PROFIL
JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MEDAN
A. VISI DAN MISI
Visi Program StudiPenyuluhanPertanianadalah“Terwujudnya program studi
yang

terpercaya

dalam

menghasilkan

tenaga

fungsional

Penyuluh

Pertanian untuk mencapai kualifikasi nasional pada tahun 2025”
Misi program studi adalah :
a. Mencapai mutu pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi
penyuluhan pertanian.
b. Menyelenggarakan penelitian terapan sesuai kompetensi program studi
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam pemberdayaan
pelaku utama dan pelaku usaha.
d. Meningatkan kualitas dan kuantitas SDM program studi penyuluhan pertanian
e. Meningkatkankerjasamadengan stakeholder dalam upaya meningkatkan
mutu pendidikan

B. SUMBERDAYA MANUSIA
Jurusan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Ketua Jurusan Penyuluhan
pertanian dan didampingi oleh Sekretaris Jurusan Penyuluhan Pertanian.
Jurusan Penyuluhan Pertanian merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran di jurusan penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut dibantu oleh tenaga fungsional Dosen. Tugas dosen adalah
melaksanakan tri darma perguruan tinggi, antara lain: melaksanakan
pendidikan

pengajaran,

masyarakat

serta

melaksanakan

melaksanakan

tugas

penelitian
penunjang

dan

pengabdian

lainnya.

Jumlah

keseluruhan dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian adalah 11 orang dengan
tingkat pendidikan 1 (satu) orang program Doktor, 9 (sembilan) orang
program Magister dan 1 (satu) orang sedang menyelesaikan program doktor.
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C. KONDISI MAHASISWA
Jumlah mahasiswa Jurusan Penyuluhan Pertanian sebesar 129 orang, terdiri
dari 32 orang angkatan X, 33 orang angkatan XI, 23 orang angkatan XII dan
40 orang angkatan XIII. Mahasiswa angkatan X, XI dan XII merupakan
mahasiswa PNS yang berasal dari instansi pemerintahan yang masih
memiliki jenjang pendidikan SLTA, sedangkan mahasiswa angkatan XIII
merupakan mahasiswa fresh graduate dari jenjang pendidikan SLTA atau
sederajat. Mahasiswa Jurusan Penyuluhan Pertanian berasal dari 5 provinsi
yang merupakan wilayah kerja STPP Medan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera
Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.
D. KEGIATAN MAHASISWA
Kegiatan

mahasiswa

meliputi

kegiatan

kulikuler,

kokulikuler

dan

ekstrakulikuler. Kegiatan kulikuler mahasiswa meliputi kegiatan pembelajaran
baik kegiatan perkuliahan maupun praktek. Kegiatan kokulikuler merupakan
kegiatan diluar kulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yaitu
kegiatan apel, upacara, kerohanian dan senam kesegaran jasmani. Kegiatan
Ekstrakulikuler merupakan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran yang dapat

dipilih oleh mahasiswa untuk meningkatkan kreativitasnya, antara lain:
kegiatan olahraga, kesenian, penyuluhan dan lain-lain.

Gambar Kegiatan Perkuliahan
E. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana yang dimiliki Jurusan Penyuluhan Pertanian meliputi
sarana 4 ruang kelas, Laboratorium Lapangan, laboratorium Ilmu dasar,
Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium POPT, dan Laboratorium
Pengolahan Hasil Pertanian (PHP). Sarana dan prasaran ruang kelas
digunakan untuk kegiatan perkuliahan klasikal, sedangkan sarana dan
prasarana laboratorium digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa.

Gambar Fasilitas Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian

Gambar Fasilitas Laboratorium Kultur Jaringan

