REVISI III
RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) GOWA
TAHUN 2015 - 2019

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANI
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III, 10 September 2018

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III, 10 September 2018

DAFTAR ISI
Halaman
PRAKATA …………………………………………………………………………............................................ ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………………...................................... iv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………...................................… 1
A. Latar belakang ……………………………………………………………...............................…. 1
B. Kondisi umum ……………………………………………………………...............................…. 2
1. Tenaga Pendidik …………………………………………….............................……………… 2
2. Tenaga Kependidikan ………………………….........................…………………………. 2
3. Tenaga Harian Lepas ……………………………….............................……………………… 3
C. Potensi ………………………………………………………………....................................…………. 3
1. Kelembagaan ……………………………………………...............................…………………. 4
2. Ketenagaan …………………………………………...............................……………………. 6
D. Hasil Yang Dicapai …………………………………….............................……………………… 7
1. Aspek Kelembagaan …………………………………...........................…………………….. 7
2. Aspek Penyelenggaraan …………………………………………….........................………. 7
3. Aspek Ketenagaan ………………………………………………...........................……….. 8
4. Aspek Kerjasama
………………………………………………..........................………... 8
5. Aspek Pengembangan Administrasi dan Manajemen ……………………...........… 9
BAB II DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIK …………………………...............................…… 11
A. Permasalahan ……………………………………………………………...........................……… 11
B. Tantangan
……………………………………………………………...........................……… 11
C. Visi dan Misi ……………………………………………………………...................................……… 11
D. Nilai Nilai Luhur …………………………………………………………….................................... 11
E. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………….............................…………. 12
F. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………...............................………….. 12
BAB III RENCANA STRATEGI TAHUN 2010-2014 ………………………...........................……… 14
A. Arah Kebijakan …………………………………………………………...............................……… 14
B. Strategi ……………………………………………………………………...................................….. 14
C. Program Aksi / Kegiatan ..…………………………………………............................………….. 14
D. Kegiatan Utama .....…………………………………………………………..............................….. 15
E. Indikator Kinerja ………………………………………………………................................………… 16
F. Indikator Kinerja Tahunan……………………………………….............................……………… 18
G. Rencana Anggaran ……………………………………………..............................……………….. 19
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………........................................……………. 20
LAMPIRAN ……………………………………………………………….....................................……………. 21

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III, 10 September 2018

DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran
Halaman
1 Kegiatan Utama STPP Gowa Tahun 2015-2019

..……………………………...............…

22

2 Matrik Rencana Strategi STPP Tahun 2015-2019 ................……………..........………..

24

3 Rencana Strategi STPP Gowa Tahun 2015-2019 .....……………………………...............

30

4 Analisis SWOT Lingkungan Strategis STPP Gowa ……………………………....................

40

A. Faktor Internal dan Eksternal

..………………………………......................................

40

B. Matrik Urgensi Faktor Internal (Kekuatan) ..……………………………….....................

44

C. Matrik Urgensi Faktor Internal (Kelemahan) ..………………………………...............

47

D. Matrik Urgensi Faktor Eksternal (Peluang) ..……………………………….....................

49

E. Matrik Urgensi Faktor Eksternal (Tantangan) ..………………………………...............

51

F. Matrik Keterkaitan Faktor Internal .......………………………………...........................

53

G. Matrik Keterkaitan Faktor Eksternal

..………………………………..........................

54

.......……………………………….....................

55

5 Peta Kekuatan Organisasi STPP Gowa

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III, 10 September 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian dalam era revolusi industri
4.0 bidang pertanian merupakan upaya solusi menghadapi globalisasi ekonomi;
perubahan iklim (climate change); degradasi lingkungan; pemanfaatan robot sebagai
pengawas dalam industri bidang pertanian menyebabkan pengangguran dan
kemiskinan; kerawanan pangan akibat penurunan minat generasi muda terhadap sektor
pertanian.
Mengantisipasi isu strategis di atas, arah kebijakan kementerian pertanian adalah:
(1) meningkatkan dan memantapkan kontribusi sektor pertanian terhadap
pertumbuhan ekonomi Nasional; (2) meningkatkan produksi dan produktiviats
komoditas; (3) menaikkan tingkat kesejahteraan petani, produktivitas tenaga kerja
pertanian, kemampuan / keterampilan sumber daya manusia (SDM) pertanian; (4)
meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian di pasar domestik dan pasar
global; (5) mendorong terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan dari sektor
pertanian; serta (6) meningkatkan pengelolaan sumberdaya pertanian secara lestari dan
berkelanjutan.
Target ekonomi makro pembangunan pertanian periode 2010-2014 adalah (1)
meningkatkan kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 3,5 – 4,5
persen per tahun. Tujuan pembangunan pertanian lima tahun kedepan (2015-2019)
diarahkan untuk menwujudkan tujuan pembangunanan nasional, yaitu 1) menciptakan
pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang
bermartabat ialah pertanian yang memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan,
serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri adalah adanya
kemerdekaan dan kedaulatan negara maupun petani dalam segala hal terkait
pembangunan pertanian. Pertanian maju merupakan pertanian yang dicermin oleh
pertanian yang menerapkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru
pada masanya dan memiliki keunggulan, khususnya di pertanian tropika. Pertanian adil
berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusahatani, politik
dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan
sosial. Makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecupakan dari
hasil usahataninya yang bermartabat, mandiri, maju dan adil.
Untuk mewujudkan target indikator ekonomi makro dan pertanian Indonesia yang
bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut di atas, arah kebijakan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) antara lain 1) membangun
perekonomian petani berdasarkan paradigma pertanian pada tataran nasional dan 2)
membangun sistem pertanian bioindustri berkelanjutan berdasarkan paradigma
biokultura pada tataran sktoral.
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Implementasi pembangunan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan, adalah
antara lain: 1) mengembangkan sistem standarisasi kompetensi kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) dan sertifikasi profesi SDM pertanian, 2) mengembangkan sistem penyuluhan
pertanian yang berdaya saing agribisnis, 3) meningkatkan kompetensi penyuluh, 4)
mengembangkan sistem pengajaran pada perguruan tinggi kedinasan lingkup
Kementerian Pertanian guna menghasilkan SDM pertanian yang memiliki:
(a) kompetensi terstandar, (b) motivasi sebagai pelaku usaha tani maupun pelaku
agribisnis andal di pedesaan, (c) multi keterampilan dasar hidup dalam bidang teknis
pertanian, (d) kredibilitas dan kapasitas kepemimpinan, dan (e) kemampuan
administratif dan manajerial yang transparan dan akuntabel.
Rencana Strategis Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa 2015-2019
dirumuskan secara sistematis, dinamis, terpadu, dan terukur guna menciptakan lulusan
yang memiliki kemampuan profesional tersertifikasi, kreatif, inovatif, mandiri, berdaya
saing, berwawasan global dan berjiwa kewirausahaan dalam menghasilkan produk dan
jasa sesuai kebutuhan dunia industri maupun dunia usaha bidang pertanian. Lulusan
STPP diharapkan dapat menjadi agrosociopreneur yang kompeten, visioner, berkarakter
serta memahami kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.

B. Kondisi Umum
Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) pertanian di STPP Gowa
sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalitas SDM yang dimiliki dalam
memfasilitasi, memotivasi dan mendinamisasi mahasiswa sesuai tugas pokok dan fungsi
masing-masing. Agar SDM STPP Gowa andal melaksanakan tugas pokok dan fungsi,
maka pembinaan kariernya berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian (BPPSDMP). STPP Gowa, sampai dengan 2018 memiliki SDM PNS
sebanyak 98 orang, tenaga tenaga harian lepas 45 orang. Berdasarkan tugas pokok dan
fungsi, SDM tersebut terdiri dari tenaga: pendidik, kependidikan, adminstrasi, teknisi
dan cleaning service dengan gambaran umum sebagai berikut:
1. Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Bab I pasal
1 ayat 2 bahwa dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus
sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
Peraturan
Menteri
Pertanian No.
Peraturan Menteri
Pertanian
73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta STPP Gowa, Bab I Pasal 1 ayat 7
menetapkan bahwa dosen tetap STPP Gowa adalah tenaga pendidik atau
kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Bagian Ketujuh
Pasal 45 mempertegas bahwa dosen mempunyai tugas melakukan: pendidikan dan
pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang
keahlian serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka penalaran
minat dan kepribadian mahasiswa.
Dosen tetap STPP Gowa sampai dengan tanggal 10 September 2018 berjumlah
34 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan dan sebaran usia sebagai berikut:
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(1). Doktor / S3 sebanyak 5 orang (14,71%)
(2). Magister / S2 sebanyak 29 orang (85,29%)
Usia dosen tersebut di atas berkisar antara 36 sampai 64 tahun, dengan sebaran
sebagai berikut:
(1). 50 tahun keatas sebanyak 17 orang (50,00 %)
(2). Di bawah usia 50 tahun 17 orang (50,00 %)
2. Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Bab I, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 tentang
perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor
73/Permentan/OT.140/6/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Statuta STPP Gowa
menetapkan bahwa tenaga kependidikan adalah tenaga: administrasi umum dan
akademik, analis, laboran, pustakawan, teknisi, dan operator yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan.
a) Tenaga Administrasi Umum
Tenaga administrasi umum adalah unsur pelaksana administrasi umum yang
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan,
persuratan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat. Jumlah
tenaga administrasi umum yang dimiliki oleh STPP Gowa sampai pada 10
September 2018 adalah 23 orang dengan tingkat pendidikan dan sebaran usia
sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Doktor sebanyak 1 orang (4,35%)
Magister/S2 sebanyak 4 orang (17,39 %)
Sarjana sebanyak 9 orang (39,13 %)
Diploma IV (D.IV) sebanyak 4 orang (17,39 %)
Diploma III (D.III) sebanyak 2 orang ( 8,69 %)
SLTA sebanyak 3 orang (13,04 %)

Sebaran usia tenaga administrasi umum tersebut di atas adalah sebagai
berikut :
(1). 50 tahun ke atas 0 orang (0,0 %)
(2). Di bawah usia 50 tahun sebanyak 16 orang (100 %)
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b) Tenaga Administrasi Akademik dan Jurusan
Tenaga administrasi akademik adalah unsur pelaksana administrasi
akademik, kemahasiswaan dan alumni yang mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan mahasiswa. Jumlah
tenaga administrasi akademik di STPP Gowa sampai pada 10 September 2018 ialah
12 orang dengan tingkat pendidikan dan sebaran usia sebagai berikut:
(1). Magister/S2 sebanyak 3 orang (25,00%)
(2). Sarjana sebanyak 6 orang (50,00 %)
(3). Diploma IV (D.IV) sebanyak 2 orang (16,66 %),
(4). SLTA sebanyak 1 orang (8,33 %)
Sebaran usia tenaga adaministrasi akademik tersebut di atas, dikelompokkan
sebagai berikut :
(1). Lima puluh (50) tahun ke atas 1 orang (8,33 %)
(2). Dibawah usia 50 tahun sebanyak 4 orang (91,66 %)
c) Tenaga Administrasi UPPM dan UPM
Tenaga administrasi Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dan
Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai

tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan administratif yang menunjang terlaksananya kegiatan penelitian,
pengabdian masyarakat dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan pada
satuan pendidikan. Jumlah tenaga administrasi UPPM dan UPM di STPP Gowa
sampai pada 8 September 2018 ialah 2 orang dengan tingkat pendidikan:
(1). Magister/S2 sebanyak 1 orang (50,00 %)
(2). SLTA sebanyak 1 orang (50,00 %),
Sebaran usia tenaga adaministrasi UPPM dan UPM tersebut di atas,
dikelompokkan sebagai berikut :
(3). Lima puluh (50) tahun ke atas 1 orang (50,00 %)
(4). Dibawah usia 50 tahun sebanyak 1 orang (50,00 %)
d) Laboran dan Fungsional Umum Pada Laboratorium
Pasal 41 Peraturan Menteri Pertanian No.73/Permentan/OT.140/6/2014
tanggal 11 Juni 2014 menetapkan bahwa instalasi sarana pendidikan mempunyai
tugas melakukan penyiapan sarana laboratorium, bengkel latih dan kebun praktek, dan

Pasal 39 ayat 1 Undang Undang No. 20 Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
menjelaskan bahwa laboran adalah tenaga kependidikan. Dengan demikian
laboran adalah tenaga kependidkan yang berada dibawah instalasi sarana
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pendidikan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana
laboratorium. Jumlah laboran dan fungsional umum pada laboratorium di STPP
Gowa sampai pada 10 September 2018 ialah 11 orang dengan tingkat pendidikan
dan sebaran usia sebagai berikut:
(1). Magister/S2 sebanyak 2 orang (18,18 %)
(2). Diploma IV (D.IV) sebanyak 6 orang (54,54 %),
(3). Diploma III (D.III) sebanyak 1 orang (9,09 %)
(4). SLTA sebanyak 2 orang (18,18%)
Sebaran tenaga laboran dan fungsional umum laboratorium tersebut di atas,
dikelompokkan sebagai berikut:
(1). Lima puluh (50) tahun ke atas 0 orang (0 %);
(2). Dibawah usia 50 tahun sebanyak 11 orang (100 %)
e) Pustakawan, Arsiparis dan Fungsional Umum Pada Instalasi Perpustakaan
Pasal 39 ayat 1 Undang Undang No. 20 Sistem Pendidikan Nasional
Indonesia menjelaskan bahwa putakawan adalah tenaga kependidikan dan Pasal
38 Peraturan Menteri Pertanian No.73/Permentan/OT.140/6/2014 menegaskan
bahwa pustakawan mempunyai tugas menyediakan bahan pustaka dan pelayanan
perpustakaan untuk kelancaran pelaksanaan pengajaran dan pendidikan. Jumlah
pustakawan, arsiparis dan fungsional umum pada instalasi perpustakaan dan
kearsipan di STPP Gowa sampai pada 10 September 2018 ialah 2 orang dengan
tingkat pendidikan Diploma III (D.III) perpustakaan Sarjana ilmu komunikasi 1
orang yang berusia dibawah 50 tahun
f) Teknisi
Pasal 39 ayat 1 Undang Undang No. 20 Sistem Pendidikan Nasional
Indonesia menjelaskan bahwa teknisi adalah tenaga kependidikan bertugas
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Jumlah tenaga teknisi di STPP Gowa sampai pada 10 September 2018 ialah 12
orang dengan tingkat pendidikan dan sebaran usia sebagai berikut:
(1). Magister/S2 sebanyak 4 orang (33,33 %)
(2). Sarjana sebanyak 3 orang (25,00 %)
(3). Diploma IV (D.IV) sebanyak 5 orang (41,66 %),
(4). SLTA sebanyak 1 orang (8,33 %)
Sebaran tenaga teknis tersebut di atas berada dibawah usia 50
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g) Operator
Operator adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas
mengoperasionalkan peralatan dan mesin pengolah lahan. Jumlah operator di
Polbangtan Gowa sampai pada 8 September 2018 ialah 2 orang dengan tingkat
pendidikan Diploma IV 1 orang dan SLTA 3 orang yang berusia dibawah 50 tahun.
3. Tenaga Harian Lepas
Tenaga harian lepas (THL) merupakan anggota masyarakat yang direkrut oleh
STPP Gowa guna kelancaran penyelenggaraan pendidikan, dalam hal menunjang
pelaksanaan pelayanan: administrasi umum, administrasi akademik dan
kemahasiswaan, pelayanan teknis laboratorium dan praktik lapang mahasiswa.
Jumlah tenaga honorer, cleaning sevice dan THL STPP Gowa sampai 10 September
2018 adalah 48 orang dengan tingkat pendidikan dan sebaran usia sebagai berikut:
(1).
(2).
(3).
(4).

Magister sebanyak 5 orang (10,41%)
Sarjana / D.IV sebanyak 15 orang (31,25 %)
Diploma III sebanyak 1 orang (2,28%)
SLTA sebanyak 27 orang (56,25 %)

Sebaran usia tenaga honorer yang terdaftar pada database tersebut di atas
berkisar antara 20 sampai 40 tahun sebanyak 48 orang (100 %)
C. Potensi
Potensi STPP Gowa merupakan kekuatan yang dimiliki dalam penyelenggaan
program pendidikan tinggi. Kekuatan STPP Gowa berdasarkan Keputusan Presiden No. 58
tahun 2002 Pasal 1 ayat 3 bahwa Presiden RI mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian Gowa, yang selanjutnya yang disingkat STPP Gowa, di Makassar, Sulawesi
Selatan. Penyelenggaraan Program pendidikan STPP Gowa berjalan dengan baik karena
didukung oleh dua potensi utama, yaitu adanya kelembagaan yang resmi dan jumlah
ketenagaan yang memadai.

1. Kelembagaan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tanggal 28
Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor
44/Permentan/OT.140/10/2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri
Pertanian No. 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa
dan. Demikian juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan /SM.220 /8 /
2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
Gowa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor
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73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta STPP Gowa. Dengan demikian
Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa yang selanjutnya disebut Polbangtan Gowa
merupakan hasil transformasi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa
yang selanjutnya yang disingkat STPP Gowa dengan status kelembagaan Perguruan
Tinggi Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kementerian Pertanian, yang pelaksanaannya
dilimpahkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian.
Lembaga pendidikan tinggi kedinasan ini adalah unit kerja eselon II a lingkup
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian yang
dipimpin oleh seorang Direktur. Kelembagaan Polbangtan Gowa mencakup organisasi
dan tata kerja; fasilitas kerja dan ketenagaan yang sesuai dengan kebutuhan sebuah
perguruan tinggi kedinasan. Organisasi Polbangtan Gowa terdiri dari: Direktur dan
Wakil Direktur, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Internal, unit penjaminan
mutu, bagian administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni, bagian umum,
jurusan, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unit penunjang
akademik, dan kelompok jabatan fungsional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan /OT.020
/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Pembangunan Pertanian Gowa dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/
Permentan /SM.220 /8 / 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Statuta Politeknik
Pembangunan Pertanian Gowa menetapkan bahwa:
a) Direktur dan Wakil Direktur
Diektur merupakan dosen yang diberi tugas memimpin Polbangtan, yang dibantu
oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur. Wakil Direktur terdiri dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja
Sama yang selanjutnya disebut Wadir I, Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Wadir II, dan Wakil Direktur
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wadir III.
b) Senat
Senat mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan
kebijakan akademik.
c) Dewan Penyantun
Dewan penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
d) Satuan Pengawas Internal
Satuan pengawas internal mempunyai tugas melakukan pengawasan non
akademik.
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e) Unit Penjaminan Mutu
Unit penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan
kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
f) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Bagian administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni adalah unsur
pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara
teknis dilakukan oleh Wadir I dalam pelaksanaan tugasnya di bidang akademik;
sedangkan dalam pelaksnaan tugas di bidang kemahasiswaan dan alumni maka
pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III. Tugas bagian administrasi
akademik, kemahasiswaan, dan alumni adalah menyelenggarakan fungsi: a)

pengelolaan administrasi akademik; b) pengelolaan administrasi pendidik
dan tenaga kependidikan; c) pelaksanaan program kerja sama pendidikan;
d) pelaksanaan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana
pendidikan; e) pelaksanaan layanan kemahasiswaan; f) pengelolaan
administrasi alumni; dan g) pelaksanaan pengembangan karakter. Bagian
administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni terdiri atas:
(1). Subbagian Administrasi akademik yang mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga
kependidikan, program kerja sama pendidikan, dan administrasi
pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.
(2). Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas
melakukan melakukan pelayanan kemahasiswaan, pengelolaan administrasi
alumni, dan pengembangan karakter.
g) Bagian Umum
Bagian umum adalah merupakan unsur pelaksana administrasi umum yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dalam
pelaksnaan tugas pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wadir II. Tugas
bagian umum adalah melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi umum
dengan menyelenggarakan fungsi: a). penyusunan rencana, program, dan
anggaran; b) pengelolaan sumber daya manusia; c) urusan tata usaha dan
kearsipan; d) urusan organisasi dan tata laksana; e) hubungan masyarakat dan
informasi publik; dan f) urusan pengelolaan keuangan. Bagian umum terdiri dari:
(1) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha yang mempunyai tugas
melakukan administrasi, kesehatan dan kesejahteraan sumber daya
manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, organisasi, tata laksana,
hubungan masyarakat, dan informasi public
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(2)

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, barang
milik negara, dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan

h) Jurusan
Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Polbangtan yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibina
secara teknis oleh Wadir I. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan
vokasi tertentu bidang pertanian sesuai dengan program studi. Program Studi
merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi
tertentu yang diselenggarakan jurusan.
i) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur yang pelaksanaan tugas pembinaan secara
teknis dilaksanakan oleh Wadir I. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan
penelitian
terapan
dan
pengabdian kepada
masyarakat dengan
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
a) penelitian terapan di bidang penyuluhan pertanian berkelanjutan,
penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, budidaya tanaman
hortikultura, dan budidaya ternak.
b) diseminasi hasil penelitian terapan
c) penerapan ilmu dan teknologi kepada masyarakat
d) pengembangan program sesuai kebutuhan masyarakat

j) Unsur Penunjang Akademik
Unsur penunjang akademik merupakan unit yang mendukung pelaksanaan proses
pembelajaran. Unsur penunjang akademik mempunyai tugas melakukan
pengelolaan teaching factory/ teaching farm, teknologi informasi dan

komunikasi, perpustakaan, dan asrama. Unsur penunjang akademik terdiri
dari:
a) Unit Teaching Factory/Teaching Farm yang dipimpin oleh Kepala Unit yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I. Tugas
Teaching Factory/Teaching Farm adalah melakukan pelayanan kegiatan praktik
dalam suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri serta
menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen;
b) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Unit yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
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pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II. Tugas
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah melakukan pelayanan praktik
membuat bahan informasi yang bersumbar dari intenal maupun eksternal
Polbangtan Gowa dan praktik menyebarluaskan informasi tersebut.
c) Unit Perpustakaan;
Unit perpustakan yang dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan
secara teknis dilakukan oleh Wadir II. Tugas unit perpustakaan adalah
mempunyai tugas melakukan pelayanan kepustakaan.
d) Unit Asrama
Unit Asrama yang dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan
secara teknis dilakukan oleh Wadir III. Tugas unit Asrama adalah melakukan
pengelolaan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa.
k) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan fungsional dosen dan jabatan
fungsional lainnya berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fungsional dosen mempunyai tugas melakukan dan mengembangkan program
pendidikan profesional dan pengajaran, penelitian terapan dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan
bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat,
dan kepribadian mahasiswa. Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan.
2. Ketenagaan
(1). Jumlah pegawai STPP Gowa
Jumlah pegawai yang berstatus PNS sampai dengan 10 September 2018 sebanyak
98 orang dengan latar belakang pendidikan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SLTA ke bawah sebanyak 7 orang (7,14 %),
Sarjana Muda / D.III = 3 orang (3,06 %)
Diploma IV (D.IV) = 20 orang (20,40 %),
Sarjana (SI) = 19 orang (19,38 %)
S2 = 44 orang (44,89 %) dan
S3 = 5 orang (5,10 %).

(2). Jumlah tenaga:
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Jumlah tenaga STPP Gowa yang berstatus PNS baik yang fungsional dosen, tenaga
teknis, maupun tenaga administrasi sampai 10 September 2018 adalah sebagai
berikut:
(1). Fungsional dosen 34 orang,
(2). Tenaga administrasi umum 23 orang
(3). Tenaga administrasi akademik dan jurusan 12 orang
(4). Tenaga administrasi UPPM dan UPM 2 orang
(5). Laboran dan tenaga administrasi laboratorium 11 orang
(6). Pustakawan, arsiparis dan tenaga administrasi perpustakaan 2 orang
(7). Teknisi 12 orang, dan
(8). Operator 2 orang.
(3). Jumlah tenaga harian lepas dan cleaning service sebanyak 48 orang
D. Hasil Yang Telah Dicapai
1. Aspek Kelembagaan
Hasil-hasil yang telah dicapai pada aspek kelembagaan adalah sebagai berikut:
(1). Akreditasi Jurusan /Program Studi Penyuluhan Pertanian No. 007/BAN-PT/AkIV/Dpl-IV/XII/2007 dan Penyuluhan Peternakan No. 008/BAN-PT/Ak-IV/DplIV/I/2008 dengan kualifikasi masing-masing Akreditasi B;
(2). Akreditasi institusi dengan kualifikasi Akreditas B;
(3). Transformasi STPP Gowa menjadi Polbangtan Gowa;
(4). Restrukturisasi unsur Pimpinan;
(5). Redistribusi Personil sesuai analisis jabatan dan kompetensinya;
(6). Ditetapkannya unit penjaminan mutu sebagai unit quality ensurence
penyelenggaraan pendidikan;
(7). Ditetapkan unit satuan pengawasan internal sebagai pengawasan non akademik
dalam penyelenggaraan pendidikan;
(8). Penambahan Program studi dari 2 (dua) menjadi 4 (empat) Pogram studi.

2. Aspek Penyelenggaraan
Hasil-hasil yang telah dicapai pada aspek penyelenggaraan adalah sebagai berikut:
(1). Mewisuda lulusan STPP Gowa selama 4 tahun terakhir (2015-2018) sebanyak
666 orang
(2). Menyelenggarakan Diklat fungsional penyuluh pertanian bagi Alumni selama 3
tahun terakhir (2011-2018) sebanyak 666 orang
(3). Kegiatan magang dosen dan staf selama kurun waktu (2009-2018) sebanyak 9
orang dosen dan tenaga kependidikan 12 orang.
(4). Kegiatan penelitian dosen dan tenaga kependidikan selama kurun waktu (20092018) sebanyak 36 paket (100 orang dosen), dan 31 orang tenaga kependidikan.
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(5). Melaksanakan pengabdian pada masyarakat, yaitu :
a) Kegiatan pembinaan Desa Mitra di 86 topik dengan jumlah dosen 100 orang
dan mahasiswa 160 orang pada 5 (lima) desa dalam 3 (tiga) Kabupaten di
Sulawesi Selatan.
b) Praktik Kerja Lapang / Kompetensi dan KIPA di Sulawesi di wilayah Sulawesi
Selatan
(6). Beasiswa Supersemar 5 tahun terakhir (2009-2014) sebanyak 112 orang
(7). Memberikan bimbingan pada para Siswa SMKP yang melasksanakan Praktik
Kerja Industri (Prakerin) sebanyak 11 angkatan dengan jumlah praktikan
sebanyak 108 orang.
(8). Menjadi fasilitator Diklat Dasar Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan
Pertanian.
(9). Expert Perkebunan Organik di Tanzania.
(10). Seminar Internasional di Malaysia, Philipina, India, dan Indonesia.
(11). Narasumber Seminar Internasional di Malaysia.
(12). Dosen tetap sebanyak 32 orang telah bersertifikat;
(13). Menerima mahasiswa baru dari SMKP, SMA IPA, dan PPL PNS dari Pemprov.,
Pemkab/Kot.;
(14). Memperoleh penghargaan tingkat Kementerian untuk penulisan karya ilmiah
dosen.
(15). Pelatihan bimbingan Mental dan Dasar Kepemimpinan.
(16). Pelatihan dasar Kepramukaan bagi Mahasiswa.
(17). Pelatihan Teknik Penulisan ilmiah popular;
(18). Workshop penulisan jurnal internasional;
(19). Workshop Master of Training (MoT) dan Training of Trainer (ToT) P2BN.
(20). Workshop Master of Training (MoT) dan Training of Trainer (ToT) Program
Upaya Khusus peningkatan produksi Padi Jagung dan Kedelai.
(21). Bimbingan Teknis Mahasiswa Pendampingan Upaya Khusus peningkatan
produksi Padi Jagung dan Kedelai.
(22). Apresiasi Metodologi Mengajar bagi Dosen sebanyak 5 orang.
(23). Tersertifikasinya 105 orang PPL PNS dan 216 orang Alumni STPP Gowa.
(24). Terwujudnya Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang andal.
3. Aspek Ketenagaan
Hasil-hasil yang telah dicapai pada aspek ketenegaan dalam mendukung peningkatan
profesionalisme adalah sebagai berikut:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).

Apresiasi THD sebanyak 99 orang dan SPI sebanyak 8 orang.
Diklatpim III sebanyak 5 orang dan Diklatpim IV 6 orang.
Diklat teknis dan administrasi sebanyak 24 orang.
Diklat Prajabatan 5 tahun terakhir sebanyak 17 orang.
Apresiasi pengelolaan barang dan jasa sebanyak 57 orang (2 orang yang
bersertifikat
Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian.
Bimbingan Teknis Kearsipan
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(8).
(9).
(10).
(11).
(12).

Bimbingan Teknis Pranata Laboratorium Pendidikan.
Bimbingan Teknis Pustakawan.
Bimbingan Teknis Aplikasi Simak BMN.
Bimbingan Teknis Aplikasi Simphoni.
Bimbingan Teknis eProposal, SAK, e-Monev, Simpeg, SAPK

4. Aspek Kerja Sama
Di bidang kerja sama, hasil-hasil yang telah dicapai adalah terjalinnya kerjasama
antar lembaga, baik dalam bentuk MoU maupun dalam bentuk kerjasama lainnya,
yaitu:
(1). Kerjasama di bidang pendidikan dengan UNHAS, UNM, UIN, UNISMUH, UIM.
(2). Kerjasama di bidang pengabdian pada Masyarakat dengan Pemkap Gowa,
Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Pangkep, Barru dalam pemberdayaan
Petani;
(3). Kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan BBPP, BPTP, Balitser,
Balitvet, BBKP, BPTPH, BBKP Makassar, Distan, Disnak, Disbun, Dishut, Bakorluh
Prov., dan BKPD Prov Sulsel serta Dinas Kabupaten.
(4). Kerjasama di bidang sarana praktik Pertanian, Peternakan dengan Swasta, yaitu
PT. Japfa Comfeed dan PT. Charun Phokpan, PN Pertani (Tbk), Pengusaha Bibit
Tanaman, Penangkar Benih, PT. Gula Takalar;
(5). Kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat sekitar kampus dengan
kelompok Tani An-Nadzir, Kelompok Tani di Lahan Sawah STPP Gowa;
(6). Kerjasama dengan SMK Pertanian Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang,
Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Mamasa Sulawesi Barat dalam Praktik Kerja
Industri.
5. Aspek Pengembangan Administrasi dan Manajemen
a) Perencanaan
Di bidang perencanaan, hasil yang telah dicapai adalah:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).

Tersusunnya kurikulum 2015 program Diploma IV yang sesuai kebutuhan
stakeholder dan SKKNI bidang pertanian;
Tersusunnya kurikulum program Diploma bidang Rumpun Ilmu Hayati
Pertanian (RIHP);
Tersusunya kurikulum Program Magister (S2) Penyuluhan.
Tersusunnya Pedoman PKL, KIPA, dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
Tersusunnya Panduan PKL, KIPA, dan Juknis Penerimaan Mahasiswa Baru;
Terbukanya Prodi Baru bidang RIHP jenjang diploma.
Terbukanya program Magister penyuluhan pertanian.
Tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Pengawalan Program Pendampingan
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai;
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(9).
(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).
(18).

Tersusunnya Juknis Pengawalan Program Pendampingan Upaya Khusus
(UPSUS) Peningkatan Produksi Daging, Bawang Merah, Cabai dan Tebu;
Tersusunnya pedoman agroecopark dan agroentrepreneurship;
Tersusunnya Juknis Peningkatan Kapasitas BP3K dan Pembinaan WKPP;
Tersusunnya Blue Print Sistem Informasi Komunikasi dan Teknologi
(Information Communication Technology / ICT) System;
Terwujudnya e-labrary, e-learning, e-PUPNS, dan e-Reqruetmen; ePublication;
Tersusunnya SKP, Tupoksi, Redistribusi PNS Lingkup STPP;
Pengembangan Play Group dan Poliklinik untuk Civitas Akademik dan
masyarakat sekitar.
Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu (Quality Enssurance);
Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) menjadi Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) Pertanian;
Tersedianya kawasan agroecopark dan agroentrepreneurship dalam kampus;

b) Keuangan dan Perlengkapan
Di bidang keuangan dan perlengkapan, hasil yang telah dicapai adalah:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(10).

Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi Instansi (Keuangan dan Neraca);
Terlaksananya rekonsiliasi anggaran Satker STPP Gowa;
Tersertifikasinya Kelembagaan, SDM, Sarana dan Prasana Pendidikan;
Terlaksananya Reinventarisasi Barang Milik Negara yang ada di STPP Gowa;
Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Negara yang tidak produktif dan
ekonomis;
Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan
(SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan;
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
Tertatanya Buku-buku Pembantu Keuangan;
Terlaksananya Laporan SIMONEV;
Terealisasinya target PNBP.

c. Organisasi dan Kepegawaian
Di bidang organisasi dan kepegawaian, hasil yang telah dicapai adalah:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).

Tersusunnya Uraian Tugas (Tugas Pokok dan Tugas Tambahan) pada
masing-masing personil;
Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif
Pegawai;
Tersedianya tenaga kerja yang sesuai UU No.5 Tahun 2014;
Penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh PNS.
Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
Terbentuknya Tim Etika Pegawai dan Dosen.
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(7).

Terbitnya HAPAK, PAK dan SKP Dosen serta SKP Fungsional Umum tepat
waktu;
(8). Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun;
(9). Penerimaaan penghargaan bagi Dosen dan fungsional umum berprestasi;
(10). Tersusunnya SOP, Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
d. Evaluasi dan Pelaporan
Di bidang evaluasi dan pelaporan (evalap), hasil yang telah dicapai adalah:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(10).
(11).
(12).
(13).

Dokumen evalap Satlak Pengendalian Intern (Satlak PI) STPP Gowa;
Dokumen hasil Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa;
Dokumen Pedoman Pembinaan Mahasiswa;
Dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan STPP Gowa;
Dokumen Penelusuran alumni;
Dokumen Media Sosial Kelompok Alumni dalam website STPP Gowa;
Dokumen MONEV Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, dan Kerja sama;
Dokumen Monev Kinerja;
Dokumen laporan bulanan penyelenggaraan kegiatan;
Dokumen laporan pendidikan per semester
Dokumen laporan penyelenggaraan Diklat Fungsional Alumni;
Dokumen laporan penyelenggaran PKL/Kompetensi, KIPA;
Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan program UPSUS Peningkattan
Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III, 10 September 2018

15

BAB II
DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIK
A. Permasalahan
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 16 dan Minat generasi muda kedalam
bidang pertanian menurun.
2. Kompetensi luaran belum sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.
3. Sarana dan prasana pembelajaran belum sesuai standar.
B. Tantangan
1. Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan tersedia di tiap Kabupaten/Kota
2. SK Menkowasbangpan No. 02/2008 menurunkan tingkat pendidikan penyuluh dari D3
ke SLTA
3. Persaingan pasar kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy
Community).
C. Visi dan Misi
1. Visi
“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya
manusia pertanian yang professional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.
2. Misi
1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang pertanian sesuai
dengan kebutuhan sektor pertanian);
3. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk
beribadah, berahlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan
bersahaja;
4. Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan; dan
6. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.
D. Nilai-Nilai Luhur
Visi dan misi rencana strategis ini akan dicapai dengan menerapkan nilai-nilai luhur
yang mencakup: Kejujuran, Keihklasan, Kesuksesan dalam pekerjaan, unggul dalam
hasil demi kemajuan pendidikan, pelatihan, penelitian, sertifikasi, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat di bidang penyuluhan pertanian dan penyuluhan
peternakan, serta Alumninya berguna bagi petani.
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E. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan umum Polbangtan secara kuantitatif dan kualitatif, yakni menghasilkan
lulusan yang kompeten, professional, mandiri, dan berdaya saing di bidang
penyuluhan pertanian berkelanjutan, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan
hewan, budidaya tanaman hortikultura, serta budidaya ternak. Tujuan khusus
Polbangtan Gowa adalah:
1. Menghasilkan Sarjana Sain Terapan Program D-IV Penyuluhan Pertanian Berkelanjuta, DIV Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, D-III Budidaya Hortikultura, D-III
Budidaya Ternak yang kompeten, professional, mandiri, dan berdaya saing di bidang
pertanian, perkebunan, dan peternakan serta berjiwa pengabdian kepada bangsa negara;
2. Menyusun rencana, program, anggaran, dan kerjasama pendidikan;
3. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi pertanian, penelitian terapan pertanian dan
pengadian kepada masyarakat;
4. Mengelola administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta adaministrasi umum;
5. Mengelola teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi,
perpustakaan, dan asrama;
6. Membina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
7. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;
8. Melaksanakan sistem pengawasan internal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pendidikan.

2. Sasaran
Sasaran utama penyelenggaraan pendidikan Polbangtan adalah menciptakan
lulusan yang memiliki kemampuan profesional tersertifikasi, kreatif, inovatif, mandiri,
berwawasan global dan berjiwa kewirausahaan dalam menghasilkan produk dan jasa
sesuai kebutuhan dunia industri maupun dunia usaha bidang pertanian. Lulusan STPP
diharapkan dapat menjadi agrosociopreneur yang kompeten, visioner, serta
memahami kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Penciptaan lulusan tersebut
dilakukan melalui upaya:
(1).
(2).
(3).

(4).

Menghasilkan 441 orang Sarjana Sains Terapan (SST) yang Profesional,
produktif, visioner, berdayaguna, dan akuntabel;
Terselenggaranya 50 penelitian teknis, sosial, ekonomi, dan manajemen serta
mendesiminasikannya pada 70 BP3K dan WKPP di 12 Kabupaten;
Terselenggaranya nota kesepahaman dan kerjasama 5 Perguruan Tinggi, 10
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 39 pelaku utama serta usahatani
lainnya;
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi 30 orang dosen dan 62 tenaga
kependidikan.

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III, 10 September 2018

17

F. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018
tanggal 28 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan
Pertanian Gowa dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan /SM.220 /8 /
2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
ditetapkan bahwa Polbangtan Gowa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi bidang pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian. Tugas pokok Polbangtan, yaitu menyelenggarakan
pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang
pertanian.
2. Fungsi
Berdasarkan tugas pokok di atas, Polbangtan Gowa menyelenggrakan fungsi:

(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(10).
(11).

penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian;
pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
pengelolaan administrasi umum;
pengelolaan teaching factory/ teaching farm, teknologi informasi dan
komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
pengembangan sistem penjaminan mutu;
pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
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BAB III
RENCANA STRATEGI 2015-2019
Rencana strategi merupakan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Rencana ini memuat cara:
mewujudkan visi, mencapai tujuan dan sasaran, melaksanakan misi, menjalankan strateji,
kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan STPP Gowa menjadi
Polbangtan Gowa selama kurun waktu tahun 2015-2019.
A. Arah Kebijakan
Arah kebijakan, upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh
Polbangtan Gowa, yakni menerapkan sistem pendidikan vokasi bidang pertanian secara
professional, produktif, berdayaguna, dan akuntabel guna menghasilkan 441 orang Sarjana
Sains Terapan (SST) bidang pertanian yang mampu :
(1). menguasai, mengaplikasikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
mengedapankan sikap kreatif, inovatif dan berwawasan global;
(2). menghasilkan produk sesuai kebutuhan dunia industri, dunia usaha dan dimanfaatkan
jasanya oleh kelembagaan petani;
(3). mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan
pangan;
(4). bekerja secara individu dan kelompok;
(5). berkomunikasi dengan baik dan efektif;
(6). membangun interlinkage dengan lembaga-lembaga penelitian serta pihak lain terkait;
(7). berinteraksi dan bekerja dalam kondisi yang kompleks (beragam individu dengan latar
belakang budaya berbeda);
(8). menumbuhkan perilaku dan etika yang baik.
B. Strategi
Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan, yang akan dijadikan acuan dalam
pencapaian kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan, sekaligus
sebagai asumsi dasar guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi Polbangtan Gowa
melalui standardisasi, sertifikasi, pengembangan program studi, peningkatan kualifikasi
program studi dan isntitusi.
C. Rencana Aksi
Rencana aksi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Polbangtan dalam
menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang penyuluhan pertanian berkelanjutan,
penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, budidaya tanaman hortikultura, dan
budidaya ternak. Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2015 -2019
adalah sebagai berikut:
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1. Standardisasi:
a. Prosedur Kerja
b. Jabatan personil,
c. Beban Kerja personil,
d. Peningkatan kapasitas SDM.
2. Sertifikasi:
a. Komptensi SDM Pertanian
b. Tata kelola administrasi dan manajemen
c. Sarana dan prasarana unit penunjang akademik
3. Pengembangan Program Studi:
a. Pembukaan program studi baru Diploma III
b. Pembukaan program studi Diploma RIHP
4. Peningkatan Kualifikasi Program Studi dan Institusi:
a. Akreditasi dan reakreditasi program studi
b. Akreditasi dan reakreditasi institusi.
5. Peningkatan Kerjasama Teknis Pendidikan dan Pelatihan
a. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta
b. Pengembangan kerja sama dengan unit-unit teaching factory / teaching farm
D. Kegiatan Utama
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang
dilakukan oleh Polbangtan Gowa sesuai dengan arah kebijakan dan rencana aksi yang
telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan pendidikan vokasi, dengan melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama sebagai
berikut:
1. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Diploma IV
(1). Penerimaan Mahasiswa baru untuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa
(2). Penerapan Kurikulum dan Silabi
(3). Pembinaan Sikap dan Mental Mahasiswa
(4). Penyusunan SAP, melaksanakan proses pembelajaran dan Evaluasi Hasil Belajar
(5). Melaksanakan Praktik Laboratorium, Praktik Kerja Lapang dan KIPA.
2. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi dan Profesi SDM
(1). Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keahlian Khusus
(2). Sertifikasi Penyuluh Pertanian
(3). Pembinaan Gender (Wanita Tani dan Karang Taruna
(4). TOT bagi dosen.
3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
(1). Dosen mengikuti pendidikan sesuai yang dipersyaratkan
(2). Dosen melaksanakan magang sesuai disiplin ilmu dan tupoksi
(3). Dosen melaksanakan: Penelitian, Kaji Widya, Karya Tulis Ilmiah, dan Studi
Banding
(4). Dosen mengikuti Pelatihan Teknis/non Teknis, Seminar, Loka Karya;
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(5). Dosen menyadur/menterjemahkan buku-buku dan bahan lain dalam bidang
pertanian
(6). Tenaga kependidikan mengikuti pertemuan, seminar, pameran, dan gelar
teknologi tepat guna.
4. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
(1). Penerapan Metodologi Pembelajaran
(2). Standardisasi Sarana dan Prasarana Unit Penunjang Akademik
(3). Restrukturisasi Program Studi
(4). Penerapan Proses Pembelajaran Sesuai dengan Kurikulum, Silabi dan Kalender
Akademik
5. Pengembangan Kerjasama Teknis Pendidikan dan Pelatihan
(1). Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta;
(2). Pengembangan kerjasama dengan Dinas , Pemda, UPT Pusat, UPTD dan Swasta;
(3). Pembinaan Kelompok Tani, Gapoktan / PUAP, LM3, Prima Tani, dan Agropolitan;
(4). Pengembangan kerjasama pelatihan fungsional RIHP dengan Pemkab/kota dan
Pemprov.
E. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian kegiatan
terdiri dari: 1) masukan (Inputs), yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau da!am rangka menghasilkan output, misalnya
sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; 2) keluaran
(Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil
langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang
digunakan; dan 3) hasil (Outcomes) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
pada jangka menengah sekaligus ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator kinerja STPP Gowa ditunjukkan sebagai
berikut:
NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN UTAMA

OUTPUT

OUTCOME

1

2

3

4

5

1.

Standardisasi
prosedur kerja,
jabatan dan beban
personil, dan
peningkatan
kapasitas SDM

Melaksanakan
Kegiatan
Pendidikan Diploma
IV dan Diploma III

Diterapkannya
Kurikulum Hasil
Review dan
Pedoman Umum
sertifikasi profesi
pertanian

Terselenggaranya
pendidikan D-IV
dan III sesuai
kurikulum review
dan sertifikasi
profesi pertanian

2.

Sertifikasi
Kompetensi SDM
Pertanian, Tata
Kelola administrasi
dan manajemen,
dan Sarana dan

Melaksanakan
Peningkatan
Kompetensi dan
Profesi SDM

Terselenggaranya
pendidikan,
pelatihan, dan
bimbingan teknis
profesi RIHP

Terfasilitasinya
tenaga fungsional
RIHP dalam
sertifikasi profesi
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prasarana unit
penunjang
akademik
3.

Pengembangan
program studi
melalui pembukaan
program studi baru
Diploma III dan
Diploma RIHP

4

5

Peningkatan
Kapasitas Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan

441 orang alumni
dan 39 orang dosen
membina 15
kelompok tani pada
20 desa dalam 4
Kabupaten

Aktualisasi alumni
dan meningkatnya
kemampuan
kelompoktani

Peningkatan
Peningkatan Mutu
Kualifikasi Program Penyelenggaraan
Studi dan Institusi Pendidikan
melalui Akreditasi
dan reakreditasi
program studi dan
institusi

Akreditasi dan
reakreditasi
program studi dan
institusi

Pengakuan
lembaga, dunia
industry dan dunia
usaha terhadap
alumni Polbangtan

Peningkatan
Kerjasama Teknis
Pendidikan dan
Pelatihan melalui
pengembangan
kerjasama
perguruan tinggi
negeri, swasta, dan
unit-unit teaching
factory / teaching
farm

Bertambahnya
jumlah MoU dan
tersedianya unitunit teaching
factory / teaching
farm

Aktualisasi
Institusi dan
meningkatnya
kemampuan
alumni

Pengembangan
Kerjasama Teknis
Pendidikan dan
Pelatihan

F. Indikator Kinerja Tahunan Renstra STPP Gowa Tahun 2015-2019
URAIAN SASARAN PER TAHUN RENCANA STRATEGIS
Sasaran

Indikator Kinerja

(1)
Menghasilkan 446
orang Sarjana Sains
Terapan (SST) dalam
bidang fungsional
pertanian

(2)
Jumlah aparatur
pertanian yang telah
mengikuti jenjang
pendidikan kedinasan
semakin banyak

Terselenggaranya 25
penelitian terapan dan
mengaplikasikan pada

Jumlah tenaga dosen
STPP, diseminasi
teknologi terapan, dan

Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

65

68

70

93

150

10
15
2

10
15
2

10
15
2

10
15
2

10
15
2
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25 desa binaan, 5
Kabupaten

Terselenggaranya nota
kesepakatan 20 pelaku
utama, 15 pelaku
usahatani lainnya, 20
Pemda Provinsi dan
Kabupaten wilayah
kerja

Terbinanya 100 orang
sivitas akademika
sesuai tupoksi

Terselenggaranya tata
kelola administrasi
yang efektif, efisien
dan ekonomis

Terpenuhinya 10 orang
SDM yang profesional
untuk mengelola
sumber daya pertanian
30 ha, dan ternak
ruminansia dan non
ruminansia, serta
laboratorium –
laboratorium
Tersertifikasinya 428
orang tenaga profesi
fungsional RIHP dan
non-RIHP

lokasi aplikasi yang
difasilitasi dan dikembangkan semakin
bertambah
Jumlah dokumen
perencanaan,
keuangan, organisasi
dan kepegawaian,
serta evaluasi dan
pelaporan Kegiatan
Revitalisasi
pendidikan,
standardisasi dan
sertifikasi profesi
pertanian
Jumlah Ketenagaan
pendidikan kedinasan
yang ditingkatkan
kualitasnya semakin
banyak
Persentase tingkat
ketersediaan fasilitas
perkantoran dan
layanan manajemen
yang diberikan kepada
stakeholder semakin
sesuai dengan
kebutuhan pelanggan
Jumlah tenaga
pendidikan kedinasan
yang difasilitasi dan
ditingkatkan
kualitasnya semakin
banyak

Jumlah aparatur
pertanian yang telah
mengikuti jenjang
pendidikan kedinasan
dan mendapat
sertifikat profesi
meningkat setiap
tahun

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

20

20

20

20

20

25%

20%

10%

15 % 20 %

2

2

2

2

2

65

68

70

80

150
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G. Rencana Anggaran Tahun 2015-2019
TAHUN
No

PROGRAM

2015
(Rp. 000)

2016
(Rp. 000)

2017
(Rp. 000)

2018
(Rp. 000)

2019
(Rp. 000)

TOTAL
(Rp. 000)

1. Melaksanakan Kegiatan
Pendidikan Diploma IV
dan Diploma III

5.286.830

9.688.563

16.796.175

52.584.614

104.215.527

188.693.950

2. Melaksanakan
Peningkatan
Kompetensi dan Profesi
SDM

3.962.176

4.557.157

5.340.730

8.026.841

9.936.866

31.823.770

24.000

27.126

31.196

35.874

41.256

159.452

3. Peningkatan Kapasitas
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
4. Peningkatan Mutu
Penyelenggaraan
Pendidikan

5.469.350

6.289.826

7.933.300

8.218.295

9.666.039

37.576.810

5 Pengembangan
Kerjasama Teknis
Pendidikan dan
Pelatihan

2.013.668

6.079.600

6.191.540

6.140.271

6.140.312

29.838.553

20.151.427

26.642.272

36.292.941

75.005.895

130.000.000

288.092.535

TOTAL
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BAB IV
PENUTUP
Penyempurnaan Renstra ini dilakukan dengan cara, Ketua STPP Gowa menampung
berbagai usulan dari: 1) komponen sivitas akademika STPP Gowa, 2) Kepala Pusat Pendidikan
Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
(BPPSDMP), dan 3) hasil pertemuan Nasional perbaikan dan penyempurnaan Renstra
Pendidikan Pertanian 2015-2019 lingkup BPPSDP di Sorong, Papua Barat.
Implementasi penyusunan rencana strategis ini mengacu kepada visi, misi, strategi dan
kebijakan Pusat Pendidikan Pertanian sebagai turunan dari visi, misi, strategi dan kebijakan
BPPSDMP, maka rencana strategi Polbangtan Gowa tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai
berikut: 1). Standardisasi prosedur kerja, jabatan dan beban personil, dan peningkatan
kapasitas SDM, 2) Sertifikasi Kompetensi SDM Pertanian, Tata Kelola administrasi dan manajemen,
dan Sarana dan prasarana unit penunjang akademik, 3) Pengembangan program studi melalui
pembukaan program studi baru Diploma III dan Diploma RIHP, 4) Peningkatan Kualifikasi Program
Studi dan Institusi melalui Akreditasi dan reakreditasi program studi dan institusi, dan 5) Peningkatan
Kerjasama Teknis Pendidikan dan Pelatihan melalui pengembangan kerjasama perguruan tinggi
negeri, swasta, dan unit-unit teaching factory / teaching farm.

Kelima program tersebut di atas, pada hakekatnya dirancang untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan yang ada, dan memanfaatkan issu
strategis yang dihadapi oleh Polbangtan Gowa dalam rangka menciptakan lulusan yang
memiliki kemampuan profesional tersertifikasi, kreatif, inovatif, mandiri, berwawasan global
dan berjiwa kewirausahaan dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai kebutuhan dunia
industri maupun dunia usaha bidang pertanian. Oleh karenanya, lulusan Polbangtan
diharapkan dapat menjadi agrosociopreneur yang kompeten, visioner, serta memahami
kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1. KEGIATAN UTAMA STFP GOWA TAHUN 2015-2019
No

2015

2016

2017

2018

2019

Persiapan

x

X

x

x

x

1

Penyusunan SAP

x

X

x

x

x

2

Penyusunan Modul

x

X

x

x

x

3

Penyusunan Bahan Ajar

x

X

x

x

x

4

Penerimaan mahasiswa baru dari SMKPP, SMK, SMA IPA, dan PNS

x

X

x

x

x

5

Penyusunan Kurikulum

x

A

KEGIATAN UTAMA
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

x

x

Pelaksanaan
1

Melaksanakan kegiatan pendidikan Diploma IV dan Diploma III

x

X

x

x

x

2

Penerapan kurikulum dan silabi

x

X

x

x

x

3

Pembinaan sikap dan mental mahasiswa

x

X

x

x

x

4

Melaksanakan proses pembelajaran

x

X

x

x

x

5

Melaksanakan evaluasi

x

X

x

x

x

B

PENELITIAN DAN PENGABDIAN
Persiapan dan Pelaksanaan

1

Blue Print Penelitian

x

2

Penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian

x

3

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian

x

4

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa

x
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x

x
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5

Peningkatan Kapasitas dosen dan tenaga Kependidikan

x

X

x

x

x

6

Verfikasi proposal

x

X

x

x

x

7

Monitoring Kegiatan Penelitian

x

X

x

x

x

8

Seminar Proposal dan Hasil

x

X

x

x

x

9

Diseminasi dan publikasi

x

X

x

x

x

10

Evaluasi Blue print, penelitian, dan pengabdian

11

Evaluasi kompetensi dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan

12

Pembinaan Desa Mitra

x

X

13

Sertifikasi Alumni STPP & Polbangtan Gowa

x

X

C

PENGUATAN KETENAGAAN PENDIDIKAN PERTANIAN

3.

Peningkatan kualitas ketenagaan pendidikan Polbangtan Gowa

3.1

Dosen mengikuti pendidikan sesuai yang dipersyaratkan

3.2

Dosen melaksanakan magang sesuai disiplin ilmu dan tupoksi

3.3

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Dosen melaksanakan: penelitian, kaji widya, karya tulis ilmiah, dan studi banding

X

x

x

x

3.4

Dosen mengikuti palatihan teknis/non teknis, seminar, lokarya

X

x

x

x

3.5

Dosen menyadur/menterjemahkan buku-buku dan bahan lain dalam bidang pertanian

x

x

x

3.6

Tenaga kependidikan mengikuti pertemuan, pameran, dan gelar teknologi tepat guna

x

x

x
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No

KEGIATAN UTAMA

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

D

PENINGKATAN MUTU

4.

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan

4.1

Sertifikasi profesi dosen

4.2

Peningkatan kapasitas, kualifikasi dan standarisasi dosen

x

x

x

x

x

4.3

Penerapan metodologi pembelajaran

x

x

x

x

x

4.4

Standarisasi sarana dan prasarana unit penunjang akademik

x

x

x

4.5

Reakreditasi program studi dan institusi

x

x

x

4.6

Penerapan proses pembelajaran teaching factory/teaching farm sesuai kurikulum, silabi dan

x

x

kalender akademik
E

PENGEMBANGAN KERJASAMA

5.

Melaksanakan pengembangan kerja sama teknis pendidikan dan palatihan

5.1

Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta

x

x

x

x

x

5.2

Pengembangan kerjasama dengan Dinas, Pemda, UPT Pusat, UPTD dan Swasta

x

x

x

x

x

5.3

Pengembangan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha dalam rangka teaching

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

factory/teaching farm sesuai kurikulum, silabi dan kalender akademik
5.4

Pembinaan BP3K dan WKPP
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Lampiran 2. Analisis SWOT Lingkungan Strategis STPP Gowa Tahun 2015

No

Aspek
1

Interal

Eksternal

Kekuatan
2

Kelemahan
3

Peluang
4

Ancaman
5

(1). Progra m s tudi masih terakredi
ta s i B
(2). Bel um memiliki keunggulan
s pesifik bidang pertanian.

(1). Mutu pendidikan sesuai
dengan kebutuhan
pembangunan pertanian.
(2). Us ulan akreditasi
progra m studi dari B
menjadi A s udah diupload s eca ra online
mel alui situs website BAN
PT.
(3). Progra m pemerintah 1
(s a tu) desa 1 (s atu)
penyuluh.
(4). Tena ga penyuluh masih
ba nya k dibutuhkan
ma s yarakat khususnya
peta ni
(5).Ti ngginya permintaan
ma s yarakat tentang
i nfomasi pertanian.
(6). Ters edianya lembaga /
i ns titusi Nasional maupun
Internasional ya ng
mel akukan kegiatan
l omba, pertandingan
a ta upun unjuk
kema mpuan.
(7). Pera turan Pemerintah
No.19 Ta hun 2005 tentang
Sta ndar Nasional
Pendi dikan
(8). Pera turan Menteri

(1). Kebi jakan daerah ya ng
bel um berpihak pada
penyuluhan pertanian
(2). Terba tasnya
rekomendasi dari
Pemda bagi calon
ma hasiswa

1

Eks istensi STPP Gowa

(1). Pendi dikan ti nggi Kedinasan
mi l ik Kementerian Pertanian
(2). Memi liki Izin Pendirian Keppres
No. 58 Ta hun 2002
(3). Keputusan Menteri Pertanian
Nomor
44/Permentan/Ot.140/10/2008
Tenta ng perubahan atas
Kepmentan
552/Kpts /OT.210/9/2002
(4). Pera turan Menteri Pertanian
73/Permentan/ OT.140/6/2014

2

Pres ta si STPP Gowa

(5). Na ma STPP Gowa s udah
(3). Bel um mendapatkan pengakuan
ters ebar luas pada instansi
ti ngkat Internasional
l i ngkup pertanian di Indonesia
Ti mur
(6). Ada nya 38 ora ng dosen tetap
l ul us sertifikasi dosen
(7). Ma ha siswa yang dididik adalah
Al umni SMKP, SMA IPA, da n
Pega wai Negeri Sipil (PNS),
(8). Bi a ya pendidikan ditanggung
pemerintah Kementerian
Perta nian
(9). Menda patkan Penghargaan
WBK da ri Itjentan
(10).Menda pat Penghargaan
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(3). Gl obalisasi dan
Internasional Standar
Opera sional (ISO)
(4). Akredi tasi Internasional
untuk PT
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s ebagai UPT mengirim laporan
keuangnan Tepat Wa ktu dari
DJP Ka nwi l Prov Sul Sel.
(11).Menda pat pernghargaan
Abdi baktitani dari Kementerian
Perta nian
(12).Memi liki koleksi perpustakaan
ya ng memenuhi standar
(13).Memi liki jurnal Ilmiah
Agri s istem

3

SDM Apa ra t (Dosen, Tenaga
Pendukung, dan
Kema hasiswaan)

4

Penguasaan STPP Gowa
terha dap IPTEK

5

Kuri kulum

Perta nian Nomor 09
Ta hun 2010 tentang
Pedoman Penilaian dan
Penghargaan
(9). Ada nya Lembaga
Penja minan Mutu
Pendi dikan (BANPT)
(10).Pera turan Menteri
Perta nian Nomor 09
Ta hun 2010 tentang
Pedoman Penilaian dan
Penghargaan
(11).Ada nya l embaga
penjaminan Mutu
Pendi dikan (BAN PT)
(14). Kua l ifikasi Pendidikan Tenaga
(4). Bel um a danya Dosen tetap
(12). Kes empatan studi l anjut
pengajar umumnya S3, dan
ya ng berpredikat Professor.
s a ngat terbuka
memi liki motivasi tinggi
(5). Penempatan tenaga penunjang (13). Kes empatan
(15). Ti ngkat pendidikan dosen
ma s ih a da ya ng ti dak s esuai
meni ngkatkan kualitas
pa l ing rendah S2.
dengan kompetensi
di ri melalui seminar,
(16). Hubungan a ntara pimpinan,
(6). Terba tasnya biaya untuk dosen
works hop, s hort course
dos en, staf, dan karya wan
mengikuti pelatihan
da l am l uar luar nergeri
s a ngat kooperatif dan dinamis
da n pengabdian
(17). Ra s io dosen dan ma hasiswa
ma s yarakat s angat
s a ngat baik ya itu 1:10
terbuka.
(18). Memi liki Situs Website
(7). Website belum terintegrasi
(14). Da pat mengembangkan
(19). Ters edia SDM ya ng menguasai
ja ri ngan komuni kasi
penggunaan sistem informasi,
s ecara i nternal dan
(20). Si s tem manajemen i nformasi
eks ternal l ebih luas dan
berbasis elektronik telah
i ntensif.
di terapkan pada berbagai unit
(15). Muda hnya memperoleh
da n bagian,
IPTEK mel alui lembaga /
i ns titusi i nformasi media
ceta k, elektronik Internet
(21). Kuri kulum STPP Gowa memiliki (8). Ma ha siswa belum meman
(14). Terbukanya kesempatan
ci ri khas pendidikan penyuluhan
fa a tkan secara optimal
membuat kurikulum
da n a gribisnis
beberapa matakuliah teknis
s esuai dengan
(22). Kuri kulum ya ng dimiliki telah
(9). Referensi ya ng ada perlu
kebutuhnan lapangan
s esuai dengan vi si, misi dan
di perbaharui dan disesuaikan
kerja ,
tujua n penyelenggaraan
dengan kondisi lapangan.
(15). Kuri kulum ya ng khas
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(5). Tuntuta n terhadap
profesionalis me aparat

(6). Human error pa da
teknologi informasi
gl obal dapat berdampak
nega tif dibanding
dengan sistem informasi
ma nual

(7). Pergurua n Tinggi dan
Lemba ga Pendidikan
ters edia di ti ap
Ka bupaten / Kota
(8). La ju perkembangan
ya ng a da dalam
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progra m studi

beri si kompetensi
penyuluhan dan
a gri bisnis.

ma s yarakat l ebih cepat
da ri pada kecepatan
pemberlakuan
kuri kulum hasil review.
(16). Keters ediaan sarana dan (9). Sa ra na dan prasarana
pra s arana dapat
ya ng a da menuntut
di manfaatkan untuk
tena ga ya ng a da
kegi atan kewirausahaan
s ekarang harus
(17). As ra ma mahasiswa yang
memi liki kompetensi
ters edia di l ingkungan
da n memahami
ka mpus membuka
teknologi informasi.
pel uang mahasiswa untuk
da pat mengembangkan
di ri nya
(18). Kemungkinan adanya
peningkat an penerimaan
da na melalui kerjasama.
(19). Ters edianya lembaga
(10). Tuntuta n standardisasi
bea siswa, Lembaga
da n s ertifikasi
ba ntuan biaya untuk
profesionalisme,
peningkatan kompetensi
kompetensi a parat, dan
ma pun profesionalisme
s a rana prasarana
ba i k dalam maupun l uar
negeri bagi aparat
(20). Ba nya k i nstansi
pemerintah maupun
s wa sta ya ng memiliki
s a rana prasarana
pembelajaran

6

Dukungan s arana, prasarana
da n a nggaran

(23). Juml ah dan kapasitas ruang
(10). Angga ran tergantung dari
kul iah, l uas lahan praktek,
Kementerian Per ta nian
bi a ya operasi, meme nuhi PP
(11). Al okasi biaya praktik bioindustri
No.19 Ta hun 2005 tentang
ma s ih terbatas
Sta ndar Nasional pendidikan;
(24). Ters edia l aboratorium /
i ns talasi, perpustakaan, rua ng
dos en staf a dministrasi ya ng
representative
(25). Ters edianya anggaran
pengadaan sarana dan
pra s arana.

7

Pengembangan aparat dan
s a rana prasarana

8

Hubungan dengan pihak lain

(26). Apa ra t diberikan kesempatan (12). Bel um optimalnya pemanfaat
meni ngkatkan kompetensi dan
a n l embaga beasiswa, Lembaga
profesionalisme melalui
ba ntuan biaya untuk peningkat
pendidikan , Di klat Teknis,
a n kompe tensi mau pun profesi
Di klat Penjenjangan, seminar,
ona lisme baik dalam maupun
l okakarya, magang, kursus, dan
l ua r negeri bagi aparat
Pendi dikan
(27). Ada nya penambahan Jumlah
da n kapasitas ruang kuliah,
s a rana praktek laboratorium
da n praktik lapang.
(28). Ters edia dana untuk
pengembangan prasarana dan
SDM
(29). MoU Li ngkup UPT Kementerian (13). Ma s ih kurangnya MoU ataupun (21). Ters edia dana penelitian (11). Sul itnya memperoleh
Perta nian, Pemprov.,
Na s kah Kerjasama Teknis
da n pengabdian dari
rekomendasi beberapa
Pemka b/Kot, Perguruan Tinggi
dengan Pemerintah Kabupaten
Pemrov., Pemkab/Kot.,
Pemeri ntah Daerah
Negeri/ Swasta, dan Lembaga
/Kota , Lembaga Non
da n Lembaga Non
untuk ca lon mahasiswa.
Non Pemerintah
Pemeri ntah bidang Pertanian,
Pemeri ntah
pendidikan
(22). Mema nfaatkan kerjasama
(14). Ada nya penambahan jumlah
da n kemitraan dengan
da n kapasitas ruang kuliah,
di nas atau i nstansi terkait
s a rana praktik laboratorium dan
s ecara optimal dengan

Renstra STPP Gowa 2015-2019; Edisi Revisi III 10 September 2018

32

pra ktek lapang.
(15). Ters edia dana untuk
pengembangan prasarana dan
SDM.

9

Tata Pamong

10

Pendanaan

11

Pengelolaan Program

12

Pros es pembelajaran:

(30) Memiliki struktur organisasi (16) Keleluasaan menyesuaikan
pembagian tugas yang jelas,
struktur organisasi program
(31) Jumlah STPP seluruh
studi dengan beban
Indonesia lingkup
kegiatan masih banyak
Kementerian Pertanian
dibatasi oleh aturan yang
relatif sedikit, yakni hanya 6
baku.
buah.
(17) Belum semua tenaga
laboratorium / instalasi
berfungsi optimal
(32) Anggaran belanja
(18) Pengelolaan dana kegiatan
penyelenggaraan
masih terkendala dari
pendidikan STPP Gowa
sistem yang ada
disusun secara terencana
dan terarah serta
dilaksanakan sesuai
peraturan keuangan yang
berlaku
(33) Penyusunan anggaran
belanja yang terencana dan
pemanfaatannya fleksibel
(34) Memiliki hubungan kerja
(19) Belum optimalnya STPP
sama dengan lembaga
dalam mencari sumberdana
instansi terkait.
alternatif.

(35). Ada nya s arana dan prasarana
ya ng mendukung perkuliahan,
(36). Ada nya ketegasan dan
kedisiplinan dalam penilaian
pros es belajar mengajar
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(20). Kes a daran mahasiswa belajar
ma ndiri belum optimal.

mel ibatkan alumni.

(23) Dapat mengelola
tugas-tugas tambahan
dalam bidang
pendidikan maupun
penelitian serta
aplikasinya dengan
masyarakat.

(12) Peran pihak ekternal
yang semakin besar
dalam menentukan
tata pamong
program

(24) Kemungkinan adanya
peningkatan
penerimaan dana
melalui kerjasama
(25) Memanfaatkan
keahlian SDM dalam
mencari dana
alternatif

(13) Kondisi
perekonomian
negara belum stabil
sehingga sering
terjadi reduksi
anggaran belanja
untuk kegiatan
tertentu pada tahun
anggaran yang
sedang berjalan

(26) Memanfaatkan
kerjasama dan
kemitraan dengan
dinas atau instansi
terkait secara optimal
dengan melibatkan
alumni.

(14) berkurangnya animo
mahasiswa akibat
menurunnya
apresiasi beberapa
Pemereintah Daerah
terhadap
penyuluhan
pertanian

(27). Pengembangan proses
(15). Penga ruh eksternal
bel ajar mengajar ya ng
ti da k mendukung proses
meni ngkatkan kompetensi
bel ajar mengajar.
ma -hasiswa sesuai dengan
kebutuh-an program
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13

14

15

16

ma hasiswa.
pembangunan pertanian.
(37). Metode pembelajaran SCL,
(38). Ca pa ian dan pembelajaran 70
% pra kti k dan 30 % teori
Sua sana a kademik:
(39). Si s tem & proses pembelajaran (21). Seba gian kecil mahasiswa pasif (28). Terbuka peluang bagi
da n s arana pendukungnya
mengikuti proses belajar
ma hasiswa untuk
s a ngat baik
mengajar.
mengikuti berbagai
(40). Akti vi tas intra dan ekstra
a kti vitas pengayaan
kuri kuler terprogram dan telah
berdasarkan SKKNI.
berja lan sangat baik,
(41). Ada nya kesempatan besar bagi
ma hasiswa untuk berinteraksi
dengan dosen secara
ters truktur maupun tidak
Si s tem jaminan mutu:
(42). Ters edia i nstrument monitoring (22). Ma s ih kurangnya jumlah
(29). Us ulan akreditasi program
da n dan evaluasi kegiatan
Penyul uh Pertanian Lapangan
s tudi dari B ke A, da n
s ecara rutin terhadap berbagai
(PPL) ya ng l ulus s ertifikasi PPL.
a kreditasi
progra m
l embaga/institusi telah
vi s i tasi oleh BAN PT .
(43). Dukungan l embaga untuk
mel aksanakan penjaminan
mutu
Lul usan:
(44). Juml ah lulusan STPP Gowa
(23). Lul usan Sekolah Tinggi
(30). Penga kuan peran
s a mpai TA.2015 s ebanya k 628
Penyul uhan Pertanian belum
penyuluh pertanian
ora ng
memi liki keahlian s pesifik
s emakin meningkat
(45). Lul usan dapat beradaptasi
bi dang pertanian
dengan a danya UU No 16
dengan dinamika lingkungan
Th. 2006 da n Permenpan
ma s yarakat
No. PER/02/MENPAN/2/
(46). Ci tra a lumni sangat baik dapat
2008
mena rik calon mahasiswa
(47). Ada nya Ikatan Sarjana Sains
Tera pan Indonesia (Insanterapi)
Penelitian, publikasi, skripsi, dan (48). Ters edianya Unit Penelitian dan (24). Moti va si dosen meneliti belum (31). Kerja sama dengan
pengabdian pada masyarakat:
Penga bdian pada masyrakat.
ma ksimal.
i ns tansi pemerintah untuk
(49). Ters edianya Jurnal Ilmiah
mel akukan kegiatan
Agri s istem dan Instalasi
penelitian, melaksanakan
Website
forum-forum ilmiah dan
publikasi.
(32). Ters edia dana penelitian
da ri Pemda
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(16). Mi mba r bebas
ma hasiswa Perguruan
Ti nggi non Kedinasan

(17). Menurunnya minat
pa da bidang pendidikan
perta nian terutama
penyuluhan pertanian

(18). Juml ah lulusan
penyuluhan pertanian
di l uar STPP meningkat
ya ng berpeluang
mempersempit
l a pangan pekerjaan.

(20). Kura ngnya tindak lanjut
da ri hasil penelitian.
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17

Sistem Informasi

(50) Sistem manajemen
informasi telah diterapkan
pada berbagai unit dan
bagian,
(51) Tersedia SDM yang
menguasai penggunaan
sistem informasi,
(52) Lembaga memiliki website
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(25) Intensitas mahasiswa
maupun pegawai dalam
menggunakan internet
belum optimal.

(33) Dapat
mengembangkan
jaringan komunikasi
secara internal dan
eksternal lebih luas
dan intensif

(21) Human error pada
teknologi informasi
global dapat
berdampak negatif
dibanding dengan
sistem informasi
manual
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