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KATA PENGANTAR 
 
 

Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, Laporan Evaluasi Diri Program Studi 

(D-IV) Penyuluhan Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian(STPP) 

Magelang dapat diselesaikan dengan baik. Proses penyusunan dimulai dengan 

Lokakarya Evaluasi Diri dan Penyusunan Borang Akreditasi yang diikuti dosen, dan 

tenaga kependidikan, untuk selanjutnya dirumuskan oleh Tim Penyusun Evaluasi 

Program Studi Berbasis Evaluasi Diri Tahun 2018. 

Laporan ini disusun, dengan tujuan (1) Mengevaluasi manajemen program 

studi untuk perbaikan selanjutnya (2) Tersusunnya profil program studi secara 

komprehensif, (3) Penjaminan Mutu Internal (internal quality assurance) dan 

informasi program studi, serta (4) Persyaratan Reakreditasi Program Studi. 

Laporan evaluasi diri dilengkapi dengan SWOT analisis yang meliputi: (1) 

visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian;(2) tata pamong, 

kepemimpinan,sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;(3) mahasiswa dan 

lulusan;(4) sumberdaya manusia;(5) kurikulum, pembelajaran, dan suasana 

akademik;(6) pendanaan,sarana prasarana,dan sistem informasi; serta  (7)  penelitian,   

pelayanan/pengabdian  kepada   masyarakat   dan kejasama. 

Laporan evaluasi diri ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan 

saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaannya. 
 

Yogyakarta, 11 April 2018 
 

KetuaTim Penyusun 
 
 
 
R.Hermawan,SP,MP. 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 
 
 
 

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang merupakan Pendidikan 

Tinggi Kedinasan (PTK) lingkup Kementerian Pertanian yang didirikan melalui Surat 

Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2002 (Lampiran1), menyelenggarakan program 

Diploma IV(D-IV) dengan dua program studi (Prodi), yaitu Prodi Penyuluhan Pertanian dan 

Prodi Penyuluhan Pertanian sesuai Lampiran Surat Mendiknas Nomor 20/MPN/2002 

(Lampiran2). 
 

Visi dari Prodi Penyuluhan Pertanian STPP Magelang adalah: “Mewujudkan 

Program Studi yang unggul dalam menghasilkan Tenaga Ahli dibidang Penyuluhan 

Pertanian untuk berkompetisi secara regional pada tahun 2025” 
 

Mengacu pada Visi di atas maka Misi Prodi Penyuluhan Pertanian adalah:(1) 

Menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma IV pada bidang penyuluhan 

pertanian; (2). Menyelenggarakan penelitian terapan pada bidang penyuluhan pertanian; (3). 

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan agribisnis 

unggulan, unit-unit usaha berbasis kampus, dan penyebaran informasi pertanian bidang 

pertanian; (4). Mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan stakeholders 

eksternal dalam rangka mendukung tridarma perguruan tinggi. 

Tata pamong Prodi Penyuluhan Pertanian mengacu pada peraturan pemerintah 

No.66 tahun 2010 tentang tata pamong, terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program Studi. 

Kedua unsur pimpinan paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat 

Prodi karena akan merumuskan input, proses, output dan outcome. Kaprodi dan Sekprodi 

yang dipilih secara demokratis diharapkan menjalankan tugas secara transparan, kredibel, 

akuntabel, bertanggungjawab dan adil. Ketua mengemban tugas sebagai pimpinan 

operasional, organisasi dan publik, yang berperan penting dalam membina hubungan antar 

unit kerja, baik secara horizontal maupun vertikal. 

Mahasiswa Prodi Penyuluhan Pertanian merupakan PNS dengan jabatan penyuluh 

pertanian maupun tenaga teknis lingkup pertanian yang akan dicalonkan sebagai peyuluh 

pertanian. Mahasiswa saat dalam program regular berjumlah 452 orang. Lulusan untuk 
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program regular dari tahun 2013-2016 berjumlah 1 4 8  orang dengan indek prestasi 

komulatif (IPK) rata-rata 3,29. Masukan dari alumni tentang kegiatan mata kuliah yang 

diberikan, menyatakan sangat mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
 

Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai Prodi berjumlah 18 orang, dosen tetap 

bidang keahlian di luar prodi 0 orang. Komposisi jenjang pendidikan dosen tetap S3 

sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 14 orang. Jumlah tenaga kependidikan secara 

keseluruhan 9 orang, dengan sebaran jenjang pendidikan formal S2 (1 orang), S1( 5 orang), 

D4 ( 3orang), D3 (0 orang), dan SLTA (0 orang). 

Penyusunan kurikulum Prodi Penyuluhan Pertanian melibatkan wakil dosen STPP 

seluruh Indonesia, praktisi, dan stakeholder, serta bertumpu pada visi, misi, tujuan dan 

sasaran   penyelenggaraan program studi dan standar kompetensi lulusan. Jumlah SKS secara 

keseluruhan 144 terbagi dalam Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata kuliah 

Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata kuliah 

Perilaku Berkarya(MPB) dan Mata kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB) dengan 

perbandingan MPK:MKK:MKB:MPB:MKB adalah 5,56:25,69:62,5:3,47:2,78. Imbangan 

SKS teori dan praktek adalah 38,89:61,11. Mahasiswa juga memperoleh kegiatan ko 

kurikuler dan ekstrakurikuler. 

Kegiatan mengajar didukung dengan media pembelajaran yang meliputi: 

komputer/laptop, OHP, sound system dan televisi yang dapat digunakan pada ruang belajar. 

Khusus untuk mengakses informasi dari luar, disediakan freehotspot sementara untuk 

mengakses informasi yang bersifat lokal, disediakan Local Area Network (LAN). Suasana 

akademik pada Program Studi Penyuluhan Pertanian berada dalam kondisi yang kondusif 

karena disamping sarana dan prasarana tersedia, juga sebagian besar mahasiswa dan dosen 

berada di lingkungan kampus (mahasiswa di asrama, dosen sebagian di rumah dinas). 
 

Biaya pendidikan seluruhnya ditanggung APBN melalui Kementerian Pertanian. 

Ketua Prodi membuat perencanaan usulan rincian anggaran untuk kegiatan pendidikan setiap 

tahun pada bulan September tahun sebelumnya, diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA). Pada awal tahun dilakukan pertemuan dengan semua komponen yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran: (1) Menyampaikan besarnya anggaran pada masing- masing 

kegiatan, dan (2) Menunjuk pelaksana kegiatan. 
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Pada tahun 2017, jumlah anggaran pendidikan sebesar Rp.19.895.000.000,- Setiap 

tiga bulan dilakukan pengawasan oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi dan setiap tahun dilakukan pengawasan fungsional 

oleh tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 

Penelitian dilakukan dosen dengan anggaran melalui DIPA Prodi Penyuluhan 

Pertanian maupun secara swadana atau mandiri dan penyelenggaraannya secara berkelompok 

maupun sendiri-sendiri. Hasil penelitian dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu 

Pertanian Prodi Penyuluhan Pertanian maupun jurnal diluar institusi, proceeding, poster, 

maupun melalui lokakarya dan seminar. 

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada berupa: (1) pelayanan kepada 

masyarakat yaitu pelayanan penyuluhan, konsultasi agribisnis, serta pelayanan kelompok; 

(2) Pemberdayaan kelompok tani; (3) Pelatihan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat rata- 

rata setiap tahun berjumlah 50 kali, dan melalui pengabdian masyarakat ini STPP Magelang 

melibatkan mahasiswa. 
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SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA 
 

Tim Penyusunan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri pada Program Studi 

(D-IV) Penyuluhan Pertanian STPP Magelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua     

STPP Magelang Nomor 2954/Kpts/SM.220/I.8/09/2017 tanggal 18 September 2017, dengan 

susunan tim sebagai berikut: 

 

1. Ir. Ali Rachman, M.Si.  

(Penanggung Jawab Evaluasi Diri; Ketua STPP Magelang)  

Bertanggungjawab atas keseluruhan isi/materi dan sistem evaluasi. 

2. R.Hermawan,SP,MP .  

(Ketua Tim Evaluasi Diri; Kajur/Kaprodi Penyuluhan Pertanian) 

Mengkoordinasikan dan menyusun materi evaluasi diri 

3. Galu h HEA,SP,MSc . 

(Sekretaris Tim Evaluasi Diri,)  

Mengkoordinasikan 7 stándar penilaian evaluasi diri. 

4. Dr.Si t i  Astu t i ,SP,MSc .  

(Anggota Tim Evaluasi Diri; S e k r e t a r i s  J u r u s a n / P r o d i  P e n y u l u h a n  

p e r t a n i a n ) 

Mengkomputasi Visi, Misi, Sasaran, serta Strategi Pencapaian. 

5. Ir. M.Arifin,MPd.  

(Anggota Tim Evaluasi Diri; Ka. Jaminan Mutu) 

Mengkoordinasikan pengumpulan dan mengolah data tata pamong, kepemimpinan, 

sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. 

6. Dr. Ir. Adi Prayoga, MP. (Anggota Tim Evaluasi Diri; K o o r d i n a t o r  

P e m b i n a  K e m a h a s i s w a a n  STPP Magelang Jurluhtan Yogyakarta) 

Mengkoordinasikan pengolahan data mahasiswa dan lulusan. 

7. Ir. Budi Handojo, M.Pd.  

(Anggota Tim Evaluasi Diri; Kepala BAAK STPP Magelang) 

Mengkoordinasikan materi dan pengolahan data sumberdaya manusia. 
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8. Dr.I r . S u j o n o , MP. 

(Anggota Tim Evaluasi Diri; K o o r d i n a t o r  D o s e n  STPP Magelang Jurluhtan 

Yogyakarta) 

Mengkoordinasikan dan Mengolah data kurikulum, pembelajaran, dan suasana 

akademik. 

9. Ir. I r w a n  J o h a n  S u m a r n o .  

(Anggota Tim, K e p a l a  B a g i a n  U m u m STPP Magelang) 

Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pembiayaan, sarana dan 

prasarana, serta sistem informasi) 

10. Agus War tapa,  SP. ,  MP . 

(AnggotaTim; Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) 

Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. 
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I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN EVALUASI DIRI 

 
 

A.  Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Visi program studi Penyuluhan Pertanian adalah “Mewujudkan Program Studi yang 

Unggul dalam Menghasilkan Tenaga Ahli Bidang Penyuluhan Pertanian untuk 

Mencapai Kualifikasi secara Regional Tahun 2025”. Visi tersebut ditetapkan 

sebagai wujud implementasi dari Rencana Strategis STPP Magelang, Visi STPP 

Magelang dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 

43/MEN/III/2013 tentang Penetapan SKKNI sektor pertanian bidang Penyuluhan 

Pertanian. Visi prodi penyuluhan pertanian konsisten dengan visi STPP Magelang 

yaitu “Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Penyuluhan Pertanian yang 

Unggul dan Berdaya Saing dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia Pertanian 

yang Profesional, Mandiri dan Berjiwa Wirausaha di Kawasan Regional Tahun 

2025”. Visi program studi penyuluhan pertanian ditargetkan akan dicapai sejalan 

dengan tahun pencapaian visi STPP Magelang yaitu pada tahun 2025. 
 

Misi Program Studi Penyuluhan Pertanian adalah : 
 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma IV bidang penyuluhan 

pertanian untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten 

2. Menyelenggarakan penelitian terapan bidang penyuluhan pertanian untuk 

menghasilkan pemecahan masalah penyuluhan pertanian di lapangan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan 

kelembagaan penyuluhan pertanian, petani dan pelaku usaha agribisnis. 

4. Mengembangkan sumberdaya pendidikan yang terstandar 

5. Mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan stakeholders 

eksternal dalam rangka mendukung Tridharma Perguruan Tinggi 

 
Tujuan Program Studi Penyuluhan Pertanian adalah : 

 

1. Menghasilkan lulusan tenaga penyuluh pertanian yang unggul dan kompeten  

2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi wirausaha di bidang 

pertanian. 
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3. Menghasilkan penelitian terapan di bidang pertanian untuk rekomendasi 

pemecahan masalah pertanian di lapangan, bahan ajar, dan paket teknologi tepat 

guna 

4. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya 

pemberdayaan fungsi dan peran kelembagaan pertanian serta pelaku utama dan 

pelaku usaha agribisnis 

5. Menghasilkan sumberdaya manusia pertanian yang terstandar untuk mendukung 

pelayanan tridharma perguruan tinggi 

6. Menghasilkan jejaring kerjasama dan kemitraan yang mendukung pelayanan 

tridharma perguruan tinggi 

 

Pencapaian tujuan penyelenggaraan program studi penyuluhan pertanian dituangkan 

melalui sasaran program studi dan strategi pencapaian dalam kurun waktu 10 tahun 

sesuai tahun pencapaian visi dan misi STPP Magelang serta Program Studi 

Penyuluhan Pertanian. Sasaran Program Studi Penyuluhan Pertanian adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya lulusan pendidikan formal Diploma IV Penyuluhan Pertanian yang 

unggul dan kompeten 

2. Meningkatnya hasil penelitian terapan bidang penyuluhan pertanian yang 

direkomendasikan untuk pemecahan masalah pertanian di lapangan, bahan ajar, 

dan paket teknologi tepat guna 

3. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 

4. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas proses pembelajaran dalam budaya 

akademik yang kondusif 

5. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan 

Strategi pencapaian sasaran program studi penyuluhan pertanian sebagai berikut:  

Tabel 1. Sasaran Program Studi Penyuluhan Pertanian 
 
PROGRAM 

 
URAIAN 
KEGIATAN 

 
INDIKATOR 
KERJA 
UTAMA 

Capaian/ Target Sasaran Tahun: 

2015/ 
2016 

2017/ 
2018 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2022/ 
2023 

2023/ 
2025 

Peningkatan 
lulusan 
pendidikan 
formal Diploma 
IV Penyuluhan 
Pertanian 

Melakukan 
kegiatan promosi 
calon mahasiswa 
baru 

Tersedianya 
calon mahasiswa 
baru dengan rasio 
pendaftar dan 
daya tampung 
lebih tinggi 

1:4 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 
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PROGRAM 

 
URAIAN 
KEGIATAN 

 
INDIKATOR 
KERJA 
UTAMA 

Capaian/ Target Sasaran Tahun: 

2015/ 
2016 

2017/ 
2018 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2022/ 
2023 

2023/ 
2025 

 Melakukan 
kegiatan 
kerjasama  

Terselenggaranya 
kerjasama 
pendidikan 
antara STPP 
dengan institusi 
lain 

1 6 8 10 12 14 

Peningkatan hasil 
penelitian terapan 
bidang 
penyuluhan 
pertanian yang 
direkomendasikan 
untuk pemecahan 
masalah pertanian 
di lapangan  

Meningkatkan 
jumlah penelitian 
terapan 

Tersedianya 
publikasi ilmiah 
baik regional, 
nasional maupun 
internasional 28 30 30 35 35 40 

Peningkatan 
kualitas dosen dan 
tenaga 
kependidikan 
yang tersertifikasi 

Melakukan 
kegiatan 
peningkatan 
profesionalisme 
dosen dan tenaga 
kependidikan 

Tersedianya 
Dosen 
berpendidikan S3  4 5 7 9 11 13 

  Tersedianya 
tenaga 
kependidikan 
yang bersertifikat 
kompetensi 
khusus  

0 3 6 9 12 15 

 
 

 Tersedianya 
SDM yang 
mengikuti 
pelatihan  

5 6 7 8 9 10 

Peningkatan 
efektivitas dan 
produktivitas 
proses 
pembelajaran 
dalam budaya 
akademik yang 
kondusif 

Mengikutsertakan 
dosen dalam 
pelatihan  
metodologi 
mengajar  baik  
PEKERTI 
maupun Applied 
Approach (AA) 

Tersedianya 
dosen yang 
memiliki 
sertifikat pekerti 
dan AA 6 10 13 15 16 19 

 Mengikutsertakan  
dosen  dalam  
pemberdayaan 
masyarakat 

Tersedianya desa 
binaan tempat 
pengabdian 
masyarakat 
dosen  

20 21 22 23 24 25 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan 

Meningkatnya 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan 

Tersedianya 
laboratorium dan 
laboratorium 
lapangan yang 
representatif 

2 2 3 3 4 4 

 

Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi penyuluhan pertanian disosialisasikan 

kepada sivitas akademika selaku internal stakeholders utamanya melalui Buku 
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Panduan Akademik STPP.  Buku Panduan Akademik memuat keberadaan 2 Program 

Studi di STPP Magelang yang masing-masing menaungi sejumlah laboratorium 

lapangan dan laboratorium pendidikan. Panduan disebarluaskan kepada para dosen, 

mahasiswa, dan tenaga akademik untuk meningkatkan pemahaman terhadap Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Beberapa kegiatan  sosialisasi visi dan 

misi program studi dilakukan pada berbagai kegiatan berikut:  

a. Penyelenggaraan sosialisasi melalui rapat dan pertemuan internal, dimaksudkan 

agar dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesamaan pandangan yang 

disepakati, serta pemahaman yang komprehensif mengenai visi, misi dan tujuan 

STPP sehingga dapat secara aktif membantu mentransfer pemahaman tersebut 

kepada para mahasiswa, orang tua/wali maupun mitra kerja lainya baik di 

kalangan masyarakat, swasta maupun pemerintahan. 

b. Penyampaian visi-misi dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada saat kegiatan 

pengenalan akademik  bagi mahasiswa baru melalui penjelasan tentang kondisi 

umum perguruan tinggi dan jurusan yang ada. 

c. Pemasangan poster dan banner di ruang-ruang umum seperti pada lobby, 

hall,  selasar bangunan, serta di ruang khusus seperti laboratorium, studio, ruang 

kelas di lingkungan STPP. 

d. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dimana visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

strategi pencapaian disosialisaikan kepada mitra kerjasama, menjadi titik tolak 

dan landasan berpijak penetapan setiap hubungan kerjasama/kemitraan, serta 

tercermin dalam gagasan dan ketentuan kesepakatan bersama mitra sebagai MoU. 

e. Penyebaran informasi melalui jaringan informasi berbasis Web:Homepage 

STPP menyebarkan informasi dan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan 

jurusan ke kalangan masyarakat luas mencakup pemangku kepentingan 

eksternal sebagai pengguna lulusan, mitra kerjasama, dan para siswa sekolah 

sebagai calon mahasiswa baru masa depan.  
 

 
Identifikasi  SWOT Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan 
 

A. Kondisi Lingkungan Internal 

1. Kekuatan 

a. Akreditasi Program Studi A 
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b. Memiliki kurikulum yang jelas dan fleksibel sesuai dengan visi, misi, sasaran, 

dan tujuan. 

c. Struktur organisasi lengkap dengan pembagian tugas yang jelas;  

d. Pelayanan administrasi memadai 

e. Pola kepemimpinan terbuka, demokratis dan mengutamakan musyawarah 

f. Lokasi kampus yang strategis di pusat kota; 

g. Semua Dosen telah tersertifikasi 

h. Kualifikasi dan kompetensi personil yang memadai; 

i. Pembinaan dan pengembangan tugas dan karir dosen dilakukan oleh Ketua 

STPP, yang secara operasional dilakukan oleh Ketua Jurusan 

j. Memiliki RPS, SAP, AP yang memadai sesuai dengan kurikulum yang ada 

k. Memiliki peraturan pembelajaran yang jelas 

l. Memiliki pola administrasi yang memadai dan dukungan teknologi informasi. 

m. Proses pembelajaran yang terjadual dan terpantau 

n. Dukungan pendanaan yang memadai 

o. Pelayanan administratif yang memadai, cepat, dan ramah diterapkan terhadap 

semua mahasiswa dan dosen 

p. Sarana prasarana pendidikan adalah milik sendiri 

q. Memiliki jaringan internet untuk memudahkan dalam mengakses data berupa 

informasi yang dibutuhkan sivitas akademika 

r. Tersediannya tim penjaminan mutu pendidikan. 

 

2. Kelemahan 

a. Kebijakan otonomi program studi penyuluhan  pertanian tentang formasi atau 

perekrutan pegawai masih terbatas 

b. Pelaksanaan program sering berubah dari rencana bila ada kebijakan pusat 

c. Adanya team teaching sehingga dapat menambah beban tugas mahasiswa. 

 
B. Kondisi Lingkungan Eksternal 

1. Penghambat 

a. Perubahan kebijakan nasional tentang standar pendidikan tinggi yang tidak 

menentu sehingga mempengaruhi stabilitas standar pendidikan di kementerian 

lain. 
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b. Tuntutan kemampuan dan produktivitas bagi personil untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai keinginan dan kebutuhan stakeholders 

c. Perubahan yang relatif cepat dari kebutuhan para pengguna 

d. Kurikulum seringkali ketinggalan dengan adanya perkembangan perubahan 

yang ada di masyarakat 

e. Sering adanya revisi anggaran karena adanya kebijakan dari pemerintah 

sehingga dapat merubah perencanaan yang sudah disusun. 

f. Aturan pemerintah yang tidak lagi memberi kebebasan pengelolaan yang 

dikerjasamakan dengan pihak lain. 

g. Sarana lahan praktek yang diokupasi masyarakat. 

 

2. Peluang 

a. Sangat banyak peluang kerjasama dengan pihak luar yang bisa diajak bermitra. 

b. Dukungan yang diberikan oleh instansi lain (Stakeholder) dan alumni dalam 

menjalin kerjasama 

c. Adanya peningkatan profesionalisme Dosen/ Tenaga Penunjang Akademik 

melalui Pelatihan 

d. Dukungan dari Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kompentensi 

lulusan. 

e. Akses teknologi informasi mudah dilakukan untuk pengembangan keilmiahan 

bagi civitas akademika. 

f. Akses kerjasama dengan stakeholders yang mempunyai peluang untuk 

dikembangkan dalam rangka menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

g. Peningkatan kompetensi calon lulusan untuk memenuhi tantangan kondisi di 

lapangan. 

h. Kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dalam proses pendidikan dengan 

pihak lain. 

 
B. Tata  Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan Dan Penjaminan Mutu 

B. 1. Personil Beserta Staf dan Tugas Pokoknya  

STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta dalam mengelola 

kegiatan dipimpin oleh  Ketua Jurusan dibantu  Sekretaris Jurusan. Ketua Jurusan   

bertanggung jawab kepada Ketua STPP Magelang . Pemilihan Ketua  Jurusan dan 
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Sekretaris Jurusan dilakukan melalui rapat senat, sesuai dengan mekanisme yang 

diatur dalam Statuta STPP Magelang pasal 43 dan   STOK dan Personalia STPP 

Magelang  01/ Kpts/ OT.220/I.8/ 01/2017  tanggal 3 Januari 2017 . Seluruh dosen 

yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk dipilih sebagai  Ketua  Jurusan dan 

Sekretaris Jurusan  Jurusan. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sektretaris 

Program Studidilakukan oleh Ketua STPP Magelang  berdasarkan hasil  persetujuan 

dari senat STPP Magelang. Sesuai dengan Uraian Tugas Personalia STPP Jurluhtan 

Yogyakarta tahun 2009 yang ditanda  tangani oleh  Ketua STPP makaKetua Jurusan 

dan Sekretaris Jurusan mempunyai tugas pokok: 

B.1.1.Ketua Jurusan 

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran 

meliputi: 

a. Menyusun kalender akademik sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku 

b. Menyusun jadwal kegiatan pembelajaran 

c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran baik teori dan praktek 

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika sepanjang menyangkut 

kegiatan pendidikan dan pengajaran 

e. Menyusun rencana kebutuhan pembiayaan pada tingkat jurusan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

f. Menyusun  dan merealisasikan keperluan sarana dan pra sarana teori / 

praktek 

g. Menyusun dan merealisasikan  keperluan sarana dan pra sarana teori/ 

praktek 

2. Mengkoordinasikan tugas dan fungsdi di tingkatunit kerja yang berada  di 

bawah kewenangannya (laboratorium/ instalasi) 

3. Melakukan pengendali, pengawasan, pengawasan, monitoring  dan evaluasi 

terhadap kegiatan unit kerja yang berada di bawah kewenangannya. 

4.Memelihara dan mengupayakan kesejahteraan dan kenyaman kerja bagi unit 

kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di jurusan, dengan 

menguataman prinspi koordinasi, integrasi, sinkronisasi  dan simplifikasi 

(KISS) dalam membangun pelayanan prima untuk kelancaran tugas dan 

fungsi jurusan 
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5. Memberikan bimbingan,arahan, pembinaan kepada sivitas akademika  dalam 

lingkugan jurusan yang menyangkut kegiatan yang menjadi wewenang 

jurusan 

6. Memberikan saran dan usulan tentang pengembangan kegiatan akademik i 

jurusan 

7. Bekerjasama dengan unit kerja yang lain untuk pencapaian tujuan 

organisatoris 

8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidangnya 

9. Bertanggung jawab kepada Ketua STPP 

B.1.2. Sekretaris Jurusan 

1. Membantu Ketua Jurusan dalam bidang kesekretariatan Jurusan 

2. Menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan administrasi jurusan, 

yangmeliputi : 

a. Usulan sarana pra sarana pendidikan baik teori maupun praktek 

b. Dokumentasi kegiatan jurusan  

c. Dokumentasiperangkat kurikulum dan sarana pendukungnya 

d. Pemeliharaan sarana / pra sarana di sekretariat jurusan 

e. Kesejahteraan sivitas akademika yang yang menyangkut kegiatan jurusan 

3. Memproses laporan kegiatan jurusan baik insidentil maupun periodik 

berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh dari laboratorium dan instalasi  

4. Bertanggung jawab  atas kelancaran tugas administrasi jurusan 

5. Bekerja sama dengan unit lain  untuk mendukung kelancaran tugas jurusan 

6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya 

7. Bertindak atas nama Ketua Jurusan,apabila Ketua Jurusan tidak hadir/ 

berhalangan dalam pelaksanaan tugas 

 

Dalam menjalankan tugasnya Ketua dan Sekretaris  Jurusan dibantu oleh 

Kepala Laboratorium , staf Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Alumni yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua untuk  Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja  (SOTK), Koordinator Kemahasiswaan yang dibentuk  berdasarkan hasil 

diskusi di tingkat pimpinan  kemudian diterbitkan Surat Perintah Menjalankan Tugas 
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(SPMT) nomor 1671/ TU.040/I.8.1/07/2017 Tanggal 24 Juli 2017.Sesuai SOTK 

nomor Ketua Jurusan juga membawahi 7 (tujuh) orang kepala laboratorium 

(Laboratorium Bio Teknologi dan Pengolahan Limbah Pertanian, Tekhnologi Benih, 

Agribisnis, Penyuluhan, Pengolahan Hasil Pertanian, Tanah dan KSDA). Kepala 

laboratorium bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengelolaan laboratorium untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Masing-masing 

Kepala laboratorium dibantu oleh seorang pelaksanalaboratorium yang membantu 

pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium serta seorang  staf pelaksana 

laboratorium yang bertugas memelihara sarana/ pra sarana (membersihkan, menjaga 

kebersihan, mengatur serta menyimpan, dll)  yang menjadi tanggung jawab 

laboratorium. 

Dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran, STPP Jurluhtan 

Yogyakarta didukung oleh beberapa instalasi yaitu Instalasi Perpustakaan yang 

dikepalai seorang Kepala Perpustakaan 2 (dua) pustakawan dan 1 petugas pengelola, 

Instalasi Sarana Pendidikan di Kepalai oleh seorang Kepala Instalasi  dibantu oleh 1 

(satu) orang Petugas Sarana Pra Sarana, Instalasi Asrama dikepalai oleh seorang 

Kepala Instalasi dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang Pamong, Instalasi Komputer dan 

Media Penyuluhan dikepalai seorang  Kepala Instalasi dan dibantu 1 (satu) orang 

Petugas Teknologi Informasi . Instalasi tersebut dibentuk sebagai hasil rapat jajaran 

pimpinan dan senat STPP yang ditindaklanjuti dengan  penerbitan Surat Keputusan  

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)  Jurusan Penyuluhan Pertanian diperlihatkan 

secara lengkap pada di bawah ini  
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Untuk mendukung proses pembelajaran, Jurusan Penyuluhan Pertanian 

didukung oleh 18 orang dosen tetap dan kelancaran proses pembelajaran juga dibantu 

Tenaga Penunjang Akademik (TPA) sebanyak 6 orang . Sejumlah dosen juga 

mendapatkan tugas lain sebagai Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium 

dan Pengelola UPPM. Untuk mendukung  kegiatan, Jurusan Penyuluhan Pertanian 

didukung oleh 9 orang Tenaga Kependidikan di Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan serta 70 orang  staf di Bagian Administrasi Umum. Setiap personil 

memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsi yang jelas yang diatur dalam Statuta 

STPP, SOTKdan uraian tugas personil STPP .  

Dalam rangka mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan STPP 

Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, maka sejak tahun 2014 baik dosen, 

tenaga kependidikan maupun non tenaga kependidikan mulai membuat sasaran 

kinerja pegawai (SKP) di awal tahun. SKP ini dibuat dengan sistem komputerisasi 

secara on lineyang berisi rincian kegiatan tahunan disertai dengan jumlah kegiatan 

dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya . Pada akhir 

tahun realisasi kegiatan dilaporkan, kemudian atasan akan menilai realisasi kegiatan 

tersebut, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya 
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B.2. Sistem Kepemimpinan dan Pengaliham (Deputizing) serta Akuntabilitas 

Pelaksanaan tugas  

 

Dalam melaksanakan kegiatan, Ketua Jurusan Penyuluhan Pertanian 

menerapkan prinsip menciptakan kerjasama, memberikan motivasi, prinsip 

kekeluargaan yang profesional dalam pengelolaan jurusan. Berdasarkan prinsip 

tersebut, proses perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan selalu melibatkan 

seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan non tenaga kependidikan  

sebagai tenaga administrasi. Dalam mengelola Jurusan Penyuluhan Pertanian, Ketua 

dibantu oleh Sekretaris Jurusan dan unsur pengelola  jurusan yaitu  Kepala 

Laboratorium, Gugus Jaminan  Mutu  Internal (GJMI) untuk melaksanakan  kegiatan 

akademik , Ketua Jurusan dan pengelola jurusan mengadakan pertemuan-pertemuan 

untuk koordinasi kegiatan dengan Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan Alumni (BAAK), para dosen dan tim pengelola kebun praktek . 

Kegiatan pertemuan ini dilakukan sebelum perkuliahan dengan tujuan untuk 

mempersiapkan perkuliahan. Pertemuan dalam proses perkuliahan berjalan bertujuan 

untuk melakukan kegiatan supervisi monitoring kegiatan,sedangkan pertemuan  

setelah perkuliahan dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kegiatan perkuliahan  dan 

sesudah kegiatan perkuliahan. 

Dalam melaksanakan kegiatan rutin akademik, Ketua Jurusan dibantu 

Sekretaris Jurusan dan staf BAAK seperti penyusunan kalender akademik, menyusun 

jadwal kegiatan pembelajaran,  merencanakan  pembiayaan tingkat jurusan 

,menyusun  dan merealisasikan keperluan sarana  pra sarana teori/ praktek   dan 

pelaksanaan evaluasi belajar, kegiatan Pengembangan Wirausahawan Muda 

Pertanian (PWMP), Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai. 

 Untuk kegiatan-kegiatan non rutinitas dilakukan dengan mendistribusikannya 

kepada dosen, staf dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan membentuk 

kepanitiaan yang disahkan oleh Surat Tugas Ketua STPP. Kegiatan ini berupa 

kepanitiaan, seperti kegiatan Karya ilmiah PenugasanAkhir (KIPA), Praktek Kerja 

Lapangan (PKL), Pengenalan Akademik untuk Mahasiswa  Baru,  

mengorganisasikan mahasiswa  dan asrama ,wisuda,  pencairan keuangan, seminar, 

kegiatan pelatihan-pelatihan. Pertanggungjawaban dari setiap kegiatan disampaikan 
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dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) setelah kegiatan selesai atau di 

akhir tahun. 

 

B.3. Partisipasi Civitas Academica dalam Pengembangan Kebijakan, serta 

Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program 

 

Partisipasi civitas akademika dalam pengembangan kebijakan serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program dapatterlihat seperti pendidikan 

dan pengajaran, bimbingan akademik, bimbingan mahasiswa oleh dosen konselor, 

administrasi umum, bimbingan mahasiswa dalam penulisan Laporan PKL dan KIPA. 

Pengembangan kurikulum dilakukan untuk mensikapi kebutuhan yang semakin 

berkembang. Kurikulum di STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta  adalah 

kurikulum given  yang berasal dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian seperti yang tercantum dalamSurat 

Keputusan  Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 

64/ Kpts/HK.140/J/7/15  tentang Kurikulum  Diploma IV Penyuluhan  Pertanian, 

Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan Sekolah Tinggi Penyuluhan 

Pertanian ;  Surat Keputusan Ketua STPP Magelang Nomor : 1797/ Kpts/ 

SM.120/J.4.9/08/2015 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan D-IV Jurluhtan dan 

Jurluhnak STPP Magelang,; Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian Nomor  :41/ Kpts/, Surat Keputu HK.140.I/4/16 

tentang Struktur dan Deskripsi Mata Kuliah Program D-IV Penyuluha Pertanian. 

STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta juga memberikan input untuk 

mengembangkan kurikulum bersama-sama dengan STPP yang lainnya. 

Disamping itu untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas dosen, 

maka para dosen diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi dalam 

Peningkatan Profesionalisme Dosen dan Staf seperti  pelatihan, workshop, magang , 

seminar dan studi banding   sehingga diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut 

, para dosen berperan secara aktif dalam mengembangkan diri sehingga dapat 

memberikan input dalam mengembangkan kurikulum. 

Untuk pelaksanaan partisipasi dalam pengembangan kebijakan serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Ketua 

Jurusan  dibantu oleh dosen, staf  BAAK dan tenaga kependidikan lainnya seperti 
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kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengenalan Akademik untuk Mahasiswa  

Baru , kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi  mahasiswa  

dan kegiatan wisuda 

 

B.4.Perencanaan Program Jangka panjang (Renstra) dan Monitoring 

pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program 

Rencana Strategis STPP Magelang merupakan gambaran arah, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan STPP Magelang kurun waktu 2015-2019 sehingga 

rencana strategis ini merupakan acuan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 

evaluasi kegiatan. Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa dengan harapan 

hasil pencapaian kinerja lebih terarah, dapat diukur dan dipergunakan sebagai 

evaluasi akuntabilitas kinerja institusi.  

Mengacu kepada visi, misi, nilai-nilai, tujuan, strategi dan  kebijakan yang 

telah dirumuskan, maka program pengembangan SDM pertanian di STPP Magelang 

2015–2019 dilaksanakan melalui bidang-bidang : pendidikan dan pengajaran, unit 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana 

serta kelembagaan dengan  tujuan menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang 

pertanian yang berkualitas untukmenghasilkan lulusan unggul dan kompeten dengan 

sasaran   (1)Terselenggaranya pendidikan diploma IV bidang pertanian yang 

berkualitas untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia, unggul, kompeten, mandiri  

dan berjiwa wirausaha (2) Terselenggaranya pendidikan magister terapan bidang 

pertanian yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia, unggul, 

kompeten, mandiri  dan berjiwa wirausaha. 

 

B.5.  Efisiensi dan Efektifitas  Kepemimpinan  

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kepemimpinan, Ketua Jurusan 

dan Sekretaris Jurusan terus melakukan pemantauan secara langsung kegiatan yang 

dilaksanakan dengan koordinasi dengan pelaksana dan bagian keuangan sejauh mana 

kegiatan telah dilaksanakan  dengan meminta laporan secara tertulis  setelah kegiatan 

selesai. 

Selain itu, Ketua Jurusan sebagai penanggung jawab Gugus Jaminan Mutu 

Internal  (GJMI) juga memberikan arahan dalam rangka pembinaan jaminan mutu 

internal dalam proses pembelajaran dan juga berkoordinasi dengan  bidang 
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administrasi akademik dan kerja sama, bidang kemahasiswaan dan serta bidang 

penelitian dan bimbingan mahasiswa dalam pelaksanaan PKL dan KIPA. 

 

B.6. Evaluasi Program Penelusuran Alumni   

Untuk mengevaluasi program akademik, kemahasiswaan dilaksanakan 

dengan kegiatan yaitu (1) Evaluasi proses pembelajaran dosen mengajar  oleh 

mahasiswa terhadap dosen mengajar  (EDOM) yang dilakukan di akhir tiap semester 

ganjil dan genap .Indikator nya terdiri dari  (1) penguasaan materi  (2) cara 

penyampaian (3) kedisiplinan (4) penampilan (5) kestabilan emosi (6) penguasaan 

kelas (7) penggunaan alat bantu (8) pemberian contoh dan aplikasi (9) kemampuan 

memotivasi (10) kualitas ujian yang diberikan. 

 Hasil evaluasi yang dilakukan pada  semester ganjil TA 2016/2017 

menunjukkan hasil bahwa rata-rata penilaian proses pembelajaran yang diberikan 

mahasiswa  terhadap dosen pengampu  mengalami kenaikan nilai pada evaluasi di 

semester  genap untuk indikator cara penyampaian, kedisiplinan, penampilan, 

kestabilan emosi, penguasaan kelas,  penggunaan alat bantu ,  pemberian contoh dan 

aplikasi , kemampuan memotivasi ,  kualitas ujian yang diberikan,  namun terjadi 

penurunan nilai untuk indikator penguasaan materi yang pada semester ganjil nilainya 

4,33 , pada semester genap menjadi 4,24 . Di sisni terjadi penurunan nilai sebesar 0,09. 

Walaupun terjadi penurunan namun masih masuk dalam kategori baik dengan skala 

sampai 5 .0.Untuk meningkatkan penguasaan materi maka dosen akan diikutsertakan 

dalam kegiatan pelatihan, wokshop, magang, seminar dan studi banding 

Progran  penulusuran alumni atau Tracer study adalah penelitian mengenai 

situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan 

memperoleh  kompetensi selama kuliah. Studi ini mampu menyediakan berbagai 

informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk menyempurnakan dan penjaminan kualitas 

lembaga Pendidikan Tinggi. 

STPP Jurusan Penyuluh Pertanian Yogyakarta sebagai  Perguruan Tinggi 

Kedinasan di bawah Kementerian Pertanian mendidik mahasiswa dengan latar 

belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tahun 2001 dan baru pada tahun 

2015 menerima mahasiswa fresh graduate dari lulusan SMK Pembangunan Pertanian  

dan SMA dan Madrasah Aliyah (MA) dari Jurusan IPA, sehingga dalam kegiatan 
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Tracer study ini sementara masih merupakan alumni yang berlatar belakang PNS 

maka instrumennya disesuaikan dengan kondisi latar belakang  alumni. 

Indikator untuk pelacakan lulusan  untuk pengguna alumni (kepala instansi 

alumni) terdiri dari (1) pengetahuan kompetensi teknis (2) mengambil inisiatif (3) 

kemampuan  bekerja dalam tim (4) Kerjasama dalam tim (5) komitmen dedikasi dalam 

pekerjaan (6) kemampuan dalam bahasa asing (Bahasa Inggris, Bahasa asing lainnya) 

(7) kemampuan dalam beradaptasi (8) kejujuran (9) menjalankan perintah agama 

dengan baik (10) mempunyai moral etika yang baik (11) berakhlak baik (12) kecintaan 

pada tanah air dan bangsa (13) keahlian  berdasarkan bidang  ilmu (14) kompetensi 

unggulan (kompetensi spesifik/ khusus) (15) keahlian berdasarkan profesionalisme 

(16) Penggunaan teknologi informasi (17) kepemimpinan (18) entertainment (19) 

pengembangan diri untuk maju (20) analisis problem solving (21) kemampuan 

presentasi (22) manajemen kegiatan (23) kreatif dan inovatif (24) kemampuan belajar 

hal – hal yang baru  (25) kemampuan analisis (26) kemamapuan berinteraksidengan 

orang/ pihak lain (27 ) disiplin. 

Sedangkan indikator untuk peer (rekan sekerja alumni)  terdiri dari (1) 

pengetahuan dan ketrampilan teknis pada tugas yang diberikan (2) Sikap positif 

terhadap pengembangan berkelanjutan (3) profisiensi Bahasa Inggris (4) Teamwork 

(5) kemampuan untuk berinteraksi dengan anggota team (5) komitmen/ dedikasi 

terhadap pekerjaan (6) efisiensi kerja (7) kompetensi kerja (8) kesadaran dan aplikasi 

gender (9) lain-lain (specify) 

Hasil penelusuran alumni dengan responden Kepala Kantor dimana alumni 

bekerja didapatkan hasil bahwa untuk kriteria instrumen para atasan alumni 

memberikan kriteria, baik  sebanyak 88%, Sangat Baik sebanyak 12.Sedangkan 

penilaian dari peer (rekan sekerja alumni)  memberikan penilaian  baik sebanyak 

63,11% dan sangat baik 33,22%. 

 

B.7. Perencanaan dan Pengembangan Program, dengan Memanfaatkan Hasil 

Evaluasi Internal dan Eksternal 

Untuk perencanaan dan pengembangan program, Jurusan memanfaatkan hasil 

auditor  internal yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu Internal  (GJMI) yang 

mengacu kepada BAN PT  dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)dan 

evaluasi eksternal dilakukan oleh asesor dari Tim ISO 9001 : 2008, dan input dari 
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hasil treasure study. Dari hasil audit Internal oleh GJM rata-rata mendapatkan nilai 

di atas 3 kecuali di kegiatan pengabdian masyarakat masih terdapat nilai  . Untuk 

audit oleh Tim asesor ISO mendapatkan hasil bahwa secara keseluruhan Sisten 

Manajemen Mutu di STPP Jurluhtan Yogyakarta  sudah berjalan sesuai dengan 

prosedur internal yang sudah diterapkan. 

Pertemuan dengan alumni dan pengguna lulusan dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan masukan/saran untuk perbaikan, baik yang ditujukan untuk 

pengembangan program di Jurusan Penyuluhan Pertanian  seperti untuk 

meningkatkan partisipaasi alumni dalam pengembangan pembelajaran bagi 

mahasiswa. Mahasiswa dapat belajar di tempat alumni yang sudah berhasil dalam 

usahanya. 

 
B.8. Dampak Hasil Evaluasi Program terhadap Pengalaman dan Mutu   

Pembelajaran Mahasiswa 

Evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa 

telah dilakukan Jurusan  Penyuluhan Pertanian. Hasil evaluasi ini digunakan oleh 

prodi untuk pengembangan kurikulum, metoda pembelajaran serta menambahkan 

program kerja dengan tujuan untuk peningkatan kualitas jurusan  khususnya terhadap 

pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa. Pengembangan kurikulum yang 

dilakukan setiap 5 tahun sekali menyusun  RPS, Silabus, SAP  yang disusun setiap 

semester. Ini juga dapat dilihat melalui IPK lulusan. IPK rata-rata lulusan 

masihbisadipertahankan di atas 3.0, walaupun terjadi fluktuasi  IPK dalam 4 tahun 

terakhir. Pada tahun akademik 2014/ 2015  IPK rata-rata 3,32  naik menjadi  3,34. 

Tahun akademik 2015/ 2016 IPK rata-rata turun menjadi  3,21 dan  tahun akademik 

2016/2017 naik menjadi 3,31.  

Sebagai usaha untuk memberikan gambaran  mengenai  pengembangan proses 

pembelajaran ,Jurusan mengadakan kegiatan kuliah lapang, field trip. Kegiatan kuliah 

lapang dilakukan kegiatan kunjungan lapang ke instansipemerintah seperti kunjungan 

ke Balai Besar Tanaman Obat, dan  juga  kunjungan ke praktisi usaha bidang pertanian 

seperti pengusaha anggrek. Disamping itu mahasiswa juga belajar secara langsung 

Budidaya Jamur di alumni yang sudah berhasil mengembangkannya. 

Dosen dan mahasiswa juga dilibatkan secara langsung dan diberi tanggung 

jawab dalam proses pengabdian masyarakat . Para dosen terlibat dalam kegiatan 
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Pelatihan  Bagi Petani dan Pelaku Usaha Tani, Pemuda Tani  di Kabupaten Sleman, 

Bantul, Gunung Kudul dan Kulon Progo, Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Memberikan pengenalan pertanian 

usia dini untuk anak – anak TK dan SD, Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) 

“Pawon Gendis” Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, Diseminasi hasil 

penelitian di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kudul dan Kulon Progo. Dosen juga 

terlibat dalam kegiatan Pelatihan dengan dana dari pihak luar / stake holder  dengan 

materi sesuai kebutuhan stake holder seperti Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian , 

Pelatihan Hidroponik. Dosen dan mahasiswa semester V  juga dilibatkan dalam 

kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) Pajale yang dimulai pada tahun 2015 , 2016 di 

Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen.  Tahun 2017 lokasi UPSUS PAJALE 

berada di lokasi Cilacap dan Banyumas. Selain itu pada tahun 2017 , dosen dan 

mahasiswa semester V  juga dilibatkan dalam kegiatan  Pendampingan/ Pengawalan 

APBN-P  Mahasiswa/ Alumni/ Pemuda Tani 2017 di 6 kecamatan di Kabupaaten 

Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mendukung rasa nasionalisme, 

mahasiswa dilibatkan alam kegiatan Latihan Integrasi Taruna Dewasa (Latsitarda) 

Nusantara di daerah perbatasan Indonesia Malayssia di Kabupaten Nunukan,  Propinsi 

Kalimantan Utara bersama-sama dengan Taruna Akademi Militer. Mahasiswa juga 

dilibatkan dalam kegiatan pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia, Wisusa 

Sarjana Sains terapan (SST) di STPP.  Diharapkan setelah mengikuti kegiatan, dosen 

dan mahasiswa dapat bertambah pengalaman dan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

Contoh kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang melibatkan dosen 

adalah kerjasama Pengembangan Balai Penyuluhan Perrtanian (BPP) mitra di 

kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul yang bertujuan untuk 

membantu mengembangkan SDM BPP. 

Dalam rangka mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang wirausaha, 

Jurusan  melibatkan mahasiswa dalam program  Pengembangan Wirausahawan Muda 

Pertanian (PWMP) yang dimulai sejak tahun 2016 dengan berbagai macam usaha 

seperti budidaya hortikultura dan kuliner. 
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B.9.Pengelolaan Mutu Secara Internal Pada Tingkat Program Studi. 

Dalam rangka  pengelolaan mutu secara internal, Jurusan melakukan 

Peningkatan mutu manajemen  untuk menjamin terlaksananya pengelolaan program 

studi yang beorientasi pada manajemen modern. Dalam hal ini staf dosen, mahasiswa 

dan tenaga kependidikan dapat berperan aktif untuk mendorong tercapainya visi dan 

misiJurusan Penyuluhan Pertanian. 

Untuk keperluan tersebut pengelolaan Jurusan Penyuluhan Pertanian  

dilakukan dengan mengacu pada standar ISO.  Jurusan Penyuluhan Pertanian pada 

tahun 2015 mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 . Dari segi akademik, pengelolaan 

mutu secara internal telah dilakukan oleh prodi melalui kajian pengembangan 

kurikulum secara periodik selama 5 tahun sekali maupun revisi minor kurikulum 

tahunan oleh tim kurikulum prodi. Evaluasi terakhir dilakukan pada periode 2015-

2016. Pada periode tersebut revisi dilakukan untuk menyelaraskan  

 

B.10 Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Lembaga 

Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Lembaga dilakukan 

melaui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh  Gugus Jaminan Mutu internal   

(GJMI) . Organisasi GJMI berada di tingkat jurusan dengan Ketua Jurusan sebagai 

penanggung jawab.  Organisasi Gugus  JaminanMutu di tingkat jurusan terdiri dari  

Pimpinan STPP, Wakil Ketua I, Ketua Jurusan, dan pelaksana GJM. Gugus Jaminan  

Mutu (GJM ) dibentuk untuk membantu jurusan dalam penjaminan mutu di Jurusan 

Penyuluhan Pertanian . 

Dalam kegiatannya, GJMI menetapkan PDCA. Salah satu kegiatannya , 

GJMI melakukan audit internal untuk memonitor pelaksanaan pemenuhan standar 

nasional pendidikan tinggi  (SNPT) . Dalam kegiatan audit internal , didapatkan hasil 

bahwa masih ada pemenuhan standar yang harus ditingkatkan seperti untuk 

pengabdian masyarakat belum dilakukannya monitoring evaluasi kegiatan. Hasil dari 

audit internal bisa dijadikan input bagi lembaga dalam mengembangkan proses 

pembelajaran. 
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B.11. Dampak Proses Penjaminan Mutu terhadap Pengalaman dan Mutu Hasil Belajar 

Mahasiswa  

Dampak proses penjaminan mutu yang dilaksanakan terhadap pengalaman dan 

mutu hasil belajar mahasiswa telah membawa dampak kepada mahasiwa : 

Peningkatan selama 5 tahun terakhir, yaitu:  

1. IPK rata-rata lulusan sudah berada di atas 3  

2. Juara I , III dan IV  Lomba Karya Tulis Ilmiah Kewirausahaan Tingkat Kota 

Yogyakarta  

3. Juara I dan Juara III Kejuaraan Taekwondo Tingakt Propinsi. 

 

B.12. Metodologi Baku Mutu  

Metodologi Baku Mutu (benchmarking) pada tingkat Jurusan digunakan 

sebagai standar lulus minimum 2,50 (C) dan lulus maksimum 4,00 (A). Untuk 

kelulusan tiap mata kuliah menggunakan nilai huruf A,B,C dan D. Sedangkan untuk 

yang belum menyelesaikan tugas mata kuliah penilaian diberikan tanda nilai huruf BL, 

dan untuk yang tidak lulus menggunakan nilai huruf E. Jurusan Penyuluhan Pertanian 

mencanangkan target kelulusan dengan nilai minimal IPK 2,5 dengan masa studi 4  

tahun. 

Untuk pengembangan kurikulum prodi yang baru yaitu Kurikulum 

2015,Jurusan Penyuluhan Pertanian  merujuk pada Undang‐Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai 

Kurikulum,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja  Republik 

Indonesia  Nomor  : KEP. 29 / MEN / III / 2010  tentangPenetapan SKKNI Sektor 

Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN‐DIKTI). 

Jurusan Penyuluhan Pertanian dalam usahanya untuk mencapai mutu baku maka 

dilakukan peningkatan, kualitas tenaga pengajar dan tenaga kependidikan , kesesuaian 

pengadaan sarana dan prasarana,yang kesemuanya dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan. 

GJMI Jurusan Penyuuhan Pertanian  menerapkan metode PDCA (Plan, Do, 

Check, Action) berdasarkan Renstra STPP tahun 2010 – 2015 dengan ruang lingkup 
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kegiatan akademik yang meliputi Tridharma Perguruan Tinggi.Dengan 

diberlakukannya Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan 

MutuPendidikan Tinggi disertai dengan diterbitkannya Renstra  STPP  2015 – 2019 , 

manajemen GJMI Jurusan Penyuluhan Pertanian  menerapkan metode PPEPP 

Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)untuk menghasilkan 

kaizenatau continuous quality improvementRuang lingkup GJMI Jurusan meliputi 

kegiatan akademik (Tridharma Perguruan Tinggi). Sedangkan bidang non 

akademikdimonitor dan dievaluasi oleh Sistem Pengawasan Internal  atau SPI .  

 

B.13.  Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagan  

Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan mengacu kepada Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003; Keputusan Presiden 

Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Pendirian STPP Magelang;Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43/permentan/OT.140/10/2008 Tentang: perubahan atas keputusan 

Menteri Pertanian No.553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

STPP Magelang; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 

tentang Statuta STPP Magelang dengan sistem pembelajaran dengan pola in and out 

sistem learning dengan perkuliahan ditempuh selama delapan semester dengan 

jumlah 144 SKS, dengan imbangan teori 40 persen dan praktek 60 persen. Kegiatan 

didalam kampus untuk teori dan praktek serta praktikum di laboratorium. 

 

B.14 Evaluasi Internal yang Berkelanjutan  

Evaluasi internal yang dilakukan oleh Jurusan Penyuluhan Pertanian secara rutin dan 

berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu prodi antara lain:  

1. Evaluasi RPS, bahan ajar, UTS dan UAS setiap semester 

2. Evaluasi pengelolaan prodi melalui rapat jurusan, dimana undangan dan notulensi 

rapat diarsipkan dan terdokumentasi dengan baik  

3. Evaluasi manajemen prodi dengan koordinator-koordinator kegiatan dan tenaga 

kependidikan . 

4. Evaluasi kurikulum yang dilakukan minimal 3 tahun sekali . 
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B.15 Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/ Akreditasi dalam Perbaikan 

dan Pengembangan Program 

Hasil evaluasi internal dan eksternal pengelolaan prodi dimanfaatkan dalam 

perbaikan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di prodi yang tercakup 

dalam RenstraJUrusan Penyuluhan Pertanian. Hasil evaluasi proses pembelajaran 

dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu hasil pembelajaran 

mahasiswa, sedangkan evaluasi pengelolaan prodi dengan rapat dosen, kepala 

laboratorium serta tenaga kependidikan digunakan untuk meningkatkan pelayanan 

bagi sivitas akademika prodi. Hasil evaluasi kinerja dosen dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, Sementara itu hasil 

evaluasi juga digunakan memperbaiki dan mengembangkan kurikulum dalam rangka 

meningkatkan kepuasan bagi pengguna, mahasiswa dan alumni. Hasil evaluasi 

eksternal/akreditasi prodi menjadi dasar untuk mengembangkan dan meningkatan 

kualitas dan kuantitas dari kegiatan yang mendapatkan penilaian rendah pada 

akreditasi sebelumnya, sehingga  Jurusan Penyuluhan Pertanian dapat memperbaiki 

kekurangan tersebut dan memasukkannya pada RKAKL prodi selanjutnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Jurusan Penyuluhah Pertanian  

memanfaatkan hasil evaluasi internal dan eksternal/ akreditasi dalam perbaikan dan 

peningkatan program. 

 

B.16. Kerjasama dan Kemitraan  Instansi Terkait Dalam Pengendalian Mutu  

Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait telah memberikan manfaat 

dalam pengendalian mutu jurusan .Kerjasama jurusan  dengan stakeholder dalam 

bidang teknis pertanian, bidang sumber daya manusia  baik pemerintah, pelaku usaha 

pertanian  telah dilakukuan. Sebagian kerjasama telah memiliki MoU. Berikut ini 

adalah kerjasama yang telah dijalin  : 

A . Kerjasama bidang SDM  

1. Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Propinsi  Kalimantan Barat untuk 

pengiriman mahasiswa studi di STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian  

2. Pemerintah Kabupaten Sintang  Propinsi Kalimantan Barat untuk pengiriman 

mahasiswa studi di STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian  

3. Pemerintah Kabupaten Lingga , Propinsi  Kepulauan Riau untuk pengiriman 

mahasiswa studi di STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian  
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4. Pemerintah Fiji untuk pengiriman expert di  bidang pengolahan hasil pertanian 

 

B. Stake Holder Bidang Usaha Pertanian  

1. PT. Awana  

2. PT. Nasa  

 

Identifikasi SWOT Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 

Penjaminan Mutu 

 

Kekuatan (strength) 

1. Struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas. 

2. Pola kepemimpinan demokratis dan transparan. 

3. Seluruh kegiatan yang menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat ditangani dan 

terjadi kolaborasi antar bagian. 

4. Dapat mengakomodir struktur organisasi sesuai standar pendidikan tinggi. 

5. Terjaminnya mutu pendidikan melalui optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). 

6. Aspirasi civitas akademika dapat disalurkan dalam forum pertemuan maupun kotak 

saran yang tersedia. 

 

Kelemahan (weakness) 

1.  Keberadaan SPMI dan SPI masih perlu dioptimalkan. 

2. Unit/instalasi/bagian di dalam Prodi masih  perlu disesuaikan dengan tingkatkebutuhan. 

3. Mutasi  pegawai  kadangkala  merupakan  given  dari  Kementerian Pertanian dan perlu 

adaptasi di lapangan . 

 

Peluang (opportunity) 

1.  Pengembangansistem administrasifleksibel. 

2.  Kerjasama dengan instansi lain mudah dan terbuka lebar. 

3.  Mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar secara kondusif. 

4. Berkembangnya  teknologi  informasi  secara  cepat  dan  terbuka, menjadikan sarana 

teknologi dan informasi bisa dioptimalkan. 
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5. Terbitnya UU SP3K yang memantapkan keberadaan lulusan terkait dengan 

kemampuan professional dan tuntutan stakeholder 

 

Ancaman (threat) 

1. Tatapamong pada Jurusan perlu menyesuaikan dengan tatapamong kelembagaan STPP 

secara utuh dan Perguruan Tinggi Mitra, untuk menciptakan iklim kerja yang lebih 

kondusif. 

2. Tersedianya sistem informasi yang  terbuka, perlu pengawasan yang ketat mengingat 

adanya dampak negative yang ditimbulkan. 

3. RUU-SISDIKNAS yang belum ada kepastian substansinya. 

4. Program studi sejenis didirikan di PerguruanTinggi lain. 

 

Ancaman (threat) 

1. Tatapamong pada Prodi perlu menyesuaikan dengan tatapamong kelembagaan STPP 

secara utuh dan Perguruan Tinggi Mitra,untuk menciptakan iklim kerja yang lebih 

kondusif. 

2. Tersedianya sistem informasi yang  terbuka, perlu pengawasan yang ketat mengingat 

adanya dampak negative yang ditimbulkan. 

3.  RUU-SISDIKNAS yang belum ada kepastian substansinya. 

4.  Program studi sejenis didirikan di PerguruanTinggi lain. 

 
 

C.  Mahasiswa dan Lulusan  

1. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa 

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Penyuluhan Pertanian di Sekolah 

Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang Tahun 2012, 2013 dan 2014 dilakukan 

melalui jalur tugas belajar yaitu Pegawai Negeri Sipil Fungsional/CalonFungsional 

Penyuluh Pertanian danTenaga Teknis yang berasal dari Kalimantan, Jawa Tengah 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); pada tahun 2015, 2016 dan 2017 penerimaan 

mahasiswa baru dilakukan melalui : (1) jalurtugas belajarbagi PNS, (2) jalur undangan 

bagi lulusan SMK PP binaan Kementan dan bagi anak pelaku pertanian yang 

berprestasi, dan (3) jalur umum bagi lulusan SLTA (IPA), SMK-PP dan SMK 

Pertanian, dan MA(IPA). 
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Sistem seleksi mahasiswa baru bagi PNS jalur Tugas Belajar dan lulusan 

SMK-PP jalur undangan melalui seleksi administrasi dan test kesehatan. Seleksi jalur 

umum Tahun Akademik   (TA)  2015/2016 dan 2016/2017 bagi lulusan SMK-PP/ 

SMK Pertanian/SMU IPA/MA IPA meliputi seleksi administrasi, Test Tulis, dan Test 

Kesehatan. Calon mahasiswa jalur umum berasal dari berbagai daerah di seluruh 

Indonesia. 

 

2. Profil Mahasiswa 

Mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian di Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang memiliki kedisiplinan, kemandirian, 

kreativitas dan integritas, yang ditunjukkan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler 

maupun ekstrakurikuler. Pengembangan diri mahasiswa melalui berbagai kegiatan 

kemahasiswaan yang dikoordinir oleh organisasi kemahasiswaan BEM dan BPM 

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan. 

Dukungan lembaga dalam mewujudkan profil mahasiswa seperti di atas berupa 

fasilitas prasarana dan sarana yang memadai. 

 

3. Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Kegiatan yang Relevan 

Mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian di Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang selain sebagai peserta didik juga mitra 

jurusan. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan antara lain dalam 

penyelenggaraan seminar dan temu ilmiah baik di tingkat internal, regional, maupun 

nasional, kegiatan penelitian terapan, pengembangan kreativitas, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

Selainitu program studimendorong mahasiswa dalam melakukan aktivitas 

akademik, misalnya: seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa, lomba 

penyuluhan, lomba desain poster, lomba majalah dinding, pameran pendidikan dan 

lain-lain.  Mahasiswa Jurusan Penyuluhan Pertanian telah berhasil menunjukkan 

prestasinya secara nasional dengan memperoleh beberapa medali emas pada acara 

Temu Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional (Tekmanas) yang merupakan 

ajang adu prestasi mahasiswa STPP tingkat nasional. 

Pola keterlibatan mahasiswa ini dimaksudkan untuk menempatkan mahasiswa 

sebagai bagian yang bertanggungjawab dalammewujudkan visi dan misi Jurusan. 
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Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika yang memiliki hak, kewajiban, dan 

tanggungjawab dalam pelaksanaan dan keberhasilan proses belajar mengajar.  

 

4. Kegiatan Ekstra Kurikuler 

 Program Studi Penyuluhan Pertanian di Sekolah Tinggi Penyuluhan 

Pertanian (STPP)Magelang dalam pembinaan ekstrakurikuler memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk berkreatif mengembangkan potensinya melalui kegiatan 

UKM yang diminati antara lain yaitu olah raga, kesenian, jurnalistik, karya ilmiah, 

english club, dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Khusus untuk pengembangan 

jiwa kewirausahaan,  lembaga juga mendorong penyelenggaraan kegiatan 

kewirausahaan yang diarahkan agar mahasiswa memiliki kompetensi penyusunan 

rencana usaha, memilih usaha yang menguntungkan dan mampu berwirausaha. 

Pengembangan jiwa kewirausahaan ini mendapat dukungan dari Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan SDM Pertanian melalui program Pengembangan Wirausahawan 

Muda Pertanian (PWMP). 

 

5. Keberlanjutan  

Dalam Undang-Undang RI Nomor 16Tahun2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dinyatakan bahwa setiap satu desa 

dibutuhkan satu orang penyuluh pertanian PNS.Dengan demikian, kebutuhan 

penyuluh pertanian diperkirakan berjumlah sekitar 45 ribu orang (jumlah penyuluh 

pertanian saat ini sebanyak lebih kurang 25 ribu orang, sedangkan jumlah desa sekitar 

70 ribu desa). 

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang sebagai lembaga 

pendidikan tinggi kedinasan yang memiliki mandat menyelenggarakan pendidikan 

bagi para penyuluh pertanian akan semakin diakui eksistensinya dalam mendidik 

tenaga-tenaga penyuluh pertanian, sehingga kondisi ini diharapkan akan memberikan 

jaminan keberlanjutan penerimaan mahasiswa baru yang akan masuk ke STPP.  Hal 

ini dipertegas dengan kebijakan Kementerian Pertanian dengan menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional yaitu diklat dasar terampil, diklat dasar 

ahli dan diklat alih kelompok bagi penyuluh pertanian yang akan disinergikan dengan 

upaya pencapaian standar kompetensi penyuluh pertanian dan jabatan fungsionalnya. 

Upaya ini telahdilakukan dengan dimulainya kegiatan sertifikasi profesi bagi penyuluh 
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pertanian PNS yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Lembaga Sertifikasi 

Profesi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian 

Pertanian, melalui bimbingan teknis Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 

sehingga melalui upaya ini diharapkan profesi penyuluhan pertanian dapat bersaing di 

tengah percaturan pasar tenaga kerja secara global. 

 

6. Pelayanan  
 

 Mahasiswa mendapatkan pelayananantara lain bimbinganakademik dan 

konseling pribadi, fasilitas sarana pengembangan minat bakat, beasiswa pendidikan 

dan kesehatan. Bimbingan dalam bidang akademik diberikan oleh dosen mata kuliah 

yang bersangkutan atau pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Karya Ilmiah 

Penugasan Akhir (KIPA). Konseling pribadi diberikan oleh Dosen Pembimbing 

Wali.Untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa.Layanan fasilitas sarana dan 

prasarana pengembangan minat dan bakat antara lain lapangan olah raga, peralatan 

olah raga dankesenian, dan Pembina kegiatan. Beasiswa pendidikan diberikan penuh 

kepada setiap mahasiswa sejak masuk hingga selesai pendidikan diberikan. Pelayanan 

kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan oleh dokter setiap hari jum’at, dan 

pengobatan bagi mahasiswa yang sakit. 

 

 

7. Kompetensi dan EtikaLulusan 

Merujuk pada visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan di Program Studi 

Penyuluhan Pertanian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, 

lulusan pendidikan profesional penyuluhan pertanian diharapkan berkompetensi tinggi 

di bidangnya dan menjunjung tinggi etika penyuluhan pertanian. Sesuai 

Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang 

menyebutkan bahwa elemen kompetensi adalah landasan kepribadian, penguasaan 

ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya 

menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan 

pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 

berkarya, maka disusunlah profil lulusan Program D-IV Penyuluhan Pertanian yaitu 

tenaga penyuluh pertanian ahli yang mempunyai : 
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1) Landasan filosofi yang kuat untuk mengembangkan diri sebagai penyuluh 

pertanian dalam kehidupan bermasyarakat; 

2) Pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas 

penyuluhan  pertanian; 

3) Kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan mengembangkan program penyuluhan pertanian; 

4) Kemampuan dalam mempersiapkan dan mengembangkan media penyuluhan 

pertanian; 

5) Kemampuan dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi usahatani di 

bidang pertanian yang berorientasi agribisnis dan ramah lingkungan; 

6) Kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang 

usahatani sesuai dengan kondisi lokasi, khususnya di wilayah pedesaan; 

7) Ahli untuk bertindak sebagai motivator, komunikator, dinamisator dan fasilitator 

dalam kegiatan inovasi teknologi dengan mengacu kepada kompetensi kerja yang 

meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kehidupan bermasyarakat.  

 

Mengacu pada pencapaian profil di atas, maka kompetensi utama lulusan 

Program D-IV Penyuluhan Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 

Magelang adalah : 

(1) Pengetahuan (learn to know): Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) Penyuluhan, IPTEK Pertanian dan IPTEK Sosial Ekonomi Pertanian untuk 

bekal bertindak sebagai penyuluh pertanian profesional dalam melaksanakan tugas-

tugas penyuluhan yang lebih kompleks, termasuk di dalamnya kegiatan pengkajian, 

perancanangan dan pengembangan penyuluhan dibidang pertanian. 

(2) Ketrampilan (learn to do): Terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) Penyuluhan, IPTEK Pertanian dan IPTEK Sosial Ekonomi 

Pertanian untuk bekal bertindak sebagai Penyuluh pertanian profesional, terutama 

teknologi sepadan sesuai dengan permaslahan yang dihadapi serta mampu 

mengantisipasi dinamika permasalahan yang akan datang. 

(3) Sikap (learn to be) : Mampu mengembangkan sikap sebagai penyuluh pertanian 

profesioanal yang dilandasi oleh kompetensi penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan dalam melaksanakaan tugas-tugas penyuluhan di bidang pertanian 
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dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat, norma-norma dan etika yang 

berlaku di lingkungan masyarakat setempat. 

(4) Bermasyarakat (learn to live together) : Mampu memahami nilai-nilai sosial 

budaya masyarakat setempat agar dapat membawakan diri dalam kehidupan yang 

kondusif, sehingga tugas-tugas fungsional penyuluhan dibidang pertanian dapat 

tercapai. 

Adapun etika yang harus ditegakkan oleh lulusan Program Studi Penyuluhan 

Pertanian SekolahTinggi PenyuluhanPertanian (STPP) Magelang adalah terkait dengan 

bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam kerangka pengembangan 

sumberdaya pertanian khususnya petani untuk mencapai kondisi petani yang kompetitif, 

produktif, inovatif, dan berwawasan global. 

 

8. Hasil Pembelajaran 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan 

Program Studi Penyuluhan Pertanian SekolahTinggi 

PenyuluhanPertanian (STPP) Magelang berusaha meningkatkan daya saing dari 

waktu ke waktu. Sasarannya adalah meningkatkan mutu lulusan agar dapat 

memenuhi tuntutan pengguna dan dapat bersaing dengan lulusan Program Studi-

Penyuluhan Pertanian lainnya.  

Kompetensi lulusan Program D-IV Penyuluhan Pertanian Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang yang diharapkan adalah: Mampu 

menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan sesuai 

kondisi setempat, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya, serta menjalankan 

fungsi sebagai penyuluh pertanian yaitu : 

1) Menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya 

dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi dan prinsip dari 

pembangunan pertanian; 

2) Bersama petani/kelompoktani membangun kelembagaan petani yang kuat; 

3) Mendorong peran serta dan keterlibatan petani/kelompoktani dalam 

pembangunan pertanian di wilayahnya; 

4) Membangkitkan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan petani; 
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5) Memfasilitasi petani/kelompoktani dalam penyusunan rencana kegiatan 

usahatani di wilayah kerjanya; 

6) Memfasilitasi petani/kelompoktani dalam mengakses teknologi, informasi 

pasar, peluang usaha dan permodalan; 

7) Memfasilitasi petani/kelompoktani untuk memformulasikan rencana 

usahatani dalam bentuk proposal; 

8) Memberikan bimbingan dan memecahkan masalah petani/kelompoktani 

dalam pengambilan keputusan guna menjalin kemitraan usaha di bidang 

pertanian. 

Sedangkan kompetensi yang dapat dicapai dari hasil pembelajaran 

adalah: 

1).  Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Pertanian  

2).  Terampil dalam menerapkan berbagaimetodologi(perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasidanpengembangan)penyuluhan pertanian 

3).  Mampu mengembangkan sikap sebagai penyuluh pertanian profesional 

4).  Mampu memahami nilai-nilai sosial budaya masyarakat 

5). Memilikikepribadian yang kuat 

 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat 

lulusan keberlanjutan 

Kompetensi lulusan D-IV Penyuluhan Pertanian diwujudkan dalam 

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 

1) Menyusun instrumen pengumpulan data dan menganalisis data potensi 

wilayah dan agroekosistem; 

2) Menyusun dan atau merumuskan konsep rancangbangun dan rekayasa 

usahatani; 

3) Melakukan bimbingan/pelatihan bagi penyuluh di BPP; 

4) Merumuskan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi; 

5) Menyusun Rencana Kegiatan Penyuluh Pertanian; 

6) Menyusun materi-materi penyuluhan pertanian sebagai bahan penyuluhan 

pertanian; 

7) Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani dan atau kelompok 

tani; 
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8) Melaksanakan pengkajian/pengujian teknologi anjuran; 

9) Mengidentifikasi dampak penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya; 

10) Memfasilitasi kegiatan demonstrasi (percontohan), temu lapang, temu teknis, 

temu wicara, temu usaha, rembug petani dan mimbar sarasehan; 

11) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi dalam rangka perumusan 

kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian; 

12) Memberikan pemecahan masalah kepada petani/kelompok tani yang 

berkonsultasi; 

13) Menumbuhkan kemitraan usaha petani/kelompok tani dengan koperasi dan 

perusahaan yang bergerak di bidang pertanian; 

14) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. 

 

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan dan kurun waktu penyelesaian studi 

mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

 Sampai sekarang Program Studi Penyuluhan Pertanian Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang sudah  meluluskan mahasiswa program 

D-4 sebanyak 418 lulusan mahasiswa program reguler. Kurun waktu penyelesaian 

studi rata-rata empat tahun. IPK tertinggi yang pernah dicapai adalah 3,95, 

terendah 2,76.  

d. Kepuasan lulusan 

Lulusan dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang tersebar di seluruh pelosok tanah air. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan para lulusan dilakukan penelusuran 

lulusan/alumni dengan kuisioner atau angket yang dikirimkan kepada para lulusan 

secara sampling. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa mayoritas para 

lulusan/alumni dapat dan mampu mengaplikasikan materi-materi yang telah 

didapat dikampus. 

 

9. Kepuasan Pengguna Lulusan 

Penelusuran terhadap pengguna lulusan/alumni telah dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner atau angket yang dikirimkan secara resmi pada pengguna 

lulusan/alumni. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pengguna lulusan menyatakan 
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bahwa para lulusan/alumni STPP dapat berperan sesuai dengan tupoksi penyuluh, 

antara lain sebagai perencana dan perancang kegiatan sistem dan usaha agribisnis di 

pedesan. 

 

10. Produk 

Hasil penelitian para dosen dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu 

Pertanian STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Peternakan 

Yogyakarta dan didokumentasikan diperpustakaan. Selain itu hasil penelitian dosen 

yang belum dipublikasikan pada jurnal ilmiah ilmu-ilmu pertanian STPP Jurusan 

Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Peternakan Yogyakarta diterbitkan di 

lembaga lain seperti Agronomika Universitas Islam Batik Surakarta, CarakaTani UNS 

Surakarta,  Jurnal Agri Ektensia STPP Malang, Jurnal Teknologi Pertanian Pusat 

Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Kementerian Pertanian. 

Setiap terbit, jurnal disebarluaskan ke Himpunan Mahasiswa Penyuluhan Pertanian, 

Alumni, berbagai perguruan tinggi, instansi pemerintah terkait, penulis jurnal, 

pameran-pameran, maupun perpustakaan, serta masyarakat peminat bidang penelitian 

pertanian. 

Hasil penelitian dosen STPP MagelangJurusan Penyuluhan Pertanian di 

Yogyakarta dalam bidang Pengolahan Hasil Pertanian di Laboratorium  PHP, telah 

menghasilkan produk pangan organik KECAP PAMOR yang diproduksi secara total 

organik. Kecap Pamor telah memberikan manfaat bagi lembaga berupa tempat 

pembelajaran bagi mahasiswa STPP MagelangJurusan Penyuluhan Pertanian dalam 

aspek proses produksi/pengolahan hasil pertanian dan pengembangan kewirausahaan 

dalam pertanian. Manfaat lain yang diperoleh adalah dalam konteks perberdayaan 

petani, yang merupakan materi dalam pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa 

Jurusan Penyuluhan Pertanian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 

Magelang. 

Kegiatan penyebaran informasli melalui radio yang dikemas dalam tajuk 

“Pertasikencana” adalah kegiatan siaran radio oleh mahasiswa/dosen STPP Jurusan 

Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Peternakan dalam rangka sosialisasi 

bidang ilmu pertanian melalui RRI Yogyakarta PRO-I frekuensi 91.1 FM.  
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11. Deskripsi SWOT Mahasiswa dan Lulusan 

 a. Kekuatan 

  Mahasiswa 

1) Sistem rekruitmen dan seleksi yang baku 

2) Lokasi kampus yang strategis  

3) Memilikiwaktu yang cukup untuk mengikuti kegiatan pendidikan 

4) Mahasiswa terhimpun dalam organisasi mahasiswa yaitu Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) 

5) Tersedianya fasilitas untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di 

berbagai bidang ekstrakurikuler dandidukung oleh adanya pembinaan 

kemahasiswaan 

6) Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kemahasiswaan 

7) Sebagian mahasiswa STPP sudah berpengalaman dalam penyuluhan pertanian 

Lulusan : 

1) Lulusan memiliki kompetensi teknis, sosial, dan profesional yang memadai 

2) Kemampuan lulusan di tempatkerja sesuai dengan harapan pengguna 

3) Memiliki kemandirian dan kreativitas yang cukup tinggi 

 

  b. Kelemahan 

Mahasiswa 

1) Kemampuan belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa beragam 

2) Memanfaatkan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk berprestasi 

dibidang yang sesuai degan bidangnya belum optimal. 

3) Sikap dan perilaku sebagian mahasiswa masih terpengaruh oleh suasana di 

lingkungantempatkerja 

4) Penggunaanteknologiinformasibelummaksimal 

5) Masih lemahnya kesadaran mahasiswa untuk belajar mandiri. 

Lulusan : 

1) Belum semua lulusan menginformasikan perkembangan dirinya kepada 

almamater 

2) Belum semua lulusan memberikan kontribusi untuk pengembangan almamater. 
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 c. Peluang 

  Mahasiswa : 

1) Lokasi asal Calon mahasiswa  yang menyebar di seluruh wilayah Republik 

Indonesia 

2) Calon mahasiswa memilih Program Studi-Penyuluhan Pertanian STPP 

Magelang karena pendidikan tinggi kedinasan sehingga tidak perlu membayar 

biaya pendidikan dan mendapatkan fasilitas yang memadai ;  

3) Dukungan dari pusat mengenai sistem, dana dan sarana-prasarana untuk 

mahasiswa yang semakin memadai; 

 Lulusan : 

1) Dukungan peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan masih memungkinkan 

untuk dikembangkan 

2) Lulusan berpeluang besar untuk memenuhi kebutuhan pengguna di lapangan. 

3) Adanya revitalisasi penyuluhan pertanian yang akan memperbaiki 

kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian 

4) Permintaan pasar terhadap lulusan Program Studi-PenyuluhanPertanian 

5) Adanya perkumpulan alumni PenyuluhanPertanian 

6) Lulusan cepat menyesuaikan lingkungan masyarakat karena sifat pendidikan di 

STPP adalah ilmu terapan bidang Penyuluhan Pertanian. 

 

d. Ancaman 

Mahasiswa 

1) Banyak calon mahasiswa penyuluhan pertanian yang diterima masuk di PT 

Umum/Universitas Terbuka bukan di STPP yang mempunyai kompentensi 

mendidik calon Penyuluh Pertanian 

2) Adanya kecenderungan menurunnya minat generasi muda terhadap bidang 

pertanian 

 

Lulusan : 

1) Setelah lulus tidak diposisikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

(Penyuluh Pertanian) 

2) Banyaknya saingan lulusan perguruan tinggi dalam bidang penyuluhan 

pertanian. 
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D.  Sumberdaya Manusia 

Kompetensi lulusan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kualitas dosen, 

oleh karena itu sistem perekrutan harus sesuai dengan kebutuhan. Perekrutan dosen 

melalui pemagangan minimal 2 semester, jenjang pendidikan minimal S2 dan 

disetujui melalui rapat senat STPP Magelang. Perekrutan dosen berdasarkan 

kebutuhan, baik dosen tetap yang keahliannya sesuai program studi dan dosen tetap 

yang keahliannya diluar program studi. Untuk mewujudkan visi, misi STPP 

diperlukan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan kompeten. 

Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan standar minimum 

tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.Peningkatan kompetenasi 

Sumberdaya Manusia dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. 

Dosen tetap berjumlah 18 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 5 

orang, S2 sebanyak 13 orang, dosen tugas belajar sebanyak 1 orang, dengan jenjang 

kepangkatan Lektor Kepala 11, Lektor 7 orang. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa 

sebesar 1 : 22. Peningkatan profesionalisme dosen dilakukan melalui pendidikan 

formal (S2, S3) dan informal berupa pelatihan, bimtek, permagangan, detasering, studi 

banding dalam dan luar negeri, penelitian, dan perancangan model inovasi teknologi. 

Dosen tidak tetap berjumlah 3 orang dengan latar pendidikan S3 sebanyak 3 orang. 

Jumlah tenaga kependidikan secara keseluruhan 9 orang, dengan sebaran 

jenjang pendidikan formal S2 (1 orang), S1 (5 orang), D 4 (3 orang) seperti disajikan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Tenaga Kependidikan pada Prodi Penyuluhan Pertanian. 
 

No. JenisTenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan 
PendidikanTerakhir Jumlah S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/

SMK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 Pustakawan 0 0 2 1 0 1 0 0 4 

2 Laboran/ Teknisi/ 
Analis/ Operator/ 
Programer 

0 5 4 8 0 0 0 6 23 

3 TenagaAdministrasi 0 1 5 3 0 0 0 0 9 
Total 0 6 11 12 0 1 0 6 36 
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 Seperti halnya dosen untuk meningkatkan profesionalitas tenaga 

kependidikan dilakukan melalui pendidikan formal mulai dari S1 sampai dengan S3 

dan pendidikan informal berupa pelatihan, bimbingan teknis dan permagangan, studi 

banding dan upgrading aplikasi kependidikan. 

 

Identifikasi SWOT Sumberdaya Manusia 

Kekuatan (strength)   

1. Memiliki dosen tetap dalam jumlah dan jenjang pendidikan yang memadai 

2. Peningkatan jenjang karier melalui pendidikan formal S2 dan S3 terbuka lebar dan 

terus dipacu baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar 

3. Peningkatan kemampuan dosen dan tenaga teknis melalui kursus, latihan, dan magang 

secara terus menerus dilakukan terutama untuk teknologi terapan 

4. Terjalinnya kerjasama yang baik antar dosen, tenaga kependidikan dan tenaga 

pendukung sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik 

5. Publikasi dosen bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri 

6. Sistem rekrutmen dosen berdasarkan kebutuhan kompetensi lulusan dan 

pengembangan program studi 

 
Kelemahan (weakness) 

1. Kompetensi tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan, untuk mendukung beban 

pekerjaan dosen sebagai tenaga fungsional yang masih diperbantukan untuk 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan  struktural  

2. Pengembangan karir tenaga kependidikan sebagai tenaga pendukung perlu disesuaikan 

dengan perkembangan kelembagaan.  

 
Peluang (opportunity) 

1. Tawaran tugas belajar selain dari Kementerian Pertanian juga dari Kementerian lain 

bahkan tawaran dari luar negeri semakin terbuka 

2. Terbukanya peluang peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui 

penelitian, pelatihan, permagangan dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, 

Lembaga Pelatihan baik dalam maupun luar negeri 
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Ancaman (threat) 

1. Tawaran dari perguruan tinggi lain atau dunia usaha untuk  dosen yang potensial pindah 

tugas. 

2. Mutasi tugas  dalam lingkup Kementan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang 

potensial. 
 

E. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

Analysis of Strength Weakness Opportunity and Threat (SWOT) atau 

analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman (KEKEPAN) dilakukan 

terhadap komponen penilaian evaluasi diri, dan ditetapkan yang memiliki 

bobot/dampakbesar, sehingga diperoleh dari faktor: peluang (opportunity) 6 item; 

dan ancaman (threat) 4 item; kekuatan (strenght) 9 item; kelemahan (weakness) 6 

item.  

Arah dan strategi  pengembangan Prodi Penyuluhan Pertanian, dilakukan   

melalui Matrik Faktor Faktor Strategi Eksternal (Tabel 3) dan Matrik Faktor- 

Faktor Strategi Internal (Tabel 4). 

 

Tabel 3.Matrik Faktor-faktor  Strategi  Eksternal (EFAS) 
 

FAKTOR-FAKTOR 
STRATEGI 

BOBOT 
 

RATING BOBOT(X) 
RATIN

KOMENTAR 

PELUANG (OPPORTUNITY) 
1.Tuntutan masyarakat terhadap 

inovasi Pertanian 

 
 
 

0,23 

 
 
 

4 

 
 
 

0,9
2 

 
 

Perlu inovasi yang teruji memberikan 
kemudahan dan keuntungan 

2.Program revitalisasi 
penyuluhan 
pertanian 

 
0,18 

 
3 

 
0,5
4 

Meninjau pentingnya penyuluhan 
pertanian dalam pembangunan 

3.TerbitnyaUU-SP3K  
0,08 

 
2 

 
0,1
6 

Penataan sistem dan ketenagakerjaan 
penyuluhan pertanian 

4.PeningkatankualitasSDM 
PenyuluhPertanian 

 
0,06 

 
2 

 
0,1
2 

Meningkatnya tuntutan masyarakat dan 
kompetensi penyuluh 

5.PenetapanRencanakebutuhan 
KementerianPertaniansatu 
desasatu penyuluh 

 
0,09 

 
3 

 
0,2
7 

Perlunya tambahan penyuluh pertanian 
secara 
nasional 

6.Tersedianya Kelompok Tani 
yang dapat dipakai sebagai 
Laboratorium Lapangan 

 
0,04 

 
2 

 
0,0
8 

Aplikasi terapan di masyarakat 

ANCAMAN (THREAT) 

1.Apresiasi PEMDA terhadap 
profesi Penyuluhan Pertanian 
yang masih beragam 

 
 
 

0,19 

 
 
 

1 

 
 
 

0,1
9 

 
 

Beberapa Pemdakurang memfasilitasi 
keberadaan penyuluh pertanian 
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2.Posisi Penyuluh Pertanian belum 
diperlukan bagi sebagian 
masyarakat 

 
0,08 

 
2 

 
0,1
6 

Masyarakat bisa memperoleh informasi dari 
berbagai media 

3.Program studi sejenis didirikan di 
PT lain 

0,04 2 0,0
8 

Kompetisi calon mahasiswa semakin ketat 

4.RUU-SISDIKNASyang belum 
adakepastiansubstansinya 

0,01 3 0,0
3 

Bisa jadi kurang berpihak terhadap PT 
Kedinasan 

TOTAL 1  2,4  
 
 

Tabel 4.Matrik Faktor–faktor Strategi Internal (IFAS) 
 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI 
INTERNAL 

BOBOT 
 

RATING BOBOT (X) 
RATING KOMENTAR 

KEKUATAN (STRENGTH) 

1.Dosen dan tenaga kependidikan 
profesional 

 
 

0,09 

 
 

4 

 
 

0,36 

 
Peningkatan kompetensi 
melalui pendidikan formal dan 
non formal 

2.Sarana dan prasarana 
memadai 

0,08 4 0,32 Sarana prasarana 
pembelajaran lengkap 

3.Merupakan Pendidikan 
Kedinasan 

0,05 3 0,15 Pendidikan Kedinasan 
dibawah Kementan 

4.Kokurikuler sinergis dengan 
kurikulum 

0,07 3 0,21 Peningkatan kompetensi: GISS, 
alsintan, Kemultimediaan,dll 

5.Buku Referensi tersedia, 
didukung freehotspotdan 
pembelajaran e-learning 

0,06 3 0,18 Fasilitas referensi dan teknologi 
informasi tersedia dan memadai 

6.Memiliki desa mitra sebagai tempat 
praktek mahasisawa 

0,05 2 0,1 Berbagai usaha dan komoditas 
pertanian diusahakan di desa 
mitra 

7.Terjalin kerjasama dengan instansi 
lain secara luas 

0,06 3 0,18 Untuk kegiatan Tridharma 
Perguruan Tinggi 

8.Pendanaan tersedia cukup dan lancar 0,07 2 0,14 Dana dijamin dalam DIPA 
dari Kementan 

9.Dilakukannya penjaminan mutu 
internal melalui SPMI dan SPI Prodi 

0,08 3 0,24 Optimalisasi SPMI dan SPI 
terus dilakukan 

KELEMAHAN (WEAKNESS) 
 

1.Kebijakan kementerian pertanian 
kadangkala mempengaruhi otonomi 
kampus 

 
 

0,08 

 
 

1 

 
 

0,08 

 
 

Menyesuaikan Renstra 
Kementan,dan Eselon I 

2.Merupakan program studi yang belum 
mendapat perhatian oleh masyarakat 
luas 

0,06 2 0,12 Belum menjadi Prodi yang 
didambakan atau primadona 

3.Belum memiliki jurnal ilmiah yang 
terakreditasi 

0,05 3 0,15 Publikasi Dosen masih relatif 
rendah 

4. Jumlah mahasiswa dipengaruhi 
kebutuhan Kementan 

0,07 2 0,14 Kuota penerimaan 
mahasiswa tergantung 
kebutuhan 

5. Lama pendidikan 4t ahun, dirasa berat 
oleh sebagian calon mahasiswa dari 
luarjawa 

0,05 4 0,20 Sebagian besar mahasiswa sudah 
berkeluarga 

6.Penelitian mandiri perlu terus 
ditingkatkan 

0,08 2 0,16 Sebagian besar penelitian dari 
anggaran Kementan 

TOTAL 1  2,73  

 
 

Agar dalam analisis lebih terfokus maka dari setiap faktor diambil 3 item 

dengan nilai (bobot x  rating) tertinggi. Pembobotan dan rating setiap item dapat 
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diakumulasikan (bobot x rating) untuk faktor internal bernilai 2,73 dan faktor 

eksternal 2,40 artinya posisi Program Studi Penyuluhan Pertanian berada pada 

kuadran 1, dan ha lini menujukkan bahwa faktor-faktor yangdapat dikendalikan lebih 

dominan dari pada yang hanya mampu diminimalisir pengaruhnya.   Berdasarkan 

matrik analisa SWOT tersebut, maka strategi pengembangan Prodi dapat ditempuh 

melalui: 
 

1. Strategi berdasarkan SO (strength and opportunity) 
 

Mengoptimalkan dosen  dan tenaga  kependidikan  yang profesional untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat terutama masyarakat pertanian akan kebutuhan 

inovasi/teknologi. Hal ini juga dilakukan untuk menjawab peluang penataan 

kembali sistem dan ketenagaan penyuluhan pertanian serta mempersiapkan diri 

untuk dapat memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan yang dicanangkan 

Kementerian Pertanian satu desa satu penyuluh. 
 
  
 
 
 

Tabel 5.Analisis SWOT Prodi untuk Pengembangan Strategi 
 

 
IFAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
EFAS 

STRENGTH (S) 
 

1. Dosen dan tenaga 
kependidikan 
professional 

 
2.  Sarana dan prasarana 

memadai 
 

3.   Dilakukannya 
penjaminan  mutu internal 
melaluiSPMI danSPI 
Prodi 

WEAKNESS (W) 
 

1. Penelitian mandiri perlu terus 
ditingkatkan 

 
2. Belum memiliki jurnal ilmiah 

yangt erakreditasi 
 

3. Jumlah mahasiswa 
dipengaruhi kebutuhan 
Kementan 

 
OPPORTUNITY (O) 

 
1. Tuntutan masyarakat terhadap 

inovasi Pertanian 
 

2. Program revitalisasi 
penyuluhan pertanian 

 
3. Penetapan Rencana kebutuhan 

Kementerian Pertanian satu 
desa satu penyuluh 

 
STRATEGI-SO 

 
 

1 

 
STRATEGI-WO 

 
 

3 
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TREATH (T) 

 
1. Apresiasi PEMDA terhadap 

profesi Penyuluhan Pertanian 
yang masih beragam 

 
2. Posisi Penyuluh Pertanian belum 

diperlukan bagi sebagian 
masyarakat 

 
3. Program studi sejenis 

didirikan diPTlain 

 
STRATEGI-ST 

 
 
 
 

2 

 
STRATEGI- WT 

 
 
 
 

4 

 

Sarana dan prasarana yang memadai pada Prodi Penyuluhan Pertanian 

sedapat mungkin dioptimalkan untuk memfasilitasi tuntutan masyarakatakan 

kebutuhan inovasi/teknologi pertanian. Fasilitas Prodi ini diharapkan juga dapat 

digunakan dalam rangka penataan kembali sistem dan ketenagaan penyuluhan 

pertanian dengan disiapkan untuk ajang lokakarya, simposium, rapat, dan lain 

sebagainya, termasuk dalam mempersiapkan kebutuhan jumlah penyuluh yang 

membengkak apabila program Kementerian Pertanian direalisasikan. 

Dalam  rangka   menangkap  peluang   akan  kebutuhan  inovasi, penataan 

kembali sistem dan ketenagakerjaan penyuluh pertanian, serta menyiapkan 

permintaan penyuluh pertanian yang kompetitif dan kompeten maka   harus   dapat   

menjamin  penciptaan  tenaga   penyuluh  melalui penjaminan mutupenyelenggaraan 

Prodi Penyuluhan Pertanian mulai dari input, proses, output,danotcomenya, sehingga 

dengan demikian kepercayaan stakeholder eksternal juga dapat terpuaskan. 
 
 
 

2. Strategi berdasarkan ST (strength and treath) 
 

Keberdaan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dioptimakan 

untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada Pemerintah 

Daerah akan pentingnya keberadaan penyuluhan dalam turut serta   mengoptimalkan 

SDM, SDA,  Modal   dan  teknologi  bagi masyarakat umumdanpelaku 

usahapertanian pada khususnya sehingga keberadaan benar-benar dapat dirasakan 

manfaatnya. Selainitudengan keberadaan SDM Prodi Penyuluhan  Pertanian yang  

profesional diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain yang 

menyelenggarakan Prodi sejenis.  

Sarana dan  prasarana  Prodi  digunakan  untuk   memfasilitasi sosialisasi 

pemahaman kepada Pemerintah Daerah akan pentingnya keberadaan penyuluhan 

dalam turut serta mengoptimalkan sumberdaya daerah serta kemanfaatannya bagi  
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masyarakat yang  ada di  daerah utamanya pedesaan. Selain itu sarana dan prasarana 

yang mendukung tentunya   akan  dapat  meningkatkan  kualitas   penyelenggaraan  

dan lulusannya sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. 
 

Penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) diharapkan bisa meyakinkan Pemerintah Daerah 

akan keberadaan penyuluhan dalam turut serta mengoptimalkan sumberdaya  di  

daerah serta peran sertanya  bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya 

dalam pengelolaan usaha pertanian. Penjaminan mutu yang terstruktur akan 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan akan menghasilkan luusan yang 

berkualitas sehingga berdaya saing tinggi. 
 

3. Strategi berdasarkanWO (weakness and Opportunity) 
 

Penelitian dengan biaya sendiri atau mandiri yang selama ini relatif masih  

kurang   utamanya  penelitian  terapan  harus  terus   ditingkatkan sehingga dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan teknologi terapan. Hasil penelitian 

dapat pula didesiminasikan melalui penyuluh sehingga apa yang menjadi program 

revitalisasi penyuluhan pertanian dapat tercapai, dan apabila dirasa kurang dengan 

eksistensi penyuluh yang nyata akan menggerakkan dan mempercepat pemenuhan 

kebutuhan satu desa satu penyuluh. 
 

Jurnal yang ada pada Prodi Penyuluhan Pertanian masih belum terakreditasi, 

hal ini perlu terus didorong untuk memperbaiki kualitas dan sedapat  mungkin 

segera diakreditasi. Diharapkan peningkatan kualitas jurnal ini sebagai wahana 

desiminasi secara lebih luas dan dapat berkontribusi  dalam menjawab kebutuhan 

masyarakat akan kebutuhan teknologi terapan. Melalui jurnal yang berkualitas juga 

dapat mendorong program revitalisasi penyuluhan pertanian, serta dapat meyakinkan 

akan peran serta penyuluh yang besar sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan 

kuantitasnya. 
 

Jumlah  mahasiswa  yang   tergantung   Kementan,   perlu  disiasati dengan 

mengakomodir kebutuhan daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan kebutuhan teknologi pertanian. Antisipasi penerimaan mahasiswa diharapkan 

dapat mendorong program revitalisasi penyuluhan pertanian dan mempercepat 

pemenuhan kebutuhan didaerah setelah dicanangkannya satu desa satu penyuluh. 
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4. Strategi berdasarkan WT (weakness and threat) 
 

Penelitian mandiri perlu terus ditingkatkan, sehingga dapat digunakan untuk 

sosialisasi peran serta penyuluh kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan 

pertanian serta dapat meningkatkan peran serta penyuluh dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penelitian mandiri yang apikatif juga akan mampu 

meningkatkan kualitas Prodi Penyuluhan Pertanian sehingga mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi lain dalam menjaring mahasiswa maupun mutu lulusannya. 
 

Jurnal ilmiah pada Prodi Penyuluhan Pertanian perlu terus ditingkatkan 

kualitasnya,dan harus segera diajukan akreditasi sehingga lebih efektif untuk 

sosialisasi peran serta penyuluh  kepada  Pemerintah Daerah serta untuk mendorong 

peran serta penyuluh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal 

terakreditasi akan meningkatkan kualitas Prodi sehingga diharapkan lebih dikenal 

oleh masyarakat luas dan animo calon mahasiswa baru serta kompetensi lulusan 

diperhitungkan oleh PerguruanTinggi lainnya. 
 

Fasilitasi pemenuhan kebutuhan penyuluh di daerah untuk mengantisipasi  

kebutuhan  Kementan  yang  terbatas   perlu   dilakukan sehingga peran serta 

penyuluh kepada Pemerintah Daerah dapat langsung dirasakan, disamping 

peransertanya dalam meningkatkan kegiatan usaha dan kesejahteraan  masyarakat. 

Jumlah  mahasiswa yang  terbatas atau dalam kuota tertentu diharapkan proses 

belajar mengajar efektif, diikuti dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan, 

sehingga alumni memiliki kompetensi tinggi, berkarakter dan berdaya saing tinggi. 

 

F. Pembiayaan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi 
1. Pembiayaan 

Bagian program perencana anggaran melakukan usulan ke Kementerian 

Pertanian dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 

dan Rencana Strategis (Renstra) untuk anggaran tahun berikutnya yang menyangkut 

anggaran untuk pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, 

investasi sarana prasarana dan SDM serta operasional kantor. Ini semua merupakan 

usulan dari masing-masing instalasi, laboratorium, Prodi, Bagian Administrasi dan 
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lain-lain. Jumlah dan jenis anggaran pada 3 tahun terakhir seperti tertuang pada 

Tabel 6. 

 
Tabel 6. Jumlah dan Jenis Penggunaan Dana pada Tiga Tahun Terakhir 

No. Jenis Penggunaan Jumlah Dana (Juta Rupiah) Jumlah 
keseluruhan TS-2 TS-1 TS 

1 Penyelenggaraan 
Pendidikan 

9.936 9.972 11.142 31.050 

2 Penelitian 84 256 153 493 
3 Pelayanan/pengabdian 

kepada Masyarakat 
180 342 392 914 

4 Investasi prasarana 1.641 1.216 - 2.857 
5 Investasi sarana  1.552 1.521 99.450 3.173 
6 Investasi SDM 311 899 178 1.388 
7 Operasional dan 

pemeliharaan kantor 
1.354 1.422 1.422 4.198 

Jumlah  15.059 15.629 13.386 44.074 
 

Minimal setiap tiga bulan sekali dilakukan audit oleh tim pemeriksa intern STPP dan 

setiap setahun sekali oleh Inspektorat Jenderal.Untuk memenuhi laporan keuangan mengacu 

pada Sistem Akuntansi Instansi ( SAI ),  Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK-BMN). STPP 

Magelang berkali-kali menerima penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian, sebagai instansi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).  

 

2. Sarana dan Prasarana 

Pada prinsipnya seluruh sarana dan prasarana adalah untuk kelancaran proses belajar 

mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menunjang kegiatan seluruh 

civitas akademika dalam mendukung program pembelajaran. Penyesuaikan tuntutan IPTEK 

yang terus berkembang maka tidak hanya perawatan saja, akan tetapi juga penambahan 

sarana dan prasarana terus dilakukan. 

  

3. Sistem Informasi 

Sarana untuk mengakses informasi tersedia melalui free hotspot area, disamping 

adanya jaringan kabel pada setiap ruang. Fasilitas e-learning juga disediakan untuk proses 

pembelajaran dan penugasan dari dosen ke mahasiswa. Fasilitas Local Area Network (LAN) 

j bisa digunakan untuk melihat perkembangan atau kemajuan akademik setiap mahasiswa. 

Referensi buku juga dapat diakses secara cepat dengan diterapkannya Sistem Informasi 

Perpustakaan (SIMPUS). 
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Identifikasi SWOT Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi    
 
Kekuatan (strength) 

1. Anggaran untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan operasional lainnya tersedia 

sesuai dengan usulan yang diajukan. 

2. Akuntabilitas penggunaan anggaran  untuk operasional dan pengembangan 

kelembagaan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.  

3. Diterapkannya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI), International Standard Organisation (ISO). 

4. Sudah diterapkannya aplikasi sistem pelaporan keuangan, pelaporan pengelolaan asset 

Negara, system informasi, system kepegawaian, system pengadaan barang/jasa. 

 
Kelemahan (weakness) 

1. Perlunya kecermatan, koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dalam proses 

perencanaan agar tidak berulangkali melakukan revisi anggaran pada proses 

pelaksanaan karena sumber anggaran yang terpusat di kementerian. 

2. Kurangnya kendaraan angkutan untuk praktek di luar kampus pada waktu yang 

bersamaan, meskipun anggaran perjalanan tersedia namun fleksibilitas dengan harus 

sewa akan berkurang. 

3. Spesifikasi sarana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kadangkala kurang detail 

sehingga berpeluang kurang tepat dengan yang dibutuhkan. 

 
Peluang (opportunity) 

1. Pemberian dana sangat memadai untuk di plot kan ke masing-masing klasififikasi 

kebutuhan sehingga mendukung setiap jenis kegiatan; 

2. Banyaknya tawaran kerjasama untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari 

perguruan tinggi lain ataupun lembaga penelitian, akan lebih meningkatkan khasanah 

ilmiah dan kualitas penyelenggaraannya.  

 

Ancaman (threat) 

1. Anggaran yang tergantung dari kementerian bisa saja sewaktu waktu berubah manakala 

terjadi pola kepemimpinan yang berubah dan perubahan kebijakan ataupun kejadian 

yang luar biasa (KLB). 

2. Fasilitas IT yang kurang dapat berfungsi manakala sumber listrik PLN kadang mati, 

sementara sumber lisrik internal kurang mencukupi apabila operasionalnya secara 

bersamaan dan mengakibatkan fasilitas cepat rusak karena naik dan turunnya daya 

listrik. 
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3. Perlu pengawasan yang lebih cermat, terhadap pengguna internet, mengingat dampak 

negatif dari teknologi informasi juga beragam, dan peluang untuk itu cukup besar. 

 

G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama 

1.  Penelitian 
 

Penelitian dilakukan dosen dengan anggaran melalui DIPA Prodi Penyuluhan 

Pertanian maupun secara swadana atau mandiri dan penyelenggaraannya secara 

berkelompok maupun sendiri-sendiri. Hasil penelitian dipublikasikan melalui Jurnal 

Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian Prodi Penyuluhan Pertanian maupun jurnal diluar 

institusi, proceeding, maupun melalui lokakarya dan seminar. 

Anggaran penelitian melalui Prodi Penyuluhan Pertanian dalam tiga tahun 

terakhir masing-masing: tahun 2015 (Rp. 97.700.000), tahun 2016 (Rp. 60.000.000), 

dan tahun 2017 (Rp. 49.200.000), dari anggaran ini didapatkan 29 buah laporan 

penelitian  (tahun 2015), 25 buah laporan penelitian  (tahun 2016) dan 19 buah 

laporan peneltian  (tahun 2017). 
 
 

2.  Pelayanan/Pengabdian kepada masyarakat 
 

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada Prodi Penyuluhan Pertanian 

dapat berupa:(1) pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa pelayanan penyuluhan 

pertanian dengan menggunakan sarana mobil penyuluhan, membuka konsultasi 

agribisnis, serta pelayanan kelompok tani yang bukan binaan tetap Prodi; (2) 

Pemberdayaan kelompok tani, dilakukan terhadap kelompok tani berupa penyuluhan 

atau pemberdayaan terhadap kelompok yang sudah menjadi binaan tetap Prodi 

Penyuluhan Pertanian dengan jadwal yang terstruktur. Pelaksanaan pengabdian 

masyarakat rata-rata setiap tahun berjumlah 50 kali (Tabel  7). 
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Tabel 7.  Kegiatan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Sumber Dana dan 
Jumlah Danayang Disediakan 

 
 

Tahun 
Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian 
kepada Masyarakat 

 

Sumberdan 
JenisDana 

Jumlah Dana 
(dalam juta 
rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 
2015 52 kegiatan DIPA STPP Rp. 938

2016 56 kegiatan DIPA STPP Rp. 1.780

2017 4 kegiatan DIPA STPP Rp. 479

Jumlah Rp. 3.197
 

Kerjasama 
 

Kerjasama Prodi  Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan Perguruan Tinggi, 

Lembaga Penelitian, Dinas/Pemda, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Kerjasama terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama melibatkan 

civitas akademika sesuai dengan kompetensinya, serta dilakukan evaluasi dan tindak 

lanjut dari kerjasama yang dilakukan. 
 
 

Identifikasi SWOT Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Tugas Akhir dan 
 

Publikasi 
 

Kekuatan (strength) 
 

1. Sudah tersedianya Jurnal Ilmiah pada Prodi Penyuluhan Pertanian 
 

2. Adanya  dana  yang  memadai  untuk  kegiatan  penelitian  dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Sarana dan prasarana  penelitian  maupun  pengabdian  masyarakat tersedia 

dan terus menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. 

4. Kegiatan melibatkan seluruh civitas akademika 
 

Kelemahan (weakness) 
 

1. Jurnal Ilmiah yang dimiliki belum terakreditasi 
 

2. Desa binaan sebagai tempat yang tepat dan tanpa birokrasi yang panjang 

letaknya tersebar dan sebagian jauh dari kampus 

3. Penelitian melalui dana mandiri masih perlu ditingkatkan 
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Peluang (opportunity) 
 

1. Tugas akhir program yang dilakukan mahasiswa sekaligus sebagai 

penyebarluasan IPTEK kepada masyarakat 

2. Pengembangan   desa   binaan   sebagai   wahana   pengabdian masyarakat masih 

terbuka luas dan permintaan semakin banyak 

3. Adanya  tawaran  beberapa  instansi  untuk  bekerjasama  dalam penelitian dan 

publikasi 

 

Ancaman (threat) 
 

1.  Penyelenggaraan pengabdian harus ekstra hati-hati utamanya yang berkaitan 

dengan materi penyuluhan karena apabila terjadi kesalahan memberikan 

penyuluhan akan berakibat fatal dan membuat dampak masyarakat jera dengan 

adanya penyuluhan dari STPP. Tugas akhir sering kali mengalami kendala 

karena adanya dua kepentingan yaitu sebagai tugas mahasiswa dalam batasan 

waktu tertentu dan sebagai sarana masyarakat menimba ilmu pengetahuan yang 

tanpa batasan waktu.  
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