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Kepala BBPPMPV Pertanian

engelola pendidikan kejuruan pertanian 

membutuhkan kecintaan, kesabaran, 

ketelitian dan inovasi teknologi mekanik-elektrik 

dan teknologi informasi. Generasi saat ini lebih 

mengarah ke era digital sehingga apabila kita 

perkenalkan dunia pertanian dengan pola 

konvensional seperti mencangkul, membajak 

yang semuanya merupakan hal-hal secara 

tradisional maka generasi milenial kurang tertarik 

dan akan berasumsi bahwa hal ini kurang 

mengikuti trend perkembangan era digital 

pertanian modern dalam revolusi industri 

menuju Society 5.0 (Synergizing Human and 

Technology).

Disisi lain penyebaran sekolah pertanian di 

seluruh Indonesia mempunyai variasi yang luas 

sehingga dibutuhkan komunikasi dan saling 

berbagi tentang data kondisi Sumber Daya Alam 

Kependidikan, data siswa, aktivitas pembelajaran, 

modul serta data komoditas unggulan di 

daerahnya masing-masing.

Pendidikan Vokasi di bidang Pertanian yang 

adaptif terhadap dunia digital akan lebih 

meraih simpati dan minat yang lebih luas dari 

kalangan generasi muda. Salah satunya dengan 

menerapkan Internet of think (IoT) pada sektor 

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu 

Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian Cianjur 

atau lebih dikenal dengan VEDCA (Vocational 

Education Development Center for Agriculture) 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) yang menginduk kepada Dirjen Pendidikan 

Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi. BBPPMPV Pertanian Cianjur 

mempunyai peran yang sangat strategis untuk 

memfasilitasi dan membina SMK di Bidang 

Pertanian dan Teknik Kimia di Indonesia, 

sehingga dapat saling berinteraksi dan saling 

berbagi sehingga mereka dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan lingkungannya serta 

diharapkan berdampak pula pada hadirnya 

lulusan SMK yang memiliki kompetensi kerja 

sesuai dan/atau relevan dengan kebutuhan 

Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja 

(DUDIKA).

meningkatkan pelayanan BBPPMPV Pertanian 

yaitu dengan memanfaatkan Media Sosial, Sistem 

Informasi Manajemen Fasilitasi (SIMFAL) dan 

Vedca Mobile Management System. Media Sosial 

yang dimaksud adalah laman Website, Instagram, 

Facebook, Youtube dan Twitter BBPPMPV 

Pertanian. SIMFAL merupakan layanan diklat 

secara online di Lingkungan BBPPMPV Pertanian. 

Vedca Mobile Management System akan menjadi 

pusat data yang terintegrasi dari seluruh aktifitas 

manajemen di lingkungan BBPPMPV Pertanian.

Salah satu fungsi BBPPMPV Pertanian adalah 

Melaksanakan Fasilitasi, Peningkatan Kompetensi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Vokasi, sesuai dengan Permendikbud 

26/2020 - OTK Kemendikbud (Pasal 11). Eksistensi 

BBPPMPV Pertanian sangat berpengaruh dalam 

memainkan perannya sebagai wadah pemikir 

(think tank) bagi Pendidikan Vokasi Pertanian di 

Indonesia dan tetap bisa terjaga secara konsisten, 

baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dalam 

menciptakan Petani Muda Baru atau Petani 

menciptakan Petani Muda Baru atau Petani 

Milenial yang mengikuti perkembangan era 

digitalisasi. 

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi 

kita sehingga BBPPMPV Pertanian atau Vedca 

bisa membantu SMK Pertanian dan SMK Teknik 

Kimia di Indonesia dalam menciptakan SDM yang 

unggul, kompeten sesuai standar kebutuhan 

DUDIKA dan berdaya saing global.

Ii iiSambutan Sambutan

“Saya percaya dengan pemanfaatan teknologi informasi 
di bidang pertanian akan meningkatkan ketertarikan 

mereka dalam pendidikan kejuruan pertanian”
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  3. Pemerataan pembangunan

4. Budaya sekolah dan membaca 

  1. Pembangunan manusia dan penguasaan Iptek

i si Indonesia 2045 ditetapkan guna mempercepat 
dan meneguhkan tujuan kehidupan berbangsa dan 

bernegara sesuai amanat UUD 1945, yakni menjadi 
negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Maka 

di susunlah strategi pencapaian visi dengan empat pilar 
utama:

Peningkatan profesionalisme guru 

dipandang sebagai kunci utama dalam memajukan kualitas 

pendidikan. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2019 belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana rata-

ratanya hanya 57 (lima puluh tujuh) dari nilai maksimal 100 

(seratus). Karena itu, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi  mencanangkan beberapa 

gagasan dalam memajukan  kualitas pendidikan dan 

ekosistem pendukungnya. Beberapa diantaranya adalah:

1. Memerdekakan pedagogi, kurikulum dan asesmen 

menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai;
2. Memerdekakan pendekatan pedagogi menjadi 

berpusat pada peserta didik dan personalisasi
3. Memerdekakan pembelajaran tatap muka menjadi 

pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi

  2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Teknologi membawa perubahan yang cepat dan signifikan 
terhadap kehidupan manusia. Pemanfaatannya di berbagai 
bidang dapat meningkatkan efisiensi sehingga proses yang 
awalnya bersifat manual akan semakin berkurang.

  4. Pemantapan ketahanan nasional

1. Pemerataan kualitas dan 
layanan pendidikan

2. Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan pendidikan

3. Peningkatan profesionalisme 
guru dan perubahan metode 
pembelajaran

5. Pendidikan kejuruan, 

kewirausahaan dan karakter

Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan 
dan teknologi dapat diwujudkan melalui 
beberapa strategi:

Lebih spesifik terkait pendidikan kejuruan dan 
kewirausahaan, Direktorat Pendidikan Vokasi dalam 
rencana strategisnya mendorong pembelajaran berbasis 
proyek, interdisipliner dan kolaboratif. BBPPMPV sebagai 
Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi (Ditjen Diksi) memiliki peran dan fungsi strategis 
dalam menunaikan amanah tersebut. Salah satunya dalam 
pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan kejuruan 
pertanian.

Sektor pertanian sangat fundamental, dimana produk - 

produknya merupakan bahan utama pemenuhan 

kebutuhan pangan, obat-obatan dan industri kreatif. Tak 

hanya budidaya dan cocok tanam, 

lingkupnya lebih luas mencakup: 

peternakan, perikanan, 

perkebunan, pengolahan hasil 

pertanian dan lain-lain. 

Banyak pekerjaan dan 

bisnis yang beririsan 

dengan bidang pertanian. 

BBPPMPV Pertanian berkomitmen untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya dalam mengembangkan kapasitas 

pendidik dan tenaga kependidikan pertanian sekaligus 

menjembatani pihak terkait lainnya dalam menyongsong 

visi Indonesia 2045.

Revolusi industri 4.0 yang 

memungkinkan seluruh entitas 

dapat berkomunikasi secara 

langsung (real time) melalui internet pun 

kedepan dapat diterapkan pada bidang 

pertanian, seperti:  penggunaan drone untuk penginderaan 

jauh, aplikasi pupuk dan pestisida, Internet of Things (IoT), 

Artificial Intelligent (AI), Automatic Weather System (AWS), 

Machine Learning dan Big Data. Pada akhirnya, otomatisasi 

dalam bidang pertanian menjadi satu hal yang tidak dapat 

dihindari dan sumber daya manusianya harus disiapkan.

BPPMPV Pertanian  memiliki sejarah panjang dalam menjalankan perannya 

dalam bidang pendidikan vokasi khususnya bidang pertanian. Berlokasi di 

Jalan Raya Jangari KM 14 Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Cianjur 

Jawa Barat ini  pendiriannya dirintis sejak tahun 1974 dengan dibentuknya Proyek 

Penataran Guru. Langkah berikutnya dilakukan kerjasama dengan Institut pertanian 

Bogor (IPB) mulai tahun 1976. Akhirnya pada tahun 1984 ditandatangani LOAN ADB 

No. 675-INO Port A, antara Pemerintah Indonesia dengan tim ADB, sebagai realisasi 

bantuan pinjaman ADB melalui proyek PPKT IV Jakarta. PPPG Pertanian sendiri 

diresmikan pada tanggal 9 Maret 1991.            .

Sejak diresmikan tanggal 9 Maret 1991 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Pertanian / VEDCA secara konsisten 

telah menerapkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kepmendikbud nomor : 

0529/O/1990, yaitu melaksanakan penataran dan pengembangan teknis 

pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi kerja guru dalam kaitannya 

dengan usaha peningkatan mutu pendidikan.                .

Selama kurun waktu 1991 hingga 2007, PPPG pertanian mengalami 3 kali 

pergantian kepala. Tahun 1991-1997, PPPG pertanian dikepalai oleh Bapak Ir. 

Martinda Prasaba. Selanjutnya pada tahun 1997-2003, Kepala PPPG Pertanian 

dijabat oleh Bapak Ir. Soekarno Datu, MM. Pejabat berikutnya yang menjadi Kepala 

adalah Bapak Ir. Giri Suryatmana hingga tahun 2007. 

Tahun 2007 PPPG Pertanian direfungsionalisasi dan berubah namanya menjadi 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau 

PPPPTK Pertanian/VEDCA sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 8 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kedudukan PPPPTK Pertanian 

ini menjadi unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di 

bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, 

yang bertanggungjawab penuh kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bapak Drs. Dedi H. Karwan, MM. menjabat 

sebagai Kepala PPPPTK Pertanian hingga tahun 2010. Sebagai penggantinya adalah 

Bapak Ir. Siswoyo, M.Si yang menjabat hingga tahun 2018. Pejabat berikutnya yang 

menggantikan Bapak Ir. Siswoyo, MSi. adalah Bapak Dr. Ir. R. Ruli Basuni MP. 

Berdasarkan Permendikbud No. 26 Tahun 2020 PPPPTK Pertanian berubah menjadi 

BBPPMPV Pertanian serta berkedudukan dan bertanggungjawab terhadap Direktur 

Jenderal Pendidikan Vokasi. BBPPMPV Pertanian ini mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang 

Pertanian.                          .  

PENGANTAR SELAYANG PANDANG
Introduction Overview

B

01 02Pengantar Selayang Pandang



VISI DAN MISI

VISI

MISI

Hal ini sebagai perwujudan tekad BBPPMPV Pertanian dalam 

menjalankan peran melaksanakan pengembangan penjaminan mutu 

pendidikan vokasi khususnya bidang pertanian guna mendukung visi 

dari Kemendikbud Tahun 2020-2024 yaitu “Membangun rakyat 

Indonesia yang menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus 

berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan 

nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”.

“Terbentuknya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta 
peserta didik yang profesional, berdaya saing global 

berlandaskan akhlak mulia menuju ekosistem pendidikan 
pertanian ”

1.  Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan serta 
peserta didik yang profesional dibidang pertanian, 

Dengan terwujudnya misi tersebut diharapkan BBPPMPV 
Pertanian mampu menjalankan amanah sebagai lembaga 
pemerintah yang memerankan pengembangan penjaminan 
mutu dengan baik.

3.  Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan 
peningkatan profesionalisme dibidang pendidikan pertanian, 
dan 

4. Mewujudkan sistem tata kelola lembaga yang akuntabel dan 
transparan. 

2.  Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang 
pertanian, 

03 04Visi dan Misi Visi dan Misi



FASILITAS

G E D U N G S E R B AG U N A
M u l t i p u r p o s e B u i l d i n g C l a s s r o o m s L a b o r a t o r y L i b r a r y D o r m i t o r y S p o r t s F a c i l i t i e s

R U A N G K E L AS L A B O R A T O R I U M P E R P U S T A K A A N AS R A M A S A R A N A O L A H R AG A

Kapasitas 300 orang untuk kegiatan 
rapat, olah raga indoor, dan kegiatan 
lainnya. Selain itu juga tersedia 5 
ruang rapat dengan kapasitas 15 - 50 
orang. Gedung ini dapat digunakan 
masyarakat untuk kegiatan 
kemasyarakatan, instansi lain 
maupun acara pernikahan melalui 
penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP).

Ruang kelas sebanyak 22 ruangan 
dengan kapasitas 600 orang. Terdiri 
dari ruang teori kecil, ruang teori 
besar serta ruang tutor di masing-
masing unit pengembangan yang 
dilengkapi dengan pendingin 
ruangan, LCD projector, whiteboard 
dan pengeras suara serta sarana 
lainnya pendukung lainnya.

Terdapat 2 - 4 ruang laboratorium 
pada setiap unit pengembangan 
yaitu: agribisnis tanaman dan 
kehutanan, agribisnis perikanan, 
agribisnis peternakan, agroindustri 
dan teknik kimia, serta sains terapan, 
otomasi dan pengajaran umum. 
Selain itu tersedia juga lahan praktik 
pada masing-masing unit 
pengembangan.

Perpustakaan mendukung kegiatan 
pembelajaran dengan menyediakan 
ruang baca dan ribuan koleksi buku 
pertanian dan umum. Perpustakaan 
melayani kunjungan dan peminjaman 
buku bagi karyawan, peserta diklat, 
masyarakat umum dan siswa-siswa 
sekolah TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK 
serta mahasiswa. 

Tersedia 132 kamar dengan konsep 
guest huose dan cottage yang 
dilengkapi dengan pendingin ruang, 
tempat tidur, TV, pemanas air dan 
staf yang siap melayani kebutuhan 
peserta diklat. Penggunaan asrama 
tidak hanya diperuntukkan bagi 
peserta diklat, tetapi bagi masyarakat 
umum sesuai prosedur yang berlaku. 

Sarana olahraga mendukung dalam 
menjaga kebugaran peserta diklat 
dan karyawan mulai dari: ruangan 
gym, lapangan sepakbola, lapangan 
futsal dengan rumput sintetis, 
lapangan tenis, tenis meja, kolam 
renang serta area jogging yang sejuk 
dan asri sambil melihat wahana diklat 
yang tersebar sepanjang jalur 
jogging.

F A C I L I T I E S

Facilities

05 06Fasilitas Kami Fasilitas Kami



FASILITAS

M a s j i d
M o s q u e D i s a b i l i t y f r i e n d l y G a z e b o K o p e r a s i A g r o t o u r i s m P o l y c l i n i c

R a m a h D i s a b i l i t a s G a z e b o K o p e r a s i A g r o w i s a t a K l i n i k k e s e h a t a n

Tempat ibadah dengan suasana sejuk 
dan asri menambah kekhusuan 
shalat. Pusat kegiatan keagamaan 
dan pendalaman ilmu agama.

Berbagai ruangan dan fasilitas 
didesain agar dapat digunakan oleh 
pengguna dengan kebutuhan khusus. 
Dalam keadaan darurat dapat pula 
difungsikan sebagai jalur evakuasi

Fasilitas dengan ruang terbuka yang 
dapat digunakan untuk berdiskusi, 
bersantai, serta melakukan kegiatan 
pembelajaran maupun kegiatan 
lainnya. Peserta, tamu dan pegawai 
dapat menikmati lingkungan dan 
suasana Balai yang dapat 
memberikan relaksasi dan kesegaran 
dengan suasana alami dan asri.

Koperasi menyediakan berbagai 
kebutuhan peserta diklat dan 
karyawan seperti kebutuhan sehari-
hari, sembako, buku, dan 
cinderamata khas lembaga. 

Wahana edukasi yang tesedia guna 
mendukung proses pembelajaran 
bagi peserta diklat maupun 
masyarakat sekitar dengan 
menghadirkan agrowisata pertanian, 
perikanan, peternakan, pengolahan 
hasil pertanian serta penangkaran 
rusa tutul. Terbuka bagi siswa TK 
hingga pendidikan tinggi.

Menyediakan layanan, konsultasi  
serta pemeriksaan kondisi kesehatan 
bagi pegawai, peserta diklat, siswa 
prakerin serta masyarakat sekitar. 
Layanan kesehatan diberikan oleh 
dokter dan perawat yang memiliki 
sertifikat dan kompetensi pelayanan 
kesehatan primer.

F A C I L I T I E S

Facilities
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LAYANAN
Services

09 10Layanan Kami Layanan Kami

Kerjasama Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat)
Permohonan Narasumber
Magang dan Praktik Kerja Industri
Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan Tatap Muka
Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan Daring
Kerjasama Penggunaan 
Fasilitas



AGRIBISNIS AGRIBISNIS

TANAMAN DAN KEHUTANAN P E R I K A N A N
Kami menyediakan layanan diklat, konsultasi dan pendampingan bidang budidaya 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, pemuliaan, pengujian 
mutu benih, urban farming dan bioteknologi yang didukung oleh sumberdaya 
manusia berpengalaman dan berkompeten. 

Produksi dan pengembangan teknologi benih, kultur 
jaringan tanaman (tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan kehutanan), pengujian mutu benih 
dan pemuliaan tanaman.

Produksi dan pengembangan pupuk dan pestisida 
organik, pupuk dan pestisida hayati, probiotik ternak, dan 

pengembangan urban farming (microgreen)

Budidaya tanaman: buah, sayuran, hias, pangan, dan manajemen 
produksi tanaman serta sistem hidroponik.

Budidaya tanaman perkebunan (kopi, karet, kakao, 
lada dan kelapa sawit), tanaman kehutanan, serta 

manajemen produksi perkebunan dan tanaman 
kehutanan

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perbenihan dan Pemuliaan Tanaman

Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan

Bioteknologi

 

Agribisnis Perikanan juga memberikan konsultasi mengenai 
perikanan kepada pihak lain dan melaksanakan uji 
kompetensi untuk guru ataupun siswa di sekolah. 
Budidaya ikan air tawar yang dikembangkan antara lain: 
ikan lele (Clarias sp), gurame (Osphronemus gouramy), 
nila (Oreochromis niloticus), patin (Pangasius sp) dan lain-
lain.  Sedangkan untuk budidaya ikan hias yang 
dikembangkan antara lain: koi (Cyprinus sp.), manfish 
(Pterophyllum sp.), cupang (Betta sp.), guppy 
(Poecillia reticulata) dan lobster air tawar 
(Cherax sp). 

Penerapan inovasi dan teknologi perikanan 
air tawar dilakukan dengan 
mengembangkan sistem dan teknologi 
budidaya ikan air tawar antara lain: 
akuaponik, bioflok, Recirculating 
Aquaculture System (RAS) dan budidaya intensif 
ikan nila merah. 

Berperan dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan diklat 
bidang budidaya ikan konsumsi dan ikan hias dengan lingkup budidaya ikan air tawar dan 
ikan hias. Budidaya ikan mulai dari pembenihan, pendederan hingga pembesaran. Hal ini 
bertujuan untuk terus mengasah dan meningkatkan keahlian dan kompetensi melalui 
penerapan inovasi dan teknologi perikanan dalam mencapai tujuan tersebut.

11 12Pengembangan Agritanhut Pengembangan Agribisnis Perikanan



AGRIBISNIS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN 
HEWAN

AGROINDUSTRI DAN TEKNIK
KIMIA

Mengacu pada tugas dan fungsi 
BBPPMPV Pertanian, maka unit 
pengembangan agribisnis peternakan 
dan kesehatan hewan mempunyai tugas 
merumuskan, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan kegiatan diklat, produksi, 
konsultasi dan uji kompetensi di bidang 
ternak unggas, ternak ruminansia, dan 
kesehatan ternak. 

2. Ternak ruminansia meliputi 
penggemukan sapi dan penggemukan 
domba

3. Kesehatan ternak meliputi kesehatan 
unggas dan kesehatan ruminansia

1. Ternak unggas meliputi budidaya 
unggas pedaging, budidaya unggas 
petelur, dan pengoperasian closed 
house untuk ayam broiler

4. Kimia analis meliputi pengujian 
proksimat

3. Pengawasan mutu hasil pertanian 
meliputi pengujian mutu

2. Agribisnis pengolahan hasil perikanan 
meliputi pengolahan ikan, 
pengolahan rumput laut, dan 
pengolahan produk ekspor

5. Kimia industri meliputi ekstraksi 
pangan-non pangan, pengolahan 
limbah dan pembuatan pewarna

Unit Pengembangan Agroindustri dan 
Teknik Kimia merupakan unit yang 
melayani diklat pertanian yang berfokus 
pada kegiatan pasca panen pertanian. 
Unit ini bertugas untuk merumuskan, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kegiatan diklat, produksi, konsultasi dan 
uji kompetensi di bidang: 

1. Agribisnis pengolahan hasil pertanian 
meliputi: pengolahan buah dan sayur, 
roti, kedelai, dan daging

13 14Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Keswan Pengembangan Agroindustri dan Teknik Kimia



SAINS TERAPAN, OTOMATISASI
DAN PENGAJARAN UMUM
Sains, teknologi dan pendidikan merupakan beberapa komponen dasar dalam 
pengembangan pendidikan kejuruan pertanian. Aplikasi konsep matematika, fisika 
dan biologi pada pertanian menjadi salah satu layanan diklat  unit ini. Selain ilmu 
dasar, tersedia pula diklat terapan otomasi pertanian menggunakan arduino 
sebagai bahasa pemrogramannya.

Pembelajaran pertanian di sekolah 
kejuruan tidak terlepas dari peran 
tenaga kependidikan. Pustakawan, 
laboran dan teknisi pun mendapat 
pengembangan pengetahuan dan 
keterampilan manajerial dalam 
menunaikan tugasnya melalui 
berbagai diklat pengajaran umum.
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PORTOFOL IO

BALAI BESAR 
PENGEMBANGAN 
PENJAMINAN MUTU 
PENDIDIKAN VOKASI 
PERTANIAN

1. Membangun Sekolah Pertanian

1. 2003: Menerapkan ISO 9001:2000 pertama kali 
              di lingkungan Kemendiknas

2. 2006: Meraih Presiden Award berupa  untuk Pelayanan 
              Publik

3. 2007: Piala Anindiguna dalam Penerapan 
              ISO 17025 untuk Penerapan Manajemen 
              Laboratorium Uji Mutu Produk-Produk Pangan

4. 2007  dan 2008: Juara Umum Karya Ilmiah 
              Widyaiswara Nasional

5. 2010: Menerapkan ISO 14001 tentang 
              Lingkungan pertama kali di lingkungan 
              PPPPTK 

6. 2019: Penghargaan Role Model 
              Penyelenggaraan Pelayanan 
              Publik Terbaik 2019 dan Mewakili 
              Kemdikbud

7. 2019: Memperoleh Hasil Evaluasi 
              Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 
              dalam Kategori BB, dengan 
              nilai 74,44

9. 2020: Mendapatkan Predikat WBK
              (Wilayah Bebas dari Korupsi)

8. 2020: Memperoleh Hasil Evaluasi 
              Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 
              dalam Kategori A, dengan 
              nilai 80,18

10. 2020: Penyelenggara Pelayanan 
                Publik kategori Pelayanan 
                Prima 

3. Penelitian dan Pengembangan

4. Pendidikan dan Pelatihan

5. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

2. Pengembangan Perangkat Kegiatan
    Belajar

Ÿ Melakukan  kegiatan monitoring dan evaluasi SMK 

Ÿ Menyusun studi kelayakan pendirian SMK
Ÿ Membantu sekolah mengembangkan unit produksi 

Ÿ Mengembangkan sekolah dengan pendekatan 
pengembangan sekolah seutuhnya (School 
Integrated Development) 

Ÿ Memberikan bantuan teknis kepada Sekolah 
Pertanian Negeri dan Swasta

Bekerjasama dengan perusahaan swasta dan Perguruan 
Tinggi dalam bidang produk pertanian

Kerjasama magang dan pelatihan dengan 
Universitas dalam dan luar negeri, serta Industri 
pertanian dan pengolahannya

Jl. Raya Jangari KM. 14, Ds. Sukajadi, 
Kec. Karangtengah, Cianjur - Jawa Barat

Pos-el:

Laman:
www.p4tkpertanian.kemdikbud.go.id

Telp. (0263) 285003 Fax. (0263)285026

bbppmpv.pertanian@kemdikbud.go.id

Ÿ Mengembangkan alat bantu mengajar modul 
interaktif BAKP (bahan ajar kegiatan produksi)

Ÿ Menyusun seri pedesaan

Ÿ Membantu pendirian lembaga diklat

Ÿ Menyusun Standar Kompetensi Nasional Indonesia 
(SKNI) bidang pertanian

Ÿ Menyusun kurikulum SMK Pertanian edisi 1994, 
1999 dan 2004, Menyusun Modul-modul 
pembelajaran

Ÿ Menyusun soal dan perangkat EBTANAS

Ÿ Melaksanakan diklat manajerial bagi pengelola 
sekolah dan pengawas sekolah

Ÿ Melaksanakan diklat bagi guru PAUD, SD dan SMP

Ÿ Melaksanakan diklat produktif pertanian
Ÿ Melaksanakan diklat bagi calon kepala sekolah

Ÿ Melaksanakan diklat manajemen dan outbound

Ÿ Melaksanakan diklat kewirausahaan bagi pegawai 
yang akan memasuki masa pensiun

Ÿ Melaksanakan diklat bagi teknisi, tata usaha, laboran 
dan pustakawan

bbppmpvpertanian.kemdikbud

@bbppmpvpertanian

CAPAIAN
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PENGEMBANGAN LEMBAGA

Branding Internasional Vedca Go Digital

Riset dan Inovasi Center of Excellent

Link and Match Internet of Things 
Bidang Pertanian

Pencitraan lembaga melalui 
pelaksanaan berbagai kegiatan 
internasional dibidang pendidikan 
pertanian

Pengembangan platform 
pendidikan dan pelatihan 
pertanian berbasis teknologi

Kumpulan riset dan inovasi 
pendidikan pertanian antara 
balai, sekolah, iduka, perguruan 
tinggi dan lintas kementerian.

Pusat rujukan peningkatan 
kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan pertanian

Sinkronisasi pendidikan pertanian 
antara iduka, sekolah dan 
lembaga

Pengembangan teknologi 
berbasis internet dalam 
pendidikan pertanian

Center of Excellent
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