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Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha 

Esa atas karuniaNya kami dapat menyelesaikan program kerja Calon Dekan Fakultas Pertanian 

periode 2019 - 2023. Program kerja disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian 

Universitas Udayana serta mengacu kepada perubahan-perubahan kebijakan  pemerintah  tentang 

pendidikan tinggi, Rencana Strategis Universitas Udayana dan Rencana Strategis Pendidikan 

Nasional.   Program kerja disusun untuk dapat dievaluasi, target  capaiannya terukur melalui 

bentuk akuntabilitasnya serta dapat bersinambungan dengan program kerja yang telah disusun 

Dekan sebelumnya. Fakultas Pertanian berusia 52 tahun pada pada tanggal 2 September 2019, ke 

depan tantangannya semakin berat sejalan dengan perkembangan dan tuntutan dunia pendidikan, 

seperti mengembangkan pembelajaran berbasis Learning Outcome (LO) dengan capaian 

pembelajaran berdasarkan Revolusi Industri 4.0. Society 5.0 (teknologi diaplikasikan dan berpusat 

pada kehidupan manusia). 

Universitas Udayana merupakan perguruan tinggi tertua dan terbesar di Bali. Fakultas 

Pertanian bernaung di bawah Universitas Udayana sudah sepantasnya membawa nama besar 

tersebut. Sementara itu, Bali merupakan provinsi yang terdiri dari sembilan kabupaten kota yang 

visi pembangunannya adalah  Nangun Sat Kertih Loka Bali menyangkut alam Bali, manusia Bali 

dan kebudayaan Bali, secara sekala niskala. Secara mendasar kehidupan penduduknya berbasiskan 

pertanian dan pariwisata, maka keberadaan dan peranan Fakultas Pertanian sebagai pencipta 

sumber daya manusia sekaligus pengemban amanat mengelola sumber daya alam  dan kebudayaan   

yang   dimiliki   Bali,   sebesar-besarnya   untuk   kesejahteraan   masyarakat   Bali khususnya dan 

Indonesia umumnya. 

Fungsi dan peran perguruan tinggi adalah: (a) wadah pembelajaran mahasiswa dan 

masyarakat; (b) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (c) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan 

menemukan  kebenaran;  dan  (d)  pusat  pengembangan  peradaban  bangsa.  Maka,  Fakultas 

Pertanian Universitas Udayana hendaknya mengembangkan tri dharma perguruan tinggi 

(pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) harus utuh dilakukan. Hal ini sangat penting 

untuk membangun keseimbangan /harmonisasi dalam pengelolaan kehidupan di bumi ini yang 

berlandaskan Tri Hita Karana. Pendidikan tinggi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yang berpegang teguh pada Tri Kaya Parisudha (3 prilaku yang harus 

disucikan yaitu berpikir, berkata dan berbuat) sehingga menjadi pribadi berkarakter, mandiri, 

cerdas, menghargai keragaman budaya, menghargai nilai nilai universal sebagai bagian dari 

masyarakat global, mampu berwirausaha serta mampu bersaing dalam dunia global dengan tetap 

mengedepankan kearifan lokal (budaya) sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. 

Program-program yang disusun harus mengacu kepada kurikulum yang berbasis LO sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan hard skill dan soft skill. Pendidikan tinggi sangat berperan 

dalam meningkatkan kemampuan soft skill lulusannya terutama dalam komunikasi, sikap kritis, 

mampu menerima keragaman, kecintaan terhadap tanah air, serta memiliki semangat juang tinggi
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dalam  bermasyarakat  dan  bernegara.  Pengembangan  hard  skill  sangat  terkait  dengan  mutu 

lulusan agar mumpuni dalam bidang pertanian sehingga mampu bersaing dalam bidangnya sendiri. 

Mutu  penelitian  dapat  ditingkatkan  dengan  berorientasi pada  pemecahan-pemecahan 

masalah yang ada dan terjadi saat itu yang bersifat multiplier effect yang menyangkut bidang 

tanaman gumi banten, pertanian organik terpadu dengan agrowisata, penanggulangan hama 

penyakit, gagal panen ,perubahan iklim, sumber daya alam, mutu hasil produksi, pemasaran dan 

menyangkut bidang pertamanan, dll. Mutu lulusan yang andal dalam bidang penelitian memiliki 

kejujuran dan dedikasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk pembangunan ke depan. 

Pengabdian  masyarakat  sangat  penting  dilakukan untuk  mendesiminasikan  hasil-hasil 

penelitian Fakultas Pertanian Universitas Udayana ke masyarakat, pemerintah daerah dan nasional. 

Program subak/desa dampingan sangat perlu dilakukan untuk mengimplementasikan hasil-hasil  

penelitian  dan  untuk  meningkatkan  peran  serta  Fakultas  Pertanian  Universitas Udayana dalam 

pembangunan daerah Bali dan nasional 

Fakultas Pertanian Universitas Udayana harus memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

Fakultas Pertanian lain. Untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama baik 

internal fakultas, antar fakultas sejenis dari perguruan tinggi lainnya, dengan mencirikan pada 

sinergi pertanian dan pariwisata, secara eksternal dengan bekerjasama dengan masyarakat lokal, 

nasional dan internasional. Seluruh civitas Fakultas Pertanian harus bahu membahu mewujudkan 

fungsi dan peran perguruan tinggi sehingga ketiga dharmanya dapat dilaksanakan semestinya. 

Program ke depan perlu adanya perhitungan daya dukung dan daya tampung Fakultas 

Pertanian Universitas Udayana sehingga terjadi sebuah kenyamanan dalam proses belajar 

mengajar dan proses bimbingan.  Perlu adanya kajian dan evaluasi terhadap Program Studi yang 

sepi peminat, sehingga didapatkan permasalahannya dan cara pemecahannya. 
 

 

VISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA 
 

 

Terwujudnya Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebagai pusat pengembangan 

IPTEKS pertanian berkelanjutan serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri 

dan berbudaya. 
 

 

MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA 
 

 

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang telah dirumuskan 

maka dirumuskan misi sebagai berikut: 

1. Mendidik  mahasiswa tingkat  sarjana, profesi dan pascasarjana yang  unggul,  mandiri dan 
berbudaya di bidang pertanian (agroteknologi, agribisnis) berkelanjutan. 

2. Mengembangkan penelitian IPTEK pertanian berkelanjutan, modern dan mengangkat kearifan 
lokal. 

3. Melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada 
umumnya.
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4. Mengembangkan tiga pilar pembangunan pendidikan tinggi, yaitu pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik. 
5. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat global. 
 

 

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM STRTEGIS 

Pendidikan tinggi akhir akhir ini menghadapi persaingan ketat dalam taraf nasional dan 

internasional sehingga mutlak diperlukan perbaikan kualitas   lulusan. Tujuan, sasaran dan 

program strategis pemimpin FP Unud dalam empat tahun harus berorientasi pada perbaikan mutu 

dan daya saing nasional dan internasional. 

Pakultas Pertanian   Univ. Udayana bertujuan selain menghasilkan lulusan Sarjana (S1) 

Magister  (S2) dan Doktor (S3)  juga dibutuhkan membangun brand yang spesifik terhadap 

Fakutas Pertanian Universitas Udayana yang bersifat sustainable dan berdaya saing tinggi 

sehingga menjadi pusat keunggulan dan rujukan /clearing house dari pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang pertanian seperti pusat pengembangan benih/bibit, pusat 

pengembangan organik dari hulu sampai hilir, pusat pengembangan pertanian lahan kering, pusat 

penanganan hama dan penyakit  pada tanaman,dll,  sehingga  mampu  mengembangkan  Green 

Agricultura sejak dari proses menghasilkan sampai dengan penanangan pasca panen.Karena 

konsep Green sudah menjadi tuntutan yang tidak terelakan dari kehidupan masyarakat modern. 

Pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang Green Agricultura maka akan membangun 

brand Fakultas Pertanian Universitas Udayana dengan Green Agricultura-nya mempunyai ciri 

ciri sebagai berikut  : (1)  mempunyai kemampuan  mengembangkan dan memutahirkan  ilmu 

pengetahuan,teknologi dan/atau seni      dengan cara menguasai dan memahami 

pendekatan,metode,dan kaidah –kaidah ilmiah disertai kerampilan penerapannya (2) Mempunyai 

kemampuan memecahkan masalah dibidang keahliannya selalui penelitian berdasarkan kaidah 

ilmiah,  (3)  Mempunyai  kemampuan  mengembangkan  kinerja  profesionalnya     ditunjukkan 

dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbakecukupan tinjauan, kepaduan pemecahan 

masalah atau profesi dibidang ilmu masing-masing, dan (4) Mempunyai kemampuan merumuskan 

pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah sesuai 

dengan bidang ilmu pertanian 

 
SASARAN 

1. Terwujudnya penyelengaraan tri dharma perguruan tinggi yang unggul, kreatif dan inovatif 

dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha , sehingga dapat; (a) 

menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi yang memiliki kemampuan akademik (hard 

skill)  dan kecakapan yang melekat pada dirinya (soft skill) serta kompeten dalam bidangnya, 

(b) menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan go internasional, (c) 

menghasilkan         pengabdian masyarakat yang kreatif yang dapat menjawab kebutuhan 

masyarakat dan memotivasi pemberdayaan masyarakat.
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2. Terwujudnya perencanaan dan realisasi pendanaan secara transparan, akuntabel dan 

mengembangkan partisipasi dengan melibatkan secara aktif semua unit di lingkungan fakultas 

dan masyarakat. 

3. Terwujudnya pengelolaan berbasis mutu dengan pelayanan “Senantiasa Memberi Yang 

Terbaik”,  baik  untuk  pelayanan  internal  maupun eksternal,  semua sivitas dan pihak  luar 

terlayani dengan baik, mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu sesuai minat dan 

bakatnya, staf pendidik terlayani „kesejahteran kepegawaian dan karirnya” untuk 

pengembangan kapasitas dirinya, akreditasi insitusi dan prodi bernilai tinggi. 

4. Terwujudnya tiga pilar pembangunan pendidikan tinggi, yaitu pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan, peningkatanm mutu, relevansi dan daya saing,penguatan tata kelola, akuntabilitas 

dan pencitraan publik. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk peningkatkan kualitas SDM dan 

sarana prasarana pendidikan, dan tercapainya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang 

berkualitas dan bercirikan sinergi pertanian-pariwisata,sehingga penciri sinergi pertanian dan 

pariwisata tampak dan terealisasi. 

6.   Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku dunia usaha 

dan lembaga-lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pendanaan pengembangan 

pengetahuan dan teknologi pertanian pada umumnya dan khususnya pada bidang  Green 

Agriculture 

7.   Terwujudnya sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkelanjutan untuk 

mengembanghkan produk-produk pertanian yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah 

dan menjadikan produk pertanian lokal unggul ditingkat regional, nasional dan internasional 

melalui program pengabdian pada masyarakat untuk diseminasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) Fakultas Pertanian Universitas 

Udayana. 

8.   Terbangunnya  kerjasama  yang  berkelanjutan  dengan  pemerintah  daerah  dan  pemerintah 

pusat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang mampu 

menghasilkan produk pertanian sesuai dengan produktivitas lahan dan nilai tambahnya tinggi 

guna menanggulangi defisit produk pertanian ditingkat regional Bali 
 

 

STRATEGI  PROGRAM PENCAPAIAN VISI ,MISI DAN TUJUAN 

Strategi dalam pencapaian visi,misi dan tujuan , pimpinan  harus fokus  pada : 

1.    Tata Kelola/Tata Kelembagaan 

2.    Sumber Daya 

3.    Tri Dharma Perguruan Tinggi 

4.     Sarana dan Prasarana 

5.    Mahasiswa 

6.    Kerja sama dan 

7.    Internasionalisasi 

Dasar peraturan  pengelolaan FP Unud  adalah  :
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1.    Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan TinggiPermenristekdikti No. 44 Tahun 

2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti 

2.    Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT 

3.    Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti 

4.    Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti 

5.    Peraturan Menristek Dikti No. 30 Th. 2016 tentang Organisasi Tata Kelola  Unud 

6.    Peraturan Menristek Dikti No. 34 Th. 2017 tentang Statuta Unud 

7.     Peraturan Rektor dan Peraturan Senat Universitas Udayana. 

8.    Dokumen SPMI 

9.    SOP berstandar ISO dan AUN 

10.  Renstra Universitas Udayana 

11.  Renstra Fakultas Pertania 
 

 

STRATEGI PROGRAM 
 

 

Universitas Udayana mengalami beberapa perubahan tata kelola sesuai dengan Undang- 

Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 sehingga peran sumber daya dan tri dharma 

untuk menghasilkan mutu lulusan dan capaian secara berjenjang yaitu tahun 2009 sd 2014 adalah 

penguatan tata kelola (BLU dan AIPT B), tahun 2015 sd 2019 adalah penguatan daya saing 

nasional  (AIPT  A)  dan  tahun  2020  sd  2027  penguatan  daya  saing  internasional  (WCU). 

Perubahan ini sedang terjadi dimana perlu adanya kerja keras semua pihak yang ada di lingkungan 

FP UNUD. 

Dilihat dari sumber daya FP UNUD mempunyai kekuatan seperti: (1) Penyelenggaraan 

pendidikan sudah ber  KBK dan mengacu pada sistem pendidikan nasional,  dan disetarakan 

dengan KKNI tahun 2012, dan proses belajar mengajar menggunakan metode SCl, penerapan 

SOP; (2) Memiliki tenaga pengajar tetap 133 orang dengan kualifikasi S2 sebanyak 81 orang 

(61%) dan  S3 sebanyak 52 orang (39%) dengan jabatan asisten ahli 10 orang, Lektor 29 orang, 

Lektor Kepala 64 orang dan Guru Besar 27 orang; (3) adanya dosen sebagai tenaga ahli, di tingkat 

daerah, nasional dan internasional; (4) Diterapkannnya standar peniliaian kinerja dosen; (5) 

beberapa dosen sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (6) Adanya dosen tamu nasional 

dan internasional secara regular setiap semester;  (7) Adanya kerjasama penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat secara individual dan/atau melembaga di tingkat daerah, nasional dan 

internasional; (8) Memiliki standar penjaminan mutu, yang dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan 

Mutu Fakultas (UPMF) dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP); (9) 

Memiliki tiga program studi  strata 1, yaitu PS Agribisnis, PS Agroekoteknologi dengan 

akrteditasi A dan PS Arsitektur Pertamanan yang dibuka tahun ajaran 2013/2014, tiga PS strata 

2 yaitu Magister pertanian Lahan Kering, Magister Bioteknologi dan Magister Agribisnis, dan 

satu strata 3 yaitu PS Doktor Ilmu Pertanian,  yang diminati oleh masyarakat Bali maupun luar 

Bali; (10) Memiliki 18 laboratorium dan satu Kebun Percobaan ; (11) FP Unud berada di pulau 

Bali yang sangat terkenal secara nasional dan internasional; (12) Adanya perpustakaan, jaringan 

internet, link jurnal (Science Direct, Proquest, Elsever, Ieeeflore, dan Ieee comp  society)  

Indeksasi  jurnal  (garuda-garuda  rujukan  digital,  google  scholer,  DOAJ,  dan
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Scopus), jurnal di Fakultas Pertanian (JAA, JAT, JAL, JMA, JASB, SOCA, AjoAS dan  IJBB) 

untuk  menunjang  proses  pembelajaran; (13) Adanya berbagai beasiswa: Bidikmisi, PPA, B3M, 

Supersemar, Djapawinaya, dsb;   (14) Berpengalaman dalam kerjasama magang mahasiswa ke 

luar daerah/luar Negeri; (15). Rata-rata masa studi di bawah 8 semester; (16) Diterapkannya 

SIAKU, SIMPER, SIMAK, SIMLIT, SIMPEG, IMISSU, dll; (17) Penyususnan rencana anggraran 

tahunan melibatkan seluruh stakeholder di tingkat fakultas dan prodi; (18) Komitmen Universitas 

Udayana mendukung pengembangan Fakultas Pertanian sangat tinggi; (19) Visi-Misi Gubernur 

Bali sangat mendukung perkembangan Pertanian terbukti dengan pembuatan regulasi yang terkait 

dengan pertanian; (20) Bali sebagai daerah tujuan pariwisata  dalam negeri maupun manca negara. 

Selain kekuatan juga ada beberapa kendala di FP UNUD seperti: (1) belum 

mengembangkan pembelajaran berbasis Learning Outcome (LO) dengan capaian pembelajaran 

berdasarkan Revolusi Industri 4.0. Society 5.0 (teknologi diaplikasikan dan berpusat pada 

kehidupan manusia) serta standar penjaminan mutu belum dilaksanakan secara maksimal; (2) 

Belum optimalnya implementasi tiga pilar pendidikan nasional terutama peningkatan, relevansi 

dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik; (3) Sarana prasarana 

pembelajaran belum memadai, minimnya fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, minimmya alat-alat 

laboratotrium, kurangnya ruang asistensi praktikum, dan ruang aboratorium/studio, minimmya 

buku-buku dan jurnal ilmiah, minimmya fasilitas informatika, produktivitas laboratorium dan 

kurangnya meja gambar; (4) Atmosfir akademik belum kondusif, jarangnya mahasiswa masuk 

perpustakaan, kurangnya desiminasi hasil penelitian dosen dan kaji tidak hasil hasil penelitian 

masih rendah; (5) Masih rendahnya dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; (6) Jumlah publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan internasional masih 

rendah; (7) Keikutsertaan dosen dalam pertemuan ilmiah di tingkat nasional, internasional masih 

rendah serta masih lemahnya penguasaan bahasa Inggris; (8) Evaluasi soft skill berkaitan dengan 

proses pembelajaran belum optimal; (9) Terbatasnya dana pelaksanaan proses pendidikan di 

Fakultas Pertanian UNUD; (10) proporsi dana penelitian untuk fakultas dan prodi masih rendah; 

(11) semua laboratorium di FP UNUD belum tersertifikasi dan terakriditasi KAN. 

Sumber daya yang dimiliki Fakultas Pertanian sangat memadai, jika benar-benar perubahan 

ini dapat dikelola dengan baik maka akan dapat menjadi lembaga dengan lingkungan yang 

kondusif untuk tumbuh kembangnya semua komponen pendukung. Hal ini akan dapat mendorong 

kemandirian, tanggung jawab, kreativitas, inovativ dan enterprenership. Culturprenership  yang  

berbasis  budaya akan membangun pendidikan yang demokratis, akan dapat mengatasi beberapa 

permasalahan yang ada di Fakultas Pertanian. 

Program   strategis   yang   kami   programkan   untuk   memajukan   Fakultas   Pertanian 

Universitas Udayana adalah sebagai berikut : 
 

 

1.   Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan (Tata Pamong, Kepemimpinan,  Pengelolaan,suasana 

kerja ,kontrak kinerja,Akriditasi) 
•    Menciptakan  Tata  Pamong   yang  kredibilitasnya  diakui,   yang  dapat   menciptakan 

transparansi, senantiasa bertanggung jawab pada tugas, dan akuntabel, serta adil
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•   Kebersamaan dalam kepentingan menjadi landasan dalam kepemimpinan sehingga dapat 

melaksanakan kepemimpinan organisasi , mengoperasionalkan setiap kebijakan dan 

tanggung jawab, serta dapat menunjukkan kredibilitas yang dapat dibanggakan oleh 

seluruh sivitas akademika 
•   Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Tersedia organ/fungsi SPMI, 

Dokumen SPMI, Auditor Internal, Hasil Audit, Bukti Tindak Lanjut (PPEPP) 
•  Suasana kerja yang menjamin dan mendukung kebersamaan dalam pemutusan dan 

pencapaian visi 
•   Kontrak Kinerja Tercapai 
•   Akreditasi Unggul BAN-PT danAkreditasi Internasional 

      Perbaikan tata kelola  Fakultas Pertanian  Unitersitas Udayana menuju good governance 

      Peningkatan tata kelola penyelenggaraan akademik dan non akademik 

  Menjadikan Tracer study sebagai study utama yang dilakukan secara sistimatik, 

mengoptimalkan kerja tim penjaminan  mutu  fakultas dan unit  pelaksana penjaminan 

mutu tingkat prodi 

  Mengembangkan  pembelajaran  berbasis  Learning  Outcome  (LO),  capaian 

pembelajaran  berdasarkan Revolusi Industri  4.0  yang  berbasiskan pada teknologi 

informasi dengan upaya maksimal penyediaan SDM,   sarana dan prasarana pendukung 

yang memadai 

     Mengembangkan berbagai inovasi model pembelajaran agar pengajar lebih kreatif dalam 
mendorong mahasiswa „menemukan‟ dan mahasiswa berpeluang untuk belajar lebih efektif 
dalam hal implementasi pendekatan saintifik 

     Mengembangkan laboratorium   berbasis terpadu dan sentralitis untuk keefisienan sarana 

dan prasarana, kerjasama dengan intitusi yang berbasis laboratorium, serta 

mengembangkan laboratorium lapangan melalui kerjasama terstruktur-terlegalisir dengan 

pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan 

     Pembiayaan berdasarkan unit cost pelaksanaan Program Studi serta unit cost pendidikan 
mahasiswa pertahun secara berkelanjutan. 

2. Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya     (Sumber  Maya  Manusia,  Sumber  daya 
informasi,  dan Sumber Daya Keuangan) 
Sumber daya manusia 

  Peningkatan profesionalisme Pelayanan dan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang berjiwa kewirausahan 

     Mendorong Dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

     Mendorong Dosen untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. 

     Mendorong peningkatan kompetensi dosen 

     Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan 

     Meningkatkan kualifikasi dan kapabilitas stap administrasi melalui pendidikan, latihan 
dan pendampingan 

     Pengembangan sistem pengembangan karir berdasarkan penilaian kinerja dan renurasi 

     Meningkatkan  pelibatan   pelaksanaan  penelitian   antara   laboratorium,   dosen      dan 
mahasiswa (S1, S2 dan S3 yang bernaung di bawah fakultas) 

Sumber daya informasi
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      Membangun sistem informasi teknologi berbasis TIK terintegrasi, terpadu  dan sebagai 
pusat layanan dan informasi akademik untuk peningkatan mutu layanan. 

      Mengembangkan perangkat keras dan lunak yang esensial dan handal untuk pelaksanaan 
dan layanan kegiatan akademik terintegrasi dan terpadu. 

     Membangun fasilitas akses jaringan internet  seluruh area dilingkungan  FP Unud dan 
peningkatan bandwidth. 

     Mendorong  tenaga  pendidikan  untuk  memahami  dan  melaksanakan  sistem  informasi 
yang diterapkan di Universitas Udayana 

     Menguatkan open jurnal system → akreditasi jurnal 

     Penguatan Simponi Padi 

     Digitalisasi SPMI 

Sumber daya keuangan 

     Menempatkan   personil   yang    berkompetensi    dibidangnya    sehingga   penggunaan 
sumberdaya dan anggaran lebih tepat guna dan sasaran. 

        UKT, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Unit Bisnis 

      Hibah/Kerja sama luar dalam/luar negeri 

      Reformasi sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel 

      Optimalisasi audit internal dan eksternal keuangan yang lebih efektif 

      Akuntabilitasi Keuangan 

      Pembiayaan diprioritaskan pada target kinerja (kontrak kinerja) 

     Penyusunan dan inplementasi SOP penganggaran penatausahaan keuangan dan akuntansi 

     Komputerisasi sistem penganggaran,  penatausahaan keuangan dan pelaporan berbasis 
kinerja 

3.   Penguatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) 

Pendidikan 
•    Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran 
•    Penerapan  Standar  Pendidikan  sesuai  dengan  janji  dalam  Standar  SPMI  yang  telah 

disusun oleh Universitas, Fakultas, dan Prodi 
•    Bahan kuliah berdasarkan research sehingga sesuai dengan tuntutan zaman 

•    Penerapan SOP Perkuliahan: absen, RPS, UTS dan UAS terstruktur, sistem penilaian 
•    Ujian yang berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan SOP 

(skripsi, tesis, dan disertasi 
•    Perkuliahan dilakukan juga dengan out come learning (LO) dengan capaian industry 4.0 

dan society 5.0 (teknologi diaplikasikan dan berpusat pada kehidupan manusia) 

•    Dilakukan Evaluasi Diri dan Monev Pembelajaran serta Audit Mutu Int ernal 

Penelitian 
•    Dosen melaksanakan penelitian   minimal 1 setahun dan meraih hibah penelitian, serta 

mendesiminasikan hasil penelitiannya dalam seminar nasional dan internasional. 
•    Penelitian dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa 
• Dosen menghasilkan buku minimal 1 dalam 2 tahun,  publikasi nasional mininal  1 per 

semester,  dan publikasi internasinal 1 setahun 
•    Dosen dapat memiliki HAKI untuk setiap hasil karya yang memungkinkan dicatatkan di 

Departemen Hukum dan Ham.
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• Mengembangkan dan memotivasi publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang telah lolos verifikasi dan indeks 

• Mengembangkan dan memotivasi publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang telah lolos verifikasi dan indeks 

Pengabdian 
• Secara   periodik   dan   berkesinambungan   menyelenggarakan   work   shop/seminar,   pelatihan 

perberdayaan Green Agriculture kepada masyarakat, dunia usaha dan pengampu 
kepentingan lembaga pemerintah melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga donor dan 
sponsor lainnya. 

•    Bekerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pelaku dunia usaha untuk 

mengalokasikan dana   Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  untuk  pengembangan 

pengetahuan, sarana prasarana akademik dibidang pertanian pada umumnya dan khususnya 

Green Agriculture Dosen melaksanakan hilirisasi hasil-hasil penelitian 
•    Dosen meraih hibah pengabdian kepada masyarakat 

•    Dosen bersama mahasiswa dan Alumni  melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
•    Mengoptimalkan   pengabdian masyarakat diselenggarakan fakultas atau prodi dengan 

melibatkandosen, mahasiswa, alumni dan masyarakat didasarkan pada hasil riset dalam 

bidang penelitian/desiminasi     selaras dengan kebutuhan masyarakat dengan 

mengedepankan pemberdayaan masyarakat 
•    Penggalian dana pengabdian melalui sumber dana pemerintah daerah, pemerintah pusat 

dan pihak terkait,serta partisipasimasyarakat. 

•    Menginisiasi terbitnya jurnal pengabdian kepada masyarakat “FAPERTA PEDULI” 

• Menginisiasi     subak/desa     dampingan     sebagai     laboratorium/lokasi     pengabdian 

berkelanjutan 

4.   Peningkatan Sarana dan Prasarana 

   Mengembangkan perpustakaan sebagai pendukung kualitas mahasiswa dan dunia 
pendidikan   pada   umumnya   menjadi   perpustakaan   rujukan   untuk   bidang   Green 
Agriculture. melalui kerjasama dengan fasilitas Government to Government dan pelaku 
dunia usaha. 

      Peningkatan dan modernisasi sarana dan prasarana akademik dan non akademik melalui 
kerjasama dengan pelaku dunia usaha sebagai sponsor pembangunan dunia pendidikan. 

      Mengembangkan   sarana   dan   prasarana   laboratorium   menuju   Laboratorium   yang 

tersertifikasi  dan  mengembangkan  penelitian  sesuai  dengan  bidang  keahlian  dan 

keilmuan sesuai dengan payung roadmap fakultas serta mensinergikan pertanian dan 

pariwisata yang berbasis Green Agriculture. secara intra maupun antar laboratorium. 

      Membangun sistem informasi teknologi terintegrasi antar unit kerja 

    Mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkuliahan berstandar 

internasional melalui kerjasana dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pelaku 

dunia usaha. 

      Mengembangkan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unud, sebagai  pusat rujukan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

      Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada secara teratur 
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5.   Meningkatan Kreativitas Mahasiswa 

PKM (Program Kreatif Mahasiswa) dengan Pembuatan Proposal 
•    Meningkatkan minat dan jumlah mahasiswa mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa 

•    Mahasiswa dapat meraih hibah Program Kreativitas Mahasiswa 

UKM 
• Meningkatkan minat mahasiswa untuk aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa, baik di 

tingkat universitas, fakultas, maupun prodi. 
•    Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meraih prestasi dalam bidang peminatannya 
•    Menganggarkan biaya untuk kegiatan dan pencapaian prestasi mahasiswa 

Productivity Bidang Pendidikan 
•    Meningkatkan jumlah mahasiswa yang meraih beasiswa 

•    Meningkatkan pelaksanaan pertukaran pelajar 
•    Meningkatkan   pelaksanaan   pengayaan   wawasan   terhadap    mahasiswa   (seminar, 

benchmarking, (kunjungan), pelatihan penelitian, sertifikasi kompetensi) 

Productivity Bidang lain 
•    Penguatan Fungsi Bimbingan Konseling terhadap jumlah dan mutu lulusan 
•    Penguatan Pembimbingan Akademis 

•    Penguatan layanan informasi kegiatan kemahasiswaan dan kesehatan 

6.   Peningkatan Kerjasama 

     Bekerjasama dengan pihak  ketiga untuk  melengkapi perpustakaan  Fakultas Pertanian 
Udayana sehingga menjadi perpustakaan yang nyaman dan full fasilitas bagi mahasiswa 
sehingga menjadi rujukan tempat belajar dan ilmu pengetahuan 

     Melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pelaku 

dunia usaha untuk mengembangkan varietas unggul produk pertanian pada umumnya dan 

khususnya produk Green Agriculture. 

     Membangun kerjasama dengan sumber-sumber/lembaga-lembaga pemerintah dan swasta 

pemberi beasiswa untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa berprestasi khususnya 

pengembangan pengetahuan dibidang pertanian pada umumnya dan khususnya di bidang 

Green Agriculture 

      Memfasilitasi MOU dengan berbagai pihak 

     Memfasilitasi penyediaan tenaga teknis, advokasi dan konsultan 

     Menjalin dan membangun kerjasama dan networking antar Fakultas baik di dalam negeri 
maupun  di  luar  negeri  untuk  pengembangan  pengetahuan  bidang  pertanian  pada 
umumnya dan khususnya Green Agriculture 

     Membangun kerjasama penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain atau  industri 

atau instansi terkait lainnya baik local, regional, nasional dan internasional. 

7.   Internasionalisasi 

     Mengembangkan  penelitian  kerjasama  dengan  lembaga  perguruan  tinggi  lain  atau 

industri atau instansi terkait lainnya baik local, regional, nasional bahkan internasional. 

     Mengembangkan  penelitian  kerjasama  dengan  lembaga  perguruan  tinggi  lain  atau 

industri atau instansi terkait lainnya baik local, regional, nasional bahkan internasional 

     Akreditasi Internasional 

     Kerja sama Internasional dan implementasinya 

     Pendidikan dan pengajaran Internasional



 

     Penelitian dan Pengabdian melalui Kerja sama Internasional 

     Mengembangkan dan memotivasi publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal 

nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang telah lolos verifikasi 

dan indeks 

8.   Meningkatkan  aksesibilitas   para   pengguna   lulusan  dengan  pihak   Fakultas   

Pertanian 
Universitas Udayana sebagai pencetak lulusan dengan konsep Link dan Macth 

9.  Perberdayaan    dan  pengembangan  peran  serta  alumni  Fakultas  Pertanian    Universitas 

Udayana melalui peningkatan komunikasi dan sebagai media sosialisasi dimasyarakat  

untuk meningkatkan calon mahasiswa kuliah di FP Unud 
 

 
 

Demikian Visi,Misi,Tujuan,Sasaran dan  Program Kerja kami susun dengan segala 

ketulusan hati, kami mohon masukan, saran, dan kritik yang membangun, semoga dalam 

implementasinya tetap mengedepankan prinsip kolaboratif, kolegial, dan partisipatif kepada 

semua unsur di Fakultas Pertanian, serta doa restu dan dukungan yang tulus  yang terus 

menerus, semoga kami mendapat kesuksesan. Atas perhatian dan doa restu serta 

dukungannya kami ucapkan terimakasih 
 

 
 

 

Denpasar, 16 Juli 2019 

 

Dr. Ir. Ni Luh Kartini , MS 

NIP.196204211988032001 
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