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INTERNASIONALISASI FAKULTAS PERTANIAN DENGAN KARAKTER UNGGUL,

MANDIRI, DAN BERBUDAYA

Oleh:
K. SUAMBA

I. PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta doa restu seluruh civitas akademika Fakultas

Pertanian Unud, perkenankan kami menyampaikan visi, misi, dan rencana program

kerja Calon Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Perioda 2019-2023.

Sejak berdirinya, Fakultas Pertanian Unud telah berperan strategis dalam

pembangunan daerah Bali, bahkan dalam tingkat nasional dan internasional. Peran

strategis tersebut perlu terus ditingkatkan, mengingat FP Unud memiliki SDM dosen

yang memadai serta bermotivasi tinggi. Jumlah dosen FP Unud per Juli 2019 sebanyak

115 orang dengan kualifikasi 53,91% S2, 46,09% S3, dan jabatan guru besar 19,13%.

Ini merupakan SDM yang luar biasa, dan bila dikelola dengan baik dan benar akan

dapat mengantarkan FP Unud menjadi lebih berkualitas dalam berbagai aspek

kehidupan akademis dan memajukan pembangunan pertanian di Indonesia.

Indonesia merupakan negara agraris sehingga pendidikan tinggi pertanian

merupakan pendidikan penting untuk menunjang kemajuan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat. Khusus di Bali, dengan koridor pengembangan pariwisata,

pembangunan perlu diarahkan pada sinergitas antara pertanian dan pariwisata.

Dengan demikian, roadmap pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat diarahkan pada sinergitas pertanian dan pariwisata.

Sementara sebagai bagian dari Unversitas Udayana, segala perubahan yang

terjadi di Unud pasti akan berpengaruh ke Fakultas Pertanian. Oleh karena itu,

perubahan dan kebijakan yang terjadi, baik karena pengaruh dan tuntutan faktor

eksternal maupun internal, perlu dicermati dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh,

arah pengembangan Unud menuju “Word Class University (WCU)”, dengan penekanan

pengembangan pada 4 (empat) pilar pembangunan, yakni: (i) infrastruktur, (ii)

tatakelola, (iii) SDM, dan (iv) tri dharma perguruan tinggi.

Fakultas Pertanian yang memiliki SDM Dosen dengan kualifikasi tinggi di Unud

seharusnya dapat memberikan kontribusi serta peran yang signifikan dalam

pembangunan dan pengembangan Unud secara keseluruhan, sekaligus mampu

menjadikan FP Unud sebagai pendidikan tinggi pertanian yang berkualitas, unggul,

mandiri dan berbudaya. Untuk itu, pimpinan Fakultas Pertanian harus dapat

meningkatkan pola tata kelola dengan partisipasi seluruh suvitas akademika dengan
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prinsip harmoni dan kebersamaan, transfaran, akuntabel, responsif, efisien dan efektif,

berorientasi pada renstra dan kemajuan lembaga. Dengan menjalankan prinsip tata

kelola tersebut maka Fakultas Pertanian dapat memberikan layanan prima kepada

sivitas akademika dan meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat dan

stakehorlders lainnya. Dengan demikian akan tercipta suasana akademik yang

kondusif sehingga dapat meningkatkan kualitas proses akademik dan mendorong

peningkatan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang

pada akhirnya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan kompetensi tinggi.

Disamping itu, hal tersebut akan meningkatkan pencitraan publik FP Unud di

masyarakat luas sehingga target penting yaitu meningkatkan jumlah dan kualitas calon

mahasiswa dapat tercapai dengan meningkatnya minat generasi muda untuk belajar di

FP Unud.

II. VISI, MISI, STRATEGI, SASARAN, DAN TUJUAN

2.1. Visi
Internasionalisasi Fakultas Pertanian dengan Karakter Unggul, Mandiri, dan

Berbudaya

2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar yang lebih

kondusif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, mandiri dan

berbudaya di bidang pertanian.

2. Pemberdayaan semua sumber daya yang ada di Fakultas Pertanian demi menunjang

terwujudnyaWorld Class University.

3. Meningkatkan penelitian pertanian berkelanjutan dengan mengangkat kearifan

lokal, berorientasi pada hilirisasi hasil research untuk diterapkan pada peningkatan

pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai mitra di tingkat lokal, nasional

maupun internasional, baik dengan pihak swasta, pemerintah, ataupun lembaga non

pemerintah.

5. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dengan konsep harmoni dan

kebersamaan, mengerahkan dan mengarahkan segala potensi untuk meningkatkan

kualitas manajemen, organisasi, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kualitas

dan keterbukaan.
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2.3. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi kepemimpinan di atas

adalah menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di Fakultas

Pertanian Unud untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kerjasama di berbagai bidang

dengan stakeholder dalam dan luar negeri.

2.4. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan.

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya.

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian, pengabdian, dan teknologi.

5. Menguatnya kapasitas inovasi.

6. Terwujudnya tatakelola yang baik serta kualitas layanan prima sesuai dengan

prinsip-prinsip BLU.

2.5. Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas

Pertanian, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, mandiri dan berbudaya di bidang

pertanian.

2. Meningkatkan akreditasi prodi dari nilai B menjadi A, mempertahankan akreditasi

prodi yang sudah mencapai nilai A, serta meningkatkan ke sertifikasi internasional

AUN-QA.

3. Mengoptimalkan sumber daya untuk bekerjasama dengan berbagai mitra di tingkat

lokal, nasional maupun internasional, baik dengan pihak swasta, pemerintah,

ataupun lembaga non pemerintah menuju internasionalisasi Fakultas Pertanian

Universitas Udayana.

4. Menghasilkan penelitian pertanian berkelanjutan dengan mengangkat kearifan lokal,

berorientasi pada hilirisasi hasil research yang dapat dimanfaatkan secara langsung

oleh masyarakat.

5. Pelayanan administrasi secara profesional sehingga bisa memberikan kepuasan

kepada mahasiswa, dosen, universitas, mitra kerjasama, dan stakeholder lainnya .
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III. RENCANA PROGRAMKERJA UTAMA

3.1. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

3.1.1. Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

1. Penyesuaian kurikulum berbasis capaian pembelejaran lulusan (Learning

Outcome) dan penyesuaian dengan revolusi industri 4,0.

2. Peningkatan kemampuan dosen dalam PBM (dengan pembuatan RPS dan bahan

ajar) dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti kursus, workshop, pelatihan,

seminar, dan sebagai dosen tamu.

3. Peningkatan pengelolaan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian (KPFP), tidak

hanya untuk kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa dan dosen, tetapi

juga untuk unit inkubator agribisnis dan tempat pelatihan teknologi pertanian

kreatif dalam rangka mendukung model pembelajaran SCL (student center

learning) dan blanded learning di Fakultas Pertanian.

4. Memfasilitasi dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sivitas melalui

kuliah-kuliah tamu, partisipasi pada pertemuan ilmiah dan Lomba Karya Tulis

Ilmiah.

5. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku di bidang pertanian, dunia industri,

dan perusahaan agribisnis untuk praktikum berbasis CP, tempat magang, dan

penjajagan lapangan kerja bagi lulusan.

6. Meningkatkan sinergi PS. S1 dengan pengelola PS. S2 dan S3 FP Unud dalam hal

kurikulum, tenaga pengajar, bimbingan mahasiswa, dan lain-lain.

7. Mengintensifkan pelaksanaan praktikum dan Blok Magang Mahasiswa (BBM)

untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang pertanian dan

kewirausahaan.

8. Memfasilitasi dan mengintegrasikan ruang baca PS, FP dan perpustakaan Unud

dengan memanfaatkan IT.

9. Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram, lebih mengaktifkan

fungsi Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan prodi secara optimal.

3.1.2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Riset dan Publikasi

1. Mengupayakan peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dengan mengangkat

kearifan lokal dan mensinergikan pertanian dan pariwisata.

2. Menjalin dan mengembangkan kerjasama riset dengan berbagai

instansi/lembaga, dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kerjasama

dengan dunia industri dan perusahaan agribisnis untuk tempat magang dan

penjajagan lapangan kerja bagi lulusan.
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3. Mengupayakan dan membudayakan penciptaan produk akademik dari hasil

pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat.

4. Memfasilitasi dosen, grup riset, dan mahasiswa (S2, S3) untuk memperoleh

program hibah penelitian di dalam dan luar negeri.

5. Mengupayakan peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah baik tingkat

nasional maupun internasional terindeks pada database Scopus, Thomson

reuters/web of science, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten.

6. Memfasilitasi hasil penelitian mahasiswa S1 (sarjana) untuk diterbitkan di

jurnal nasional terindex di SINTA.

7. Memfasilitasi AGROTROP dan JAL untuk naik peringkat indexing dari SINTA 4

ke SINTA 2 (dengan terindex SINTA 2, maka mahasiswa S2 bisa mempublish

naskah mereka sesuai persyaratan Dikti).

8. Memfasilitasi IJBB, JMA, JAA, dan SOCA untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan setelah mengikuti program percepatan akreditasi.

9. Mendorong dan mensupport JAT untuk mengikuti program percepatan

akreditasi jurnal periode 2020.

10. Mengidentifikasi potensi riset unggulan, menyusun Rencana Induk Penelitian

(RIP) dan roadmap penelitian unggulan fakultas, prodi dan laboratorium dan

produk inovasi.

11. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menulis buku-buku/bahan

ajar/diktat sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensinya.

12. Mendorong dan memfasilitasi dosen FP untuk menjadi reviewer Dikti bidang

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, PKM dan jurnal ilmiah, atau

menjadi asesor akreditasi BAN PT.

13. Meningkatkan dan memfasilitasi peran UPMF dalam penjaminan mutu proses

riset dan etika riset.

3.1.3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat

1. Meningkatkan jumlah dan mutu pengabdian (hilirisasi hasil riset sampai

mendapatkan hak paten), dan pelayanan dengan lembaga pemerintah, swasta

dan masyarakat.

2. Meningkatkan jumlah dan mutu pengabdian melalui pembentukan desa

binaan/subak binaan, atau desa dampingan fakultas dengan kegiatan yang

bersifat multidisipliner.

3. Meningkatkan keterkaitan penelitian dengan pendidikan dan pengabdian

dengan menciptakan model pengabdian yang menyentuh kebutuhan

masyarakat melalui pengembangan Agribusiness Development Center (ADC).



7

4. Meningkatkan dan memfasilitasi peran UPMF dalam penjaminan mutu proses

pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

1. Memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik

dan non akademik, seperti mengadakan pelatihan secara rutin untuk

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan meneliti,

meningkatkan keikutsertaan dalam lomba Program Kreativitas Mahasiswa

(PKM), Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tingkat nasional dan internasional,

PIM-Nas, kompetisi hibah kewirausahaan mahasiswa, pertemuan-pertemuan

ilmiah, dan pemilihan mahasiswa berprestasi.

2. Mengembangkan kemampuan komunikasi, leadership dan softskillmahasiswa.

3. Memberdayakan dan memfasilitasi organisasi kemahasiswaan yang menunjang

proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa.

4. Peningkatan program beasiswa baik yang bersumber dari instansi pemerintah

maupun swasta.

5. Mediasi, komunikasi dan peningkatan peran alumni dalam pengembangan

fakultas, baik di bidang akademik maupun non akademik.

3.3. Bidang SDM dan Kerjasama

1. Memfasilitasi dosen yang belum S3 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

doktor dan memfasilitasi dosen naik pangkat dan yang telah bergelar doktor

untuk memperoleh jabatan guru besar.

2. Mengusulkan pengadaan tenaga dosen secara berkala dan laboran (karena

dosen banyak yang memasuki purnabhakti)

3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai mitra di tingkat lokal, nasional

maupun internasional, baik dengan pihak swasta, pemerintah ataupun lembaga

non pemerintah

4. Mengembangkan inkubator bisnis, training, short-course, summer class, dll

melalui kerjasama dengan mitra lokal, nasional dan internasional.

3.4. Bidang Manajemen

1. Menguatkan sinergi, harmonisasi, kebersamaan, dan efektivitas kepemimpinan

fakultas, program studi dan unit-unit lain di fakultas.

2. Peningkatan layanan administrasi dengan meningkatkan kinerja dan etos kerja

pegawai administrasi serta mengadopsi Sistem Informasi Manajemen

Registrasi dan Kearsipan (Si-Raisa), Sistem Informasi Manajemen Akademik
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dan Kemahasiswaan (SIM-Ak), SIM-Peg (Dosen dan Pegawai), SIM-Perencanaan

dan Layanan Umum (SILUNA), SIM-Akuntansi dan Keuangan (SIAKU), dan SIM-

Lit (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), dll. Program ini telah

dikembangkan di Unud oleh Unit Sumber Daya Informasi (USDI) untuk

diterapkan di FP sehingga memudahkan dalam perencanaan dan perekaman

data kegiatan Tri Dharma, penyediaan data untuk akreditasi, kenaikan pangkat,

Beban Kinerja Dosen (BKD), dan Satuan Kinerja Pegawai (SKP).

3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengaturan, perencanaan

dan penggunaan anggaran, didasarkan pada perencanaan berbasis kinerja di

tingkat institusi/unit kegiatan. Perencanaan (Renja) disusun secara bersama

oleh Dekanat, Koprodi dan Konsentrasi, UPMF, Ketua KPFP, dan Ketua-ketua

Lab.

4. Sosialisasi, promosi dan peningkatan pencitraan publik FP Unud. Sosialisasi

dan promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dilakukan pada siswa

SLTA dan orang tuanya di Bali dan luar Bali (seluruh Indonesia).

5. Peningkatan pencitraan publik FP Unud antara lain dilakukan dengan

mengembangkan produk unggulan masing-masing PS dan Lab, pembuatan

Web-site Fakultas, promosi dan pencitraan melalui media masa, menata Kebun

Percobaan Fakultas Pertanian (KPFP), meningkatkan kebersihan dan estetika

kampus Bukit dan Sudirman.

6. Memfasilitasi akreditasi PS agar mendapat nilai akreditasi A (PS Doktor Ilmu

Pertanian dan PS Arsitektur Pertamanan) dan Sertifikasi AUN pada PS yang

sudah terakreditasi A.

7. Membangun komunikasi secara intensif dengan seluruh sivitas akademika

melalui acara jumpa dekan secara berkala dan mengadakan pertemuan rutin

melibatkan guru besar, doktor, dan tokoh-tokoh di Fakultas untuk membahas

dan menjaring masukan dalam rangka pengembangan fakultas.

8. Memperjuangkan peningkatan dana subsidi silang dan perhatian Unud untuk

peningkatan sarana/prasarana proses pendidikan dan pengajaran agar dapat

memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

9. Melakukan monev proses pembelajaran dan penilaian kinerja dosen secara

konsisten untuk meningkatkan kualitas layananan proses pembelajaran dan

pelaksanaan Tri Dharma PT.

3.5. Bidang sarana/prasarana.

1. Meningkatkan sarana/prasarana proses pembelajaran di kampus Sudirman dan

Bukit, serta fasilitas laboratorium sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan

standar pelayanan minimal.

2. Penataan lingkungan kampus FP di bukit dan menjaga kebersihan toilet
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3. Peningkatan sarana dan prasaraan KPFP untuk pengembangan Urban Agro-

Edu-Wisata, inkubator agribisnis, dan tempat pelatihan teknologi pertanian

kreatif, di samping untuk kegiatan praktikum dan penelitian mhs (S1, S2, S3)

dan dosen.

4. Meningkatkan kerjasama untuk pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas

lembaga.

Demikian uraian visi, misi, dan rencana program kerja ini saya sampaikan dan

saya siap menerima masukan dari bapak/ibu dosen dan pegawai demi kemajuan dan

pengembangan Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, yang kita cintai. Apabila ada

hal-hal yang tidak berkenan, dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-

besarnya.


