
Lampiran 2. 

KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN  

UNIVERSITAS HALU OLEO 

 

Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (FP UHO) sebagai lembaga pendidikan 

tinggi di bidang pertanian mempunyai komitmen untuk memenuhi persyaratan pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholders), dengan sasaran sebagai berikut: 

menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat  di  

bidang  ilmu  dan  teknologi  pertanian  yang  efektif  dan  efisien  pada  strata 

pendidikan  melalui  penyajian  kurikulum  berbasis  Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk 

menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

memiliki keunggulan dalam pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi 

pertanian yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan 

sumber daya manusia berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan 

pengembangan pertanian berbasis perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Kebijakan mutu ini  akan selalu ditinjau untuk  kesesuaiannya  dan menjadi 

acuan kerja dalam menetapkan dan meninjau sasaran mutu.  Kebijakan mutu ini juga 

harus dipahami oleh seluruh personil Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. 

Kendari, 2 Januari 2018 

Dekan,   

Ttd   

 

 

Prof. Dr. Ir. M. Tufaila Hemon, M.P. 

 



Kebijakan Mutu 

Kebijakan Mutu merupakan aturan tertulis dan bertujuan untuk menetapkan 

sasaran mutu Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (FP UHO). Kebijakan Mutu 

mengacu pada visi dan misi FP UHO. Penyelenggaran kegiatan pendidikan sebaiknya 

disajikan dalam bentuk standar mutu yang ditetapkan oleh pimpinan FP UHO 

berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Halu Oleo (UHO), standar 

mutu pendidikan tinggi strata sarjana, standar mutu khusus penyelenggaraan 

pendidikan sarjana pertanian baik nasional ataupun internasional. Selanjutnya, standar 

mutu penyelenggaraan pendidikan FP UHO didokumentasikan dalam dokumen mutu FP 

UHO.   

Kebijakan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing 

secara nasional maupun internasional. 

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan akademik yang berkesinambungan sesuai dengan 

harapan pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

3. Rencana strategis FP UHO menjadi acuan dalam penyelenggaraan akademik yang 

didukung dengan sarana dan prasarana perkuliahan sesuai kebutuhan civitas 

akademika. 

4. Memberikan akses informasi beasiswa dan kegiatan penunjang program kreatifitas 

kepada seluruh mahasiswa.  

5. Memfasilitasi dosen dalam mencapai peningkatan tridarma perguruan tinggi yang 

unggul.   

6. Mempertahankan dan meningkatkan nilai akreditasi program studi. 

7. Mengidentifikasi alumni untuk menjalin kerja sama sesuai dengan kompetensinya 

dalam pengembangan FP UHO.  

8. Meningkatkan kerjasama FP UHO dengan lembaga lain baik regional, nasional 

maupun internasional. 



9. Fakultas Pertanian UHO senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan 

menjamin terpenuhinya persyaratan sistem manajemen mutu. 


