduking oleh lahan yg ada di Sidotopo yaitu sebagai 

kebun etalase tanaman obat sekitar kurang dari 1 hektar, 

kemudian lahan dibandongan yang akan dibangung 

laboratorium 3 prodi sekaligus tahun depan. Dan kita 
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memiliki lahan di Wonosobo dan minggu lalu kami 

dengan pak Rektor dengan bu Murti mengunjungi lahan 

yang ada di wilayah Temanggung, itu nanti merupakan 

lahan instruktur milik FAPERTA UNTIDAR yang dapat 

kita manfaatkan. Mimpi saya berikutnya adalah 

mengeksplorasi keanerakagaman potensi lokal yg ada 

dikampus kita, yaitu adanya  gunung berapi adanya 

sungai adanya kerarifan lokal, budaya, tata nilai, 

kemampuan kita atau nilai-nilai toleransi yang masih ada 

saat ini, kuliner, Borobudur kita akan mencoba mengemas 

sehingga bisa menjadi ciri khas FAPERTA yang tidak 

hanya bermanfaat untuk riset namun juga bermanfaat 

untuk kepentingan masyarakat. Untuk merespon 

tantangan merdeka belajar dan kampus merdeka dampak 

dari revolusi indusrti 4.0. FAPERTA memiliki alat yg 

canggih sejak tahun 2016 yang semoga kedepannya dapat 

dimanfaatkan. 

3 Ir. Murti Astiningrum, 

M.P. (Wakil Dekan 

Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan) 

 Jajaran Fakultas sudah berusaha semaksimal 

mungkin bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan 

dengan baik, walaupun tidak semua, tapi nanti disemester 

depan sedang mempersiapkan materi selama 14 

pertemuan itu nantinya harus diunggah di Elita, jadi nanti 

mahasiswa bisa membaca materi yang telah diunggah di 

Elita itu sehingga saat pertemuan secara daring terjadi 

tanya jawab yang sangat berkualitas. Kemudian kepada 

mahasiswa, banyak dosen yang punya banyak dana 

penelitian, karena nilai dari penelitian dosen yang ada 

mahasiswa itu untuk skripsi nilainya sangat besar.  

 Kemudian untuk pelaksanaan KKN dilaksanakan 
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secara daring. Untuk PKL kita berikan solusi untuk 

mahasiswa supaya mahasiswa tidak terhambat supaya 

mahasiswa cepat menyelesaikan studinya. Pelaksaan 

semester gasal 20/21 semoga lebih evektif karena 

kurikulum sudah dipersiapkan, dan mahasiswa harus 

belajar mandiri, jadi kuliah jangan disambi. 

 Untuk akreditasi Agroteknologi masih B, kita 

tidak berharap menjadi A karena prestasi kita belum ada, 

jika ada prestasi yg diharapkan prestasi kita dari 

mahasiswa. Alumni juga sangat mendukung nilai dari 

akreditasi. Terkait kampus merdeka sedang dirembug 

oleh fakultas, baru menggodog ada 8 item yang kita pilih 

untuk kampus merdeka, jadi nanti akan dishare jika sudah 

ada SK Rektor. 

4 Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. 

(Wakil Dekan Bidang 

Umum dan Keuangan) 

 Pedoman keuangan mengacu pada peraturan 

Rektor UNITDAR no 1 tahun 2020 tentang Standar Biaya 

Satuan Kegiatan Tahum Anggaran 2020. PMK no 78 

tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun 

Anggaran 2020. Dan pada saat pandemic mendapatkan 

tambahan menurut surat dari Kementrian Keuangan yaitu 

S369/PB/2020 tangga 27 April tentang Pemutakhiran 

Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19.  

 Mekanisme pengajuan proposal pada awal tahun 

anggaran  membuat TOR yang sesuai dg arahan WD 1. 

Kemudian di cover oleh WD 2 tentang cost anggaran. 

Dari tor ormawa menyusun proposal kegaiatan supaya 

disetujui oleh keuangan. Karena saat pandemic tidak ada 

uang dp atau pembayaran tetapi mendapatkan ada fasilitas 

yaitu TUP dimana TUP itu harus dengan proposal yang 

telah disetujui yang disusun 1 bulan sebelumnya. Karena 

sebagai dasar untuk pemberian TUP pada bulan 

berikutnya dan uang yang TUP diberikan harus di SPJ 

seluruhnya. Ormawa mengajukan proposal ke Dekan 

yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan 
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penanggung jawab program, WD 1, atau Koprodi yang 

berkaitan dengan isi kegiatan, Pekas yang berkaitan 

dengan jumlah dana dan keuangan, WD 2 yang berkaitan 

dengan luaran dan persetujuan anggaran. Proposal yang 

telah sesuai aturan kemudian di paraf WD2; 

ditandatangani penanggug jawab program kegiatan, dan 

telah ditandatangani Dekan kemudian diserahkan ke 

Pekas untuk diproses dan diajukan ke keuangan. Jika 

sudah disetujui oleh bagian keuangan maka program 

dapat dijalankan, jika TUP disetujui maka sebagian 

pengekuaran dapat didibayai di depan. SPJ kemudian 

diajukan 1-3 hari setelah Program dilaksanakan yang 

dilengkapi dengan bukri kegiatan dan bukti pengeluaran 

sesuai proposal.  

 UKT ini ditentukan berdasarkan SK Rektor 

UNTIDAR No 341/UN57/K/2020 tentang penetapan 

besaran UKT per mahasiswa per semester tahun 2020. 

Besaran UKT ditentukan oleh Dikti, UNTIDAR 

menentukan besaran UKT sesuai ketentuan Dikti. 

Penentuan UKT mahasiswa ditentukan sesudah 

mahasiswa dinyatakan diterima baik SNMPTN, 

SBMPTN, Bidikmisi maupun UM.  

 Pengajuan keringanan/pembebasan UKT yiatu 

ketika mahasiswa yang pada sesmester genap 2019/2020 

telah mengambil skripsi dan pada semester gasal 

2020/2021 KRSnya hanya mengambil skripsi, maka pada 

semester gasal 2020/2021 dibebaskan dari UKT (satu 

semester), dan jika ternyata pada semester genap 

2020/2021 belum selesai maka pada semester genap 

2020/2021 dikenakan pembayaran UKT. Mahasiswa yang 

masih menempuh teori pada semester gasal 2020/2021 

dapat mengajukan keringanan UKT dengan melengkapi 

persyaratan yang ditetapkan universitas. Pengajuan 

keringanan telah berakhir pada 15 juli 2020 dan sedang 

diproses dan menunggu keputusan dari Depdikbud dan 

Universitas.  

5 Dr. Agus Suprapto, S.P.,  Tugas pokok dan fungsi administrasi dari kepala 

jurusan yaitu bertanggunga jawab melaksanakaan 
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M.P. (Ketua Jurusan) pendidikan akademik dengan program sarjana dalam 

sebagaian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sekretaris jurusan bertanggung jawab 

membantu ketua jurusan dalam pelaksanaan pendidikan 

akademik. Bagian administrasi terdiri dari Kepala Bagian 

TU, Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Sub 

Bagian Umum dan Keuangan. Kepala Gabian TU 

bertangggung jawab mengkoordinir dan melaksanakan 

administrasi pendidikan di tingkat jurusan. Sub Bagian 

Akademik dan Kemahasiswaan membantu Koor 

Adminnistrasi Jurusan dalam kegiatan administrasi 

khususnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik 

(perkuliahan, PKL, KKN, skripsi, dan hal-hal yang 

berkaitan pengembangan akademik mahasiswa). 

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu 

membantu Ketua Jurusan khususnya bidang umum dan 

keuangan. 

 Kepala Laboratorium bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan laboratorium studio, melakukan 

koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada 

bidang kajian tertentu melalui kegiatan praktikum dan 

penelitian juga pengelolaan kebun praktikum. Ketua 

Porgram studi Agroteknologi/ Peternakan/Akuakultur 

yaitu bertanggung jawab dan mnegkoordinir pelaksanaan 

tugas akademik di dalam dan antar program studi, seperti 

penyusunan kurikulum, evaluasi kurikulum, evaluasi 

kegiatan akademik kuliah dan non kuliah serta 

pemantauan studi mahasiswa. Kelompok dosen bertugas 

sebagai pendidik professional dan ilmuan dengan tugas 

utama mengajar atau mengtransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Teknisi laboran bertugas 

membantu dalam melaksanakan pengelolaan 

laboratorium/ studio serta mengatur kegiatan praktikum 

dan penelitian. Mahasiswa sebagai peserta didik yang 

terdaftar dan belajar pada jurusan agronomi fakultas 

pertanian universitas tidar. Jumlah mahasiswa aktif 

Fakultas Pertanian tahun akademik 2019 ada 1681 
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mahasiswa. 

6 Widiyanto Eko Nugroho, 

S.E., M.M. (Kepala Tata 

Usaha Fakultas Pertanian) 

TU di Faperta ada 7 orang yang melayani 850-870 

mahasiswa termasuk 40 dosen. Inovasi yang dilakukan 

oleh TU yaitu dapat melakukan pelayanan dengan cepat, 

misalnya dalam meminta transkrip nilai hanya 

membutuhkan waktu paling lama 10 menit karena bisa 

lewat Google Form. Dan jika ada informasi disebarkan 

melalui Ig, dan broadcast melalui WA sehingga dapat 

tersebar dengan cepat. 

7 Gugus Kemahasiswaan Gugus Kemahasiswaan ada 3 orang yaitu Bu Nurul dari  

Agroteknologi, Akuakultur bu Tholibah atau bu Iit. 

Tupoksi secara tertulis dan legal belum ada. Tugasnya 

yaitu melaksanakan kegitan yang berhubungan dengan 

mahasiswa dan alumni. Seperti pendataan alumni, dan 

pertemuan alumni secara berkala. Tupoksinya yaitu 

melaksankan koordinasi di bidang kemahasiswaan dan 

alumni, mempersiapkan dokumen mutu dan SOP kegiatan 

kemahasiswaan dan alumni, melaporkan kegiatan berkala 

yang telah dilakukan. Hal hal yang dilakukan dalam 

normal baru yaitu bisa dengan mengikuti webinar yang 

ada atau dari Univ lain dan mahasiswa harus lebih aktif 

dalam mengikuti kegiatan yang ada di luar. Kemudian 

dapat melakukan penelitian sederhana di rumah karena 

tidak dapat melakukan praktikum secara lansung, dan 

jangan lupa sering membaca dan mahasiswa lebih aktif 

dalam belajar mandiri seperti baca jurnal nasional 

maupun internasional.  

8 Fini Afidah (Mahasiswa) Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Dekanat 

mengenai progres kebijakan Fakultas Pertanian yang 

masih menjadi keresahan dari kawan-kawan mahasiswa 

pertanian ? 

Jawaban : Membatasi durasi komunikasi via online 

sebagai solusi untuk keterbatasan jaringan, ukt di fakultas 

sudah dibentuk kelompok kerja ukt. Pengajuan 

keringanan ukt dengan mengirim hard copy ke fakultas 

sebagai bukti nyata dan untuk mengevaluasi apa yang 
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diajukan, dan pengajuan sesuai aturan. 

9 Siti Eka Febrianti 

(Mahasiswa) 

Pertanyaan : Bahwa mahasiswa dituntut untuk belajar 

mandiri dan mahasiswa cenderung malas untuk membaca 

sedangkan untuk semester ganjil nanti masih daring dan 

materi diupload di elita dalam bentuk ppt atau pdf, 

mahasiswa kurang memahami jika hanya diberi materi 

saja, mungkin kami akan bisa paham jika disertai audio 

visual terutama yang ada video dalam pelaksanaan 

pembelajaran nanti. 

Jawaban : Kuliah online merupakan kebijakan menteri, 

fakultas melaksanakan himbauan dari pusat, akan 

melakukan revisi RPS, proses pembelajaran akan 

menambah audio atau video, pelaksanaan praktikum akan 

dilakukan sendiri sesuai pedoman praktikum. Kami akan 

berupaya memperbaiki model pembelajaran yang 

dilakukan secara tatap maya. 

10 Bapak Nugie Pertanyaan : Mahasiswa lebih suka menerima informasi 

dari fakultas  lewat media apa ?? 

Jawaban : Lebih suka menerima pesan melalui website 

karena temen-temen mahasiswa sudah merupakan zaman 

milenial sehingga hampir semua menggunakan HP, 

hampir semua mahasiswa memiliki akun media sosial jadi 

dapat mengaktifkan lewat instagram dan website. Jika 

informasi dapat tersampaikan lebih cepat, tata usaha 

bekerjasama dengan gugus kemahasiswaan, dimana 

gugus kemahasiswaan yang lebih dekat dengan prodi 

masing-masing sehingga dari gugus kemahasiswaan dapat 

menurunkan informasi ke himpunan dan selanjutnya ke 

temen-temen mahasiswa lainnya, 

11 Ujan Satrio (mahasiswa) Pertanyaan : Terkait keringanan ukt mahasiswa aktif 

dimana pengajuan ukt sudah ditutup, untuk pengajuan ukt 

apakah parameter dan sistematisnya seperti kemaren atau 

ada  mekanisme lain? Dan distribusi pengumuman lolos 

seperti apa ?  

Jawaban : Indikator atau parameter berdasar berkas-

berkas yang masuk kita telusuri sehingga dapat 

menentukan masuk kategori mana, dan keluarga yang 
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mengajukan apakah terdampak pandemi jika iya maka itu 

yang akan menjadi prioritas. Fakultas hanya sebatas 

meneliti sedangkan yang memutuskan adalah universitas. 

Fakultas belum tau kapan pengumuman dan berapa kuota 

penerima bantuan keringanan ukt. 

Total pengajuan ukt : 

Agroteknologi 17 orang, Peternakan 17 orang, 

Akuakultur 12 orang. 

12 Ceteria (mahasiswa) Pertanyaan : 

1. Transkip nilai dapat di tunggu dalam 10 menit 

namun kenyataannya pemrosesan transkip nilai 

menunggu lama.  

2. Kapan fasilitas praktikum segera dilengkapi?

  

Jawaban : 

1. Transkip nilai dapat langsung cetak base on 

system, yang menjadi permasalahan adalah syarat 

transkip nilai itu akan digunakan untuk apa sehingga 

dokumen tersebut harus disahkan oleh pihak yang 

berwenang. 

2. Tidak hanya peralatan peternakan, perikanan 

maupun pertanian, semua peralatan diajukan sesuai 

dengan kebutuhan hal tersebut sesuai dengan pengajuan 

yang dilakukan tiap program studi. Dan tidak 

sembarangan membeli peralatan karena menunggu 

persetujuan dari pemerintah. 

13 Anggi Majid (mahasiswa) Pertanyaan : 

1. Untuk gugus kemahasiswaan : tujuan terstruktur 

dari terbentuknya gugus kemahasiswaan untuk dapat 

membimbing kawan-kawan ormawa menuju ke lebih baik 

lagi, selain itu koordinasi yang belum maksimal 

mengingat 2020 adalah tahun akreditasi dilingkungan 

fakultas pertanian, apakah saat ini sudah ada progres yang 
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baik untuk pemantauan jajaran gugus kemahasiswaan 

kepada ormawa? 

2. Untuk bapak Budi (ikatan alumni) : bagaimanakah 

cara agar mahasiswa tingkat akhir akan lulus dapat 

mengetahui lokasi atau relasi daripada alumni faperta 

sendiri tentunya tidak hanya dibidang agronomi akan 

tetapi bisa memberikan relasi dibidang peternakan 

maupun perikanan? 

Jawaban : 

1. Sejauh ini kami mencoba memperjelas kinerja 

kami membuat tupoksi. Kemudian upaya dalam 

menunjang akreditasi lebih berfokus ke himpunan dengan 

memberikan arahan ataupun kebebasan untuk masing-

masing gugus kemahasiswaan per prodi. Terdapat arahan 

dari wakil rektor III untuk membentuk LSO (lembaga 

semi otonom) untuk memadai bakat-bakat mahasiswa 

ataupun dikegiatan lain yang memang belum terdapat 

wadahnya. Terdapat kebijakan SPK dan terdapat apresiasi 

untuk temen-temen ormawa. Kapan pemberlakuannya 

masih belum ditentukan.  

2. Membimbing dan membina temen-temen 

mahasiswa merupakan program kerja jangka panjang dari 

ikatan alumni 

 


