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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945. Fakultas Pertanian adalah satuan struktur organisasi pada Universitas 

Halu Oleo yang mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan akademik dalam 

lingkup bidang pertanian pada tipe ekosistem daratan di wilayah pedesaan, pesisir 

dan pulau-pulau kecil pada lingkungan tropika.  

Pengembangan UHO mengacu kepada Rencana Pembangunan Pendidikan 

Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat 

tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus 

pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) 

dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan 

fokus pada penguatan daya saing regional; dan Tema IV (2020-2025) dengan fokus 

pada penguatan daya saing internasional. 

Sejalan akan berakhirnya Renstra UHO periode 2010-2014 telah disusun renstra 

baru untuk pengembangan UHO dalam periode kerja tahun 2015 -2019. Dengan 

demikian, Fakultas Pertanian UHO juga melakukan penyesuaian rancana strategis 

untuk berkontribusi signifikan dalam mewujudkan sasaran strategis utama UHO, 

diantaranya 60% program studi berakreditasi A dan 50 jurnal internasional per tahun 

yang akan dicapai dalam periode 2015-2019. Renstra FP-UHO periode 2015 – 2019 

menyajikan sejumlah langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman menyusun 

rencana kerja bagi pimpinan dan individu yang menjalankan fungsinya dalam tiap 

satuan kerja lingkup FP-UHO.    

1.2. Landasan Filosofis Penyelenggaraan Pendidikan FP-UHO 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya wilayah 

Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh kawasan pedesaan, pesisir dan pulau-pulau 

kecil. Dengan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok Universitas Halu Oleo, maka 

penyelenggaran pendidikan Fakultas Pertanian UHO melahirkan sumberdaya 

manusia yang unggul dalam mengelola sumberdaya  hayati,  tanah, iklim, air dan 
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manusia di wilayah pedesaan, pesisir  dan pulau-pulau kecil untuk memproduksi 

biomassa tanaman. Untuk itu, landasan filosofi yang patut dipegang oleh semua unsur 

sivitas akademika dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan FP-

UHO adalah: 

1. Kualitas yang berkelanjutan, bahwa dalam kegiatan manajemen 

penyelenggaraan pendidikan selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan dan standar 

mutu layanan yang ditetapkan FP-UHO. 

2. Otonomi, bahwa kewenangan FP-UHO dalam mengembangkan dan 

memfungsikan semua sumberdaya yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan akademik dan manajerial selalu disertai akuntabilitas.   

3. Akuntabilitas, bahwa aktualisasi perilaku dan tingkah laku sivitas akademika di 

tiap unit kerja lingkup FP-UHO dalam menjalankan kegiatan fungsionalnya 

memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan stakeholder senantiasa diarahkan 

pada pencapaian tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.  

4. Evaluasi, bahwa evaluasi diri secara berkala untuk mengungkap indikator kinerja 

program studi dalam hal efisiensi, produktivitas, efektivitas, akuntabilitas, 

kemampuan inovasi/adaptabilitas dan suasana akademik.    

5. Akreditasi, semua proses manajemen di tiap satuan kerja didasarkan pada standar 

mutu pengelolaan institusi perguruan tinggi.   

1.3. Landasan Hukum  

Landasan hukum RENSTRA Fakultas Pertanian Universitas Halu oleo Tahun 

2015 – 2019 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan negara 

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum 

10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu 

Oleo 

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

12. Instruksi Mendiknas Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas 

Kinerja di Lingkungan Depdiknas 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2006 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

14. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010 tentang Penetapan 

Universitas Halu Oleo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi 

Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tantang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

18. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor : 225/MPK.A4/KP/2012 tentang pengangkatan Rektor Universitas 

Halu Oleo Periode 2012-2016 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 43 Tahun 2012 

tentang Statuta Universitas Halu Oleo  

20. Peraturan Presiden Nomor 8  tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI Nomor 15 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan  
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1.4. Nilai-Nilai Luhur  

Nilai-nilai luhur patut dipegang baik individu dosen, staf kependidikan dan 

kepemimpinan dalam menjalankan kebijakan dalam rangka pencapaian  sasaran mutu 

untuk mewujudkan visi dan misi FP-UHO periode tahun 2015 – 2019. Nilai-nilai luhur 

yang patut dipegang dan diimplementasikan dalam tiap kegiatan oleh individu dosen 

dan staf kependidikan FP-UHO adalah: (i) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (ii) 

Berjiwa Pancasila, (iii) Berbhineka Tunggal Ika, (iv) Menjunjung tinggi nilai moral dan 

etika, (v) Berintegritas, (vi) Bertanggung jawab, dan (vii) Bersikap terbuka. 

Nilai-nilai luhur yang patut dipegang menjalankan kepemimpinan secara 

fungsional, organisasional dan publik dalam rangka pencapaian sasara mutu untuk 

mewujudkan visi dan misi FP-UHO adalah: (i) transparansi, (ii) akuntabilitas, (iii) 

tanggung jawab, dan (iv) adil 

1.5. Pilar-Pilar Strategis 

Pilar-pilar strategis menjalankan kebijakan dalam tiap satuan penyelenggara 

kegiatan lingkup FP-UHO berdasarkan prinsip-prinsip spirit-sosio-kultural yang 

dianut oleh UHO, yaitu:  

(1) Cerdas spiritual, yaitu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk 

menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia 

termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.  

(2) Cerdas intelektual, yaitu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh 

kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi 

insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.  

(3) Ber-kehati-hatian yang tinggi, yaitu waspada setiap saat atas risiko/kesalahan.  

(4) Daya tahan yang tinggi didefinisikan sebagai waktu bertahan yaitu lamanya 

seseorang melakukan sesuatu intensitas kerja atau jauh dari keletihan.  

(5) Kecerdasan Lingkungan yaitu kemampuan akan kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan.  

(6) Kecerdasan Sosial yaitu Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan 

sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, 

serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi 

sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) 
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empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan 

percaya diri; (f) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (g) 

berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga 

negara,  

(7) Taat Asas berarti teguh pendirian, berkomitmen (commited), istiqamah, stabil, tidak 

plinplan, tidak plintat-plintut, tidak seperti air di daun talas, tidak labil. 

(8) Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan efektifitas maksimum dan kerjasama dari 

setiap individu. 

Untuk mengejawantahkan kedelapan nilai sprit-sosio-kultural tersebut juga 

telah diekstraksi dalam brand “UHO BISA JAGAD KITA” (UNIVERSITAS HALU 

OLEO, BERSIH-INDAH-SEJUK-AMAN, JUJUR-ADIL-GOTONG ROYONG ADAPTIF-

DISIPLIN KREATIF-INOVATIF-TOLERAN-AMANAH). 
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BAB II. KONDISI UMUM PENYELENGARAAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS PERTANIAN UHO TAHUN 2014 

 
2.1. Capaian Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2014 
 

2.1.1. Kinerja manajemen satuan kerja  

Indikator utama kinerja manajemen satuan kerja dalam lingkup Fakultas 

Pertanian UHO adalah peringkat akreditasi tiap program studi oleh lembaga 

akreditasi internal, seperti BAN-PT. Hasil asesmen tim asesor BAN-PT pada 

tahun 2012 menempatkan Program Studi Agroteknologi dan Agribisnis dengan 

peringkat kategori B.   

Capaian nilai dari tiap program studi tersebut berasal dari 75% kontribusi 

kinerja manajemen Program Studi, 10% kontribusi dari  evaluasi diri program 

studi dan 15% kontribusi dari borang FP-UHO sebagai pengelola.  

 

2.1.2. Mahasiswa dan lulusan  

2.1.2.1 Mahasiswa 

Mahasiswa FP-UHO tediri atas mahasiswa reguler dan reguler kelas 

sore. Calon mahasiswa baru reguler FP-UHO direkrut dari lulusan Sekolah 

Umum Menengah Atas, SMK dan Paket C melalui jalur penelusuran prestasi 

akademik, jalur tertulis/praktek dan jalur tertulis/praktek dan kemitraan 

merujuk pada Peraturan Rektor. Daya tampung mahasiswa baru FP-UHO 

didasarkan pada daya tampung tiap prodi dan angka partisipasi kasar 

lulusan sekolah menengah atas. Seleksi nasional mahasiswa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan berlaku, sedang seleksi lokal berdasarkan 

Keputusan Rektor UHO. Pendaftaran semua calon mahasiswa baru 

menggunakan fasilitas on-line. Implementasi kebijakan rekrutmen calon 

mahasiswa baru menunjukkan jumlah mahasiswa mendaftar dan diterima 

di FP-UHO meningkat sejalan dengan waktu dalam periode empat tahun 

ajaran terakhir (Gambar 1). Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah mahasiswa 

mendaftar pada FP-UHO sebanyak 2009 orang dan diterima sebanyak  

455 orang.        
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Gambar 1. Jumlah calon mahasiswa mendaftar dan diterima pada FP-UHO 
dalam periode tahun ajaran 2011/2012 – 2014/2015. 

 

Rasio mahasiswa mendaftar terhadap mahasiswa diterima juga 

menunjukan peningkatan sejalan waktu dalam empat tahun terakhir. Pada 

tahun ajaran 2011/2012 memilki rasio  1,20 dan menurun menjadi 1,09 pada 

tahun 2012/2013. Kemudian meningkat menjadi 1,44 pada tahun ajaran 

2013/2014 dan terus meningkat menjadi 4,42 pada tahun ajaran 2014/2015 

(Gambar 2). Nilai rasio ini mengindikasikan tingkat kompetitif mahasiswa 

baru yang masuk ke FP-UHO  masih dalam kategori cukup berdasarkan 

nilai rasio BAN-PT dengan kisaran 1 < rasio < 5, dan kategori sangat c bila 

rasio > 5.   
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Gambar 2. Rasio calon mahasiswa baru mendaftar terhadap diterima pada FP-
UHO dalam empat tahun terakhir (tahun ajaran 2011/2012 – 
2014/2015). 

 
 

Jumlah mahasiswa aktif/terdaftar pada Fakultas Pertanian UHO 

sampai semester ganjil tahun 2014 berjumlah 1.695 orang. Jumlah mahasiswa 

aktif/terdaftar pada Program Studi Agribisnis sebanyak 1040 orang dan 

Program Studi Agroteknologi sebanyak 655 orang. Dalam tahun terakhir 

tampak jumlah mahasiswa aktif/terdaftar cenderung meningkat secara 

linear (Gambar 3). Dari Gambar 3 tampak dalam tiga tahun terkahir, jumlah 

mahasiswa aktif Program Studi Agribisnis berfluktuasi. Dari tahun 2012-

2014, mahasiswa aktif/terdaftar pada Program Studi Agroteknologi 

meningkat tajam dibanding pola peningkatan empat tahun sebelumnya. 
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Gambar 3. Kecenderungan jumlah mahasiswa aktif/terdaftar pada tiap 
program studi di FP-UHO periode tahun ajaran 2008-2014.   

 

Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan 

transfer (RM) dalam tiga tahun terakhir hanya 0.008 yang terjadi pada tahun 

ajaran 2011 di Program Studi Agroteknologi (Tabel 1). Dari aspek rasio 

dosen terhadap Program Agroteknologi saat itu masih memungkin 

dilaksanakan. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru 

bukan transfer kategori sangat baik sebesar ≤0,25. Ini mengindikasikan 

sampai saat ini RM tiap program studi dalam lingkup  FP-UHO dalam 

kategori sangat baik.    

 

Tabel 1. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer tiap 
program studi lingkup FP-UHO dalam tiga tahun terakhir 

Program Studi 
No Tahun 

Agribisnis Agroteknologi 
FP UHO 

1 2011 0 0 0 
2 2012 0 0.008 0.004 
3 2013 0 0 0 

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

Layanan kepada mahasiswa di tiap Program Studi lingkup FP-UHO  

terdiri atas lima jenis layanan yakni bimbingan dan konseling, minat dan 
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bakat (ekstrkurikuler) pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan. Jenis 

layanan, bentuk kegiatan, pelaksanaan dan hasil tiap jenis pelayanan di tiap 

Program Studi dalam lingkup FP-UHO disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2.  Jenis pelayanan kepada mahasiswa tiap Program Studi Lingkup FP-UHO. 

Bentuk kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya 
No. 

Jenis Pelayanan kepada 
Mahasiswa Agribisnis Agroteknologi 

1 Bimbingan dan konseling PA 2-3 kali  PA 2-3 kali 
2 Minat dan bakat (ekstra 

kurikuler) 
UKM (seni, Tari, Musik, OR), Radio, 
Lab.Komputer 

HMJ,PADAS SEMESTA, 
MUSWIL, MPM, Mapala, FISTA, 

3 Pembinaan soft skills Kerohanian,Kewirausahaan, Pengolahan 
Data, Pelatihan, Pelayanan Asrama, 
Kuliah Umum, Baksos 

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 

4 Beasiswa BBM, PPA, Toyota, Supersemar, 
Kosgoro 1957, Y. Salim, Bank Indonesia, 
Bidik Misi, BRI, BCA, PT. Antam Tbk, 
Primer Oils serta PMW 

BBM, PPA, Toyota, Supersemar, 
Kosgoro 1957, Y. Salim, Bank 
Indonesia, Bidik Misi, BRI, BCA, 
PT. Antam Tbk, Primer Oils, PMW 

5 Kesehatan Layanan kesehatan gratis kepada 
mahasiswa aktiv melalui Puskesmas  

Layanan kesehatan gratis kepada 
mahasiswa ke Puskesmas UHO  

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

Dari Tabel 2 memperlihatkan layanan bimbingan dan konseling bagi 

mahasiswa di tiap program studi masih terbatas pada bimbingan akademik. 

Sementara unit bimibingan dan konseling yang disediakan UHO belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa FP-UHO dalam upaya 

pengembangan dan pengadaptasian diri terhadap perubahan lingkungan 

sosial dan budaya yang terus berkembangan sejalan dengan waktu di UHO 

dan lingkugan sekitarnya.  

Unit layanan pengembangan minat dan bakat seni dan oah raga telah 

disediakan oleh pihak institusi UHO. Pengembangan minat dan bakat 

mahasiswa diarahkan pada upaya untuk membangun karakter berbasis 

budaya bangsa Indonesia dan tata nilai yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia. Dalam bidang olah raga terdapat  prasarana olahraga 

yang lengkap, diantaranya  sport center, stadion olahraga, lapangan tenes, 

lapangan basket. Dalam bidang kesenian melalui wadah UK seni dan group 

drumband. Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan minat dan bakat 

ditunjukan melalui pencapaian prestasi mahasiswa FP-UHO dalam bidang 

penelitian, karya ilmiah, olah raga seni dalam tiga tahun terakhir disajikan 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang 
akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba 
karya ilmiah, olahraga, dan seni).  

 
Bidang akademik dan non-akademik 

No. Program Studi Penelitian/Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Karya Ilmiah Olah raga dan seni 
Prestasi yang 

Dicapai 

1 Agribisnis 1 orang 10 orang 3 orang Tingkat Nasional 
2 Agroteknologi  2 orang 3  orang Tingkat Nasional 

Sumber: Borang Akreditasi Program Studi Tahun 2013. 

Layanan pembinaan soft skills dilaksanakan menggunakan 

pendekatan melalui penyelenggaraan pendidikan karakter bagi mahasiswa 

baru sebagai pengganti kegiatan OPSPEK dengan metode Mengelola Hidup 

Merencanakan Masa Depan (MHMMD) yang terus dilaksanakan sampai 

saat ini. Bagi calon wisudawan/wisudawati dalam bentuk  Emosional 

Spiritual Question (ESQ)training.  

Dari Tabel 2 tampak bahwa sebanyak 13 jenis beasiswa yang tersedia 

di UHO dalam tiga tahun terakhir periode Tahun ajaran 2011 – 2013. Pada 

tahun 2011 sebanyak 10 jenis, tahun 2012 sebanyak  9 jenis dan tahun 2013 

sebanyak 5 jenis beasiswa yang diterima mahasiswa FP-UHO. Jumlah 

mahasiswa FP-UHO penerima beasiswa sebanyak 244 orang pada periode 

Januari – Juni dan 259 orang periode Juli-Desember 2011. Pada periode 

Januari-Juni sebanyak 190 orang dan Juli-Desember 2012 sebanyak 190 

orang. Pada periode Januari-Juni sebanyak 190 orang dan Juli-Desember 

2013 sebanyak 190 orang (Sub Bagian Kemahasiswaan FP-UHO, 2014). 

Persentase mahasiswa penerima beasiswa di tiap program studi 

mengindikasikan jenis layanan beasiswa masih tergolong rendah. Distribusi 

jumlah masiswa penerima beasiswa di tiap program studi FP-UHO dalam 

tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Persentase (%) mahasiswa tiap program studi lingkup FP-UHO penerima 
beasiswa untuk tiap periode dalam tiga tahun terakhir.         

 
Program Studi 

Tahun Periode 
Agribisnis Agroteknologi 

Januari-Juni 11,39 10 
2011 

Juli-Desember 11,17 12,08 
Januari-Juni 8,77 8,42 

2012 
Juli-Desember 8,77 8,42 
Januari-Juni 10,58 7,33 

2013 
Juli-Desember 8,77 6,23 

Sumber: Sub-bagian kemahasiswaan FP-UHO tahun 2014. 

Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan mahasiswa tersedia 

Poliklinik Universitas Halu Oleo. Poliklinik tersebut digunakan untuk 

pemeriksaan kesehatan mahasiswa dan tempat berobat bagi sivitas 

akademika Universitas Halu Oleo.   

Dari aspek pelayanan mahasiswa tampak bahwa mahasiswa FP-

UHO dapat mengakses lima jenis layanan, ini berarti bahwa jenis aspek 

pelayanan kepada mahasiswa FP-UHO termasuk kategori sangat baik. Dari 

hasil evaluasi eksternal yang dilaksanakan tim asesor BAN-PT Program 

Studi Agribisnis, Agroteknologi dan ITP menunjukan bahwa kualitas tiap 

jenis pelayanan kepada mahasiswa FP-UHO termasuk kategori baik. Pada 

waktu mendatang masih upaya peningkatan kualitas layanan dari jenis 

pelayanan kepada mahasiswa standar mutu sangat baik yang diinginkan 

oleh BAN-PT dapat tercapai.   

 

2.1.2.2 Lulusan 

Fakultas Pertanian UHO melaksanakan yudisium lulusan sebanyak 

empat kali selama tahun 2014, yakni yudisium lulusan periode Januari, 

April, Juli dan Oktober 2014. Rata-rata lama studi lulusan Fakultas Pertanian 

UHO selama periode yudisium tahun 2014 adalah 5,61 tahun. Kisaran lama 

studi berkisar antara 5,15 – 6,19 tahun. Rata-rata lama studi lulusan 

yudisium bulan Januari adalah 6,19 tahun, bulan April adalah 5,75 tahun, 

Juli adalah 5,15 tahun dan Oktober adalah 5,36 tahun  (Gambar 4).  
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Gambar 4. Rata-rata masa studi lulusan Fakultas Pertanian UHO tiap waktu 
yudisium selama tahun 2014. 

Rata-rata masa studi lulusan di tiap program selama tahun 2014 

berkisar 4,67 – 6,42 tahun. Rata-rata masa studi lulusan program studi 

Agribisnis selama berkisar 5,35 – 5,69 tahun dan program studi 

Agroteknologi berkisar 4,92 – 6,42 tahun. Program kelas sore terdiri atas 

program studi Agribisnis dan Agroteknologi dengan rata-rata masa studi 

lulusan pada yudisium bulan Januari adalah 5,89 tahun (Tabel 3).  

Tabel 5. Rata-rata masa studi lulusan tiap waktu yudisium untuk tiap program studi 
pada tahun 2014 

Rata-rata masa studi lulusan 
No Jurusan/Program Studi 

Januari April Juli Oktober 

1  Agribisnis 5.69 5.55 5.35 5.36 
2 Agroteknologi 6.42 5.63 4.92 5.17 
3 Program Kelas Sore 5.89       

Sumber: Subbag. Akademik FP-UHO, 2014 

Masa studi tetap waktu lulusan Sarjana yang ditetapkan dalam 

Peraturan Rektor No: 4173a/UN29/SK/PP/2013 adalah delapan (8) 

semester. Dari data masa studi lulusan tahun 2014 tampak semua lulusan 

FP-UHO lebih dari delapan semester. Untuk mendapatkan peringkat baik 

berdasarkan standar BAN-PT seharusnya 50%≥ kelulusan tepat waktu 

seperti yang ditetapkan Peraturan Rektor di atas.     
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IPK rata-rata lulusan Fakultas Pertanian UHO waktu yudisum tahun 

2014 adalah 3.02. IPK rata-rata lulusan pada yudisium bulan Januari adalah 

2.92, bulan April adalah 2.90, bulan Juli adalah 3.10 dan bulan Oktober 

adalah 3.15 (Gambar 5).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. IPK rata-rata lulusan Fakultas Pertanian UHO tiap waktu 
yudisium selama tahun 2014. 

Dari Gambar 5 tampak bahwa IPK rata-rata lulusan menunjukan 

peningkatan sejalan dengan waktu. IPK rata-rata lulusan di tiap program 

studi berkisar 2,97 – 3,80. IPK rata-rata lulusan program studi Agribisnis 

selama periode waktu yudisium berkisar 2,90 – 3,15 dan program studi 

Agroteknologi berkisar 2,79 – 2,97. Program kelas sore terdiri atas program 

studi Agribisnis dan Agroteknologi dengan IPK rata-rata lulusan pada 

yudisium bulan Januari adalah 3,08 (Tabel 6). 

 
Tabel 6. IPK rata-rata lulusan tiap waktu yudisium untuk tiap program studi periode 

tahun 2014 
 

IPK Rata-rata 
No Jurusan/Program Studi 

Januari April Juli Oktober 

1 Agribisnis 2.90 2.89 3.11 3.15 

2 Agroteknologi 2.79 2.90 2.97 2.95 

3 Program Kelas Sore 3.08       
Sumber: Subbag. Akademik FP-UHO, 2014 
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Dari Tabel 6, tampak bahwa lulusan FP-UHO tahun 2014 memiliki IPK 

rata-rata 3,02. Ini berarti lulusan FP-UHO tahun 2014 memiliki rata-rata IPK 

≥ 3.0 yang masuk ketegori sangat baik menurut standar BAN-PT. Jika dilihat 

menurut lulusan tiap program studi, lulusan Program Agroteknologi 

memiliki rata-rata IPK kategori baik (2,75<IPK<3,0).   

Dua program studi yang dikelola oleh FP-UHO, yakni Program Studi 

Agribisnis dan Agroteknologi. Program Studi Agrbisnis dan Program Studi 

Agroteknologi telah mempunyai lulusan. Evaluasi kinerja lulusan Program 

Studi Agrbisnis dan Program Studi Agroteknologi dilaksanakan melalui 

studi pelacakan. Kemampuan lulusan diukur berdasarkan tanggapan 

pengguna terhadap lulusan melalui angket yang disampaikan kepada 

pimpinan lulusan tempat bekerja. Dalam angket tersebut dibuat pertanyaan 

yang memuat delapan jenis kemampuan lulusan Program Studi Agribisinis 

dan Program Studi Agroteknologi (Tabel 7). Dari Tabel 7 terlihat pendapat 

pengguna terhadap tujuh kompetensi lulusan Program Studi Agroteknologi 

.  Respons sangat baik sebanyak 10.00 %, respons baik sebanyak 71.43 %, 

respon cukup sebanyak 14.29 % dan respons kurang sebanyak 4.29 %. Dari 

respon pengguna mengindikasikan kualitas lulusan FP-UHO masuk 

kategori sangat baik dengan jumlah responden minimal 10% yang 

memberikan respon sangat baik. Hasil verifikasi lapangan tim asesor BAN-

PT memperoleh inforasi bahwa tiap Program Studi telah berupaya secara 

intensif melakukan pelacakan alumni tetapi belum terekam secara 

kompherensif.     

 

Tabel 7. Tanggapan pihak pengguna  atas jenis kemampuan lulusan FP-UHO. 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang No. Jenis Kemampuan 

(%) (%) (%) (%) 
Program studi Agribisnis 

1 Integritas (etika dan moral) 5 80,05 14,95 0 

2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu  5 80,05 14,95 0 

3 Bahasa Inggris 5 61,2 28,8 5 
4 Penggunaan Teknologi Informasi 33,55 51,65 14,8 0 
5 Komunikasi 5 80,05 14,95 0 
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6 Kerjasama tim 5 65,7 24,3 5 

7 Pengembangan diri 5 68,1 21,9 5 

Program studi Agroteknologi 
1 Integritas (etika dan moral) 5 80,05 14,95 0 
2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu  5 80,05 14,95 0 
3 Bahasa Inggris 5 61,2 28,8 5 
4 Penggunaan Teknologi Informasi 33,55 51,65 14,8 0 
5 Komunikasi 5 80,05 14,95 0 
6 Kerjasama tim 5 65,7 24,3 5 

7 Pengembangan diri 5 68,1 21,9 5 
Sumber: Direktori Program Studi, 2013 . 

Berdasarakan hasil pelacakan alumni pada tahun 2012 yang 

dilakukan oleh Program Studi Agroteknologi diperoleh informasi bahwa 

rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama 

selama 18 bulan. Ada persepsi bekerja harus PNS. Presentase lulusan yang 

bekerja sesuai dengan bidang keahliannya mencapai 86.00 %. Dari informasi 

rata-rata lama menunggu pekerjaan masuk dalam kategori cukup menurut 

standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sedang presentase lulusan 

program studi agroteknologi yang bekerja sesuai dengan bidang 

keahliannya masuk kategori sangat baik yakni ≥80%.  

Alumni UHO menghimpun diri dalam ikatan alumni Universitas 

Halu Oleo (IKA-UNHALU). Alumni tiap Fakultas tergabung dalam IKA-

UNHALU komisariat Fakultas Pertanian. Sampai saat ini, bentuk partisipasi 

alumni dalam pengembangan program studi di FP-UHO untuk kegiatan 

akademik masih terbatas untuk pengembangan jejaring, informasi kerja, 

bantuan dana dan kuliah umum, sedang untuk kegiatan non akademik 

masih terbatas untuk  pengembangan jejaring dan informasi kerja, dana dan 

fasilitas. Informasi ini mengindikasikan pada waktu yang akan datang 

masih dibutuhkan berbagai bentuk partisipasi alumni baik kegiatan 

akademik dan non-akademik dalam hal sumbangan dana, sumbangan 

fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, 

pengembangan jejaring serta penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik 

dan non-akademik. 
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2.1.3. Dosen dan tenaga kependidikan 

2.1.3.1 Dosen 

Kualifikasi, kompetensi dan jumlah dosen tetap berperan penting dalam 

menjamin mutu program akademik. Dosen tetap FP-UHO tahun 2014 berjumlah 112 

orang. Jumlah dosen di tiap program studi berdasarkan jabatan fungsional dan jenjang 

pendidikan disajikan dalam Tabel 8.      

Tabel 8. Jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi 
yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS di lingkungan FP-
UHO. 

Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas  
pada Program Studi 

No Hal 
Agribisnis Agroteknologi 

Total FP-UHO 

A Jabatan Fungsional :    
1 Asisten Ahli 15 7 22 
2 Lektor 19 16 35 
3 Lektor Kepala 15 26 41 
4 Guru Besar/Profesor 6 8 14 
 Total 55 57 112 

B Pendidikan Tertinggi :    
1 S1 - - - 
2 S2 38 28 66 
3 S3 17 29 46 
 Total 55 57 112 

Sumber: Data Bagian Tata Usaha FP-UHO pada 30 September 2014 

Tabel 8 memperlihatkan bahwa jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional, 

yakni guru besar sebanyak 14 orang, associate professor (Lektor Kepala) sebanyak 41 

orang, asisten professor (lektor) sebanyak 35 orang dan asisten ahli sebanyak 22 orang. 

Jumlah guru besar pada Program Studi Agribisnis sebanyak enam orang dan 

Agroteknologi sebanyak delapan orang.  

Dari tabel 8 di atas juga dapat diperoleh gambaran bahwa persentase dosen 

tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan 

kompetensi PS pada FP-UHO sebesar 97.6%. Nilai prosentese ini menunjukan melebihi 

nilai persentase peringkat sangat baik yang ditetapkan BAN-PT yakni ≥90%. 

Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan 

kompetensi PS pada FP-UHO sebesar 29,6% dan nilai ini masih dibawah kategori 

sangat baik, yakni ≥40%. Program studi yang telah mencapai kategori sangat baik 

adalah Program Studi Agroteknologi sebesar 40,74% dan Program Studi Teknologi 



18 

 

Pertanian sebesar 50%. Untuk Program studi Agrbisinis baru mencapai angka sebesar 

22%. Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang 

bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS pada FP-UHO mencapai 48% dan 

nilai di atas kategori nilai sangat baik, yakni ≥40%. Persentase dosen FP-UHO yang 

memiliki Sertifikat Pendidik Profesional juga di atas  ≥40% (kategori sangat baik). 

Berdasarkan jumlah mahasiswa reguler dan jumlah dosen tetap menunjukan 

rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang 

PS pada FP-UHO (RMD) disajikan pada Gambar 6.         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang bidang 
keahliannya sesuai dengan bidang PS pada FP-UHO.tahun 2014.    

Dari gambar 6 memperlihatkan bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen 

tetap FP-UHO sebesar 10,83 pada tahun 2014. Rasio mahasiswa terhadap dosen pada 

PS. Agribisnis sebesar 16,00 dan PS. Agroteknologi sebesar 6,00. Dari aspek rasio 

mahasiswa terhadap dosen tetap menunjukan FP-UHO masih kategori baik dengan 

nilai skor 3.05, sedangkan kategori sangat baik jika 17 ≤ RMD ≤ 23. Meskipun FP-UHO 

menunjukan kategori baik namun nilai RMD tiap PS hanya masuk kategori  cukup 

dengan skor berkisar 1,46 – 2,34. Nilai RMD PS. Agribisnis sebesar 17,88 masuk kategori 

cukup baik dengan skor 2,34 jika masuk dalam kelompok ilmu sosial, bila masuk 

kelompok ilmu eksakta masuk kategori sangat baik dengan skor 4,21. Nilai RMD PS. 
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Agroteknologi sebesar 6,52 masuk kategori cukup dengan skor 1,53. Nilai RMD PS. ITP 

juga masuk kategori cukup dengan skor 1,46. 

Upaya peningkatan dosen FP-UHO  dalam tiga tahun terakhir dilaksanakan 

dengan menghadirkan  tenaga ahli/pakar dari luar perguruan tinggi dengan tujuan 

untuk pengayaan pengetahuan, peningkatan kemampuan dosen tetap melalui 

program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang program studi, 

kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam 

pertemuan ilmiah yang tidak hanya melibatkan dosen UHO, prestasi dalam 

mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari 

tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber 

institusi sendiri dan luar institusi, serta reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam 

bidang akademik dan profesi. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pakar/kuliah 

umum dari luar UHO disajikan pada Tabel 9.  

 

Tabel 9. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/kuliah umum 
dari luar PT sendiri dalam tiga tahun terakhir  

No. 
Nama Tenaga 

Ahli/Pakar 
Nama dan Judul 

Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 

Agribisnis 9 Kuliah umum 2011-2014 
Agroteknologi 12 Kuliah umum 2011-2014 

Total 21   
Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

Tabel 9 memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir FP-UHO telah 

menghadirkan sebanyak 21 orang pakar sebagai pembicara dalam seminar dan kuliah 

umum. Sebanyak 9 orang dalam kuliah umum pada PS. Agribisnis dan 12 orang pada 

PS. Agroteknologi (Tabel 9). Jumlah pakar (JTAP) yang dihadirkan FP-UHO masuk 

kategori baik dengan skor tiga. Untuk masuk kategori sangat baik dengan 

menghadirkan minimal 12 tenaga/pakar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di 

tiap program studi.      

Jumlah dosen tetap FP-UHO yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 41 

orang belajar S3 sampai tahun 2014 (Tabel 10).       
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Tabel 10. Banyaknya dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS pada FP-
UHO yang melanjutkan pendidikan 

No. Hal 
Program Studi  

Agribisnis 
Program Studi 
Agroteknologi 

FP-UHO 

1 
Banyaknya dosen 
pensiun/berhenti 

- - - 

2 Banyaknya perekrutan dosen baru  1 1 2 
3 Banyaknya dosen tugas belajar S2 - - - 
4 Banyaknya dosen tugas belajar S3 22 18 40 

Sumber: Data bagian tata usaha FP-UHO pada 30 September 2014 

 

Tabel 10 di atas menjelaskan bahwa dosen yang melaksanakan tugas belajar S3 

berasal dari Program Studi Agribisinis sebanyak 22 orang, dan Program Studi 

Agroteknologi sebanyak 18 orang. Data ini mengindikasikan untuk 3 tahun ke depan 

jumlah dosen PS. Agribisinis berpendidikan terkahir S3 mencapai 33 orang atau 60% 

dosen PS. Agribisnis berpendidikan S3 dan dosen PS. Agroteknologi mencapai 40 

orang atau 74%. Ini berarti dalam tiga tahun ke depan (diperkirakan tahun 2017) dari 

tingkat pendidikan dosen FP-UHO masuk kategori sangat baik untuk semua PS. 

Sejumlah dosen tetap pada Program Studi FP-UHO melaksanakan pengajaran 

pada program studi sendiri, pada program studi Ilmu Lingkungan, program studi 

magister lingkup Program Pasca Sarjana UHO dan mempunyai beban kerja 

manajemen untuk jabatan rektor, direktur PPS, pembantu rektor, dekan, ketua 

lembaga pengabdian kepada masyarakat, pembantu dekan, ketua jurusan, ketua senat 

akademik, ketua senat fakultas, sekretaris jurusan, sekretaris senat akademik, 

sekretaris senat universitas, sekretaris senat fakultas,  kepala lab.,  ketua UPT, ketua PS 

dan sekretaris PS. Ini menujukan beban kerja sebagian besar dosen tetap FP-UHO 

merupakan kontribusi dari sks manajemen. Jumah sks rata-rata per semester dosen 

tetap tiap program studi dibawah pengelolaan FP-UHO disajikan pada Tabel 11.    
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Tabel 11. Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
dinyatakan dalam sks rata-rata per semester pada satu tahun akademik 
terakhir (Jumlah SKS ). 

Sks 
Pengajaran pada Sks 

Manajemen 
No Program Studi 

PS 
Sendiri 

PS Lain 
PT Sendiri 

PT Lain 

sks 
Penelitian 

sks 
Pengabdian 

kepada 
Masyarakat PT 

Sendiri 
PT 

Lain 

Jumlah 
sks 

1 Agribisnis 3,90 1,73 0 1,21 0,21 2,00 0 9,11 
2 Agroteknologi 6,87  2,30 13,96 1,34 3,76 0,24 28,45 

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

 

Jumlah sks maksimal yang diperbolehkan bagi tiap dosen tetap di tiap program 

studi sarjana sebanyak 13 sks per semester. Kelebihan beban kerja per semester dapat 

menyebabkan aktivitas lain terkait pencapain mutu proses pembelajaran di tiap 

program studi, seperti pembimbingan akdemik dan non akademi, partisipasi dalam 

kegiatan ilmiah di luar UHO, penulisan buku dan artikel ilmiah, evaluasi silabus dan 

SAP, mutu soal, koreksi tugas dan ujian serta aktivitas lainnya yang berkaitan dengan 

pencapaian mutu proses pembelajaran tidak bisa berlangusung secara maskimal. Dari 

Tabel 9 terlhat bahwa rata-rata beban kerja dosen di tiap program studi berada jauh di 

atas beban kerja dosen yang diperboehkan untuk mendapat harkat kategori sangat 

baik.    

Peran serta dosen tetap dalam kegiatan ilmiah/pameran/pelatihan pada 

tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir (periode tahun 

2011-2013) masih perlu ditingkatkan. Jumlah keikutsertaan dosen tetap tiap program 

studi sebagai penyaji atau peserta dalam kegiatan ilmiah pada tingkat lokal, nasional 

atau internasional disajikan pada Tabel 12. 

  

Tabel 12. Peran serta dosen tetap FP-UHO dalam kegiatan ilmiah/pameran/pelatihan 
yang tidak hanya melibatkan dosen UHO Tahun 2011 – 2013. 

Penyaji Peserta 
No Program studi Inter. Nas. Lok. Inter. Nas. Lok. 

1 Agribisnis - - 17 - - 19 

2 Agroteknologi - 31 - - - - 
FP-UHO - 31 17 - - 19 

Sumber : Direktori Program Studi, 2013. 

 Merujuk jumlah dosen tetap sesuai bidan keahlian Program Studi Agrisbisnis 

sebanyak 56 orang maka minimal sebanyak 50 kali sebagai penyaji dan sebanyak 



22 

 

minimal 30 kali sebagai peserta per tahun dalam kegiatan ilmiah/pameran/ pelatihan 

yang tidak hanya melibatkan dosen UHO. Dosen tetap sesuai bidang keahlian 

Program Studi Agroteknologi sebanyak 60 orang, maka minimal sebanyak 50 kali 

sebagai penyaji dan sebanyak minimal 40 kali sebagai peserta. Dari Tabel 10 terlihat 

bahwa jumlah peran serta dosen tetap tiap program studi dibawah pengelolaan FP-

UHO belum memenuhi batas minimal untuk mencapai kategori sangat baik.  

Beban kerja normal dosen tetap dan keaktifan tiap dosen tetap berpartisipasi 

dalam dalam kegiatan ilmiah/pameran/ pelatihan yang tidak hanya melibatkan dosen 

UHO akan berdampak terhadap capaian prestasi/reputasi dosen tetap dalam 

mendapatkan penghargaan hibah,  pendanaan program dan kegiatan akademik dari 

institusi nasional dan internasional, serta keleluasaan dosen tetap dalam bidang 

akdemik dan profesi. Capaian prestasi/reputasi dosen tetap tiap program studi 

lingkup FP-UHO dalam mendapatkan penghargaan hibah,  pendanaan program dan 

kegiatan akademik dari institusi nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir 

(2011 – 2013) disajikan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Capaian prestasi dosen dalam pendidikan, penelitian dan 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

 
Pendidikan Penelitian Pengabdian kepada masyarakat 

No. Program Studi 
Inter. Nas. Lok. Inter. Nas. Lok. Inter. Nas. Lok. 

1 Agribisinis    5 4     
2 Agroteknologi  1  2 10   4 29 

Sumber : Direktori Program Studi tahun 2013. 

Dari Tabel 13 terlihat kegiatan dosen Program Studi Agribisnis sebanyak 9 

kegiatan akademik dosen yang mendapatkan penghargaan hibah dan pendanaan 

program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari nasional 

atau  internasional. Dari fakta tersebut memberikan gambaran bahwa capaian/prestasi 

dosen tiap program studi masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hibah dan 

program pendanaan kegiatan akdemik dari institusi nasional dan internasional 

minimal dua kegiatan per tahun.     

Reputasi dan keleluasaan jejaring dosen tetap tiap program studi ditunjukan 

dengan keikutsertaan tiap dosen tetap program studi menjadi anggota bidang ilmu 

dan profesi pada tingkat nasional dan internasional. Persentase dosen tetap tiap 
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program studi lingkup FP-UHO yang menjadi anggota asyarakat bidang ilmu pada 

tingkat nasional dan internasional disajikan pada Tabel 14.    

Tabel 14. Persentase dosen tetap tiap program studi lingkup FP-UHO yang menjadi 
anggota masyarakat bidang ilmu pada tingkat nasional dan internasional 
dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2011 – 2013). 

Persentase dosen program studi 
No. Asosiasi/himpunan/masyarakat Nasional/Internasional 

Agribisnis Agroteknologi 
1. PAPTI Nasional   
2. PERHEPI Nasional 100%  
3. PERAGI,HITI,PFI, AMI, KOMISI 

SDG, PEI, PERIPI, PBI, MIKOINA, 
MBI, WIPTEK, JKII, HIGI, PMI, 
PERHORTI, MAAI 

Nasional 

 

100% 

4. The world society for 
experimental biology 

Internsional 
 

1,67% 

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

Dalam menjamin mutu penyelenggaran proses pembelajaran yang sangat baik, 

lebih dari 30% dosen tetap tiap program studi menjadi anggota masyarakat bidang 

ilmu terkait pada tingkat internasional. Pada tahun 2014, dosen tetap Program Studi 

Agribisnis sebanyak 56 orang maka minimal 17 orang, dari sebanyak 60 orang dosen 

tetap dan Program Studi Agroteknologi minimal sebanyak 21 orang. Pada Tabel 12 

terlihat lebih dari 30% dosen tetap tiap program studi lingkup FP-UHO menjadi 

anggota masyarakat suatu bidang ilmu tingkat nasional. Dari aspek ini 

mengindikasikan mutu kinerja dosen tetap tiap program studi masuk kategori baik.  

2.1.3.1 Tenaga kependidikan 

 Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik/tenaga administrasi 

akademik yang bertugas untuk menjamin mutu penyelenggaraan tiap program studi 

dalam lingkup pengelolaan FP-UHO. Tenaga penunjang akademik terdiri atas 

pustakawan, teknisi dan laboran. Tenaga administrasi akademik adalah tenaga yang 

mengerjakan tugas-tugas administrasi akademik. Tenaga teknis bertugas membantu 

dalam teknis operasional peyelenggaraan perkuliahan di tiap Program Studi. Tenaga 

administrasi akademik bertugas membantu unsur pimpinan Fakultas Pertanian-UHO 

dan Program Studi dalam mendokumentasikan administrasi penyelenggarakan 

perkuliahan baik yang berbentuk hard copy dan soft copy. Jumlah tenaga dengan 

pendidikan terakhir jenis tenaga kependidikan yang memberikan layanan teknis 
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oprasional kegiatan akademik FP-UHO dalam tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 

15.      

 
Tabel 15.  Tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa tiap Program Studi di FP-

UHO 
 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan 
Pendidikan Terakhir No. 

Jenis Tenaga 
Kependidikan 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK 
Unit Kerja 

1 Pustakawan   1 8  5    
UPT Perpustakaan 

UHO 

2 
Laboran/ Teknisi/ 
Analis/ Operator/ 
Programer 

1  2      FP-UHO 

3 Administrasi  2 14     9 FP-UHO 

4 Lainnya        9  

Total 1  24  5     

 
Tabel 15 menjelaskan bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir sebanyak 9 orang 

pustawan yang bertugas memberikan layanan di UPT perpustakaan UHO yang terdiri 

atas 1 orang berpendidikan S2, 8 orang berpendidikan S1 dan 5 orang berpendidikan 

D3.Berdasarkana rasio tingkat pendidikan pustakawan menunjukan bahwa 

penyalanan di perpustakaan masuk kategori sangat baik dalam menjamin mutu 

penyelenggaraan akademik di tiap program studi lingkup FP-UHO. 

Total jumlah laboran/teknisi/analis/programer yang melayani kegiatan 

akademik sebanyak 3 tiga orang yang terdiri atas 1 orang berpendidikan S3 dan 2 

orang berpendidikan S2. Jumlah tenaga laboran satu orang, teknisi  dua orang, 

operator  dan programmer tidak ada. Jumlah tenaga administrasi  sebanyak  7 orang 

yang berpendidikan S1. Bila dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya 

dilakukan dalam program studi yang bersangkutan kualifikasi dan kompetensi 

laboran/teknisi/analis yang tersedia saat ini belum cukup memadai dalam menjamin 

kualitas penyelenggaraan akademik tiap Program Studi lingkup FP-UHO pada tigkat 

kualitas sangat baik.   

2.1.4. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu 

2.1.4.1 Tata pamong 

Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya 

tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan melalui sistem yang bisa menjamin 
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terlaksananya lima pilar tata pamong yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan adil. Tata pamong kredibel ditunjukan dengan adanya kode 

etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Semua sikap dan perilaku dosen, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kode etik tersebut. 

Transparan ditunjukan dengan penilaian diberikan secara terbuka antara pemberi nilai 

dengan yang dinilai. Setiap civitas akademika dapat mengakses informasi yang 

dibutuhkan untuk pengembangan diri dan ilmu pengetahuan secara mudah dan 

bertanggung jawab. Akuntabel ditunjukan dengan setiap kegiatan yang telah 

dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Sistem pelaporan 

mengikuti alur pelaporan yang telah dibuat dan disepakati, termasuk hal-hal yang 

berkaitan dengan bahan dan sistematika pelaporan. Bertanggung jawab ditunjukan 

dengan adanya struktur organisasi, uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab. 

Universitas memiliki dan memberlakukan kode etik dosen yang mendukung 

pelaksanaan sistem yang bertanggung jawab. Adil ditunjukan dengan semua civitas 

akademika mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan standar-standar yang 

berlaku dan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan. Standar mutu pelaporan 

kegiatan akademik dan non-akademik serta sistem pendokumentasian masih perlu 

ditingkatkan kualitasnya, sehingga akses data terhadap semuat kegiatan dapat 

dilaskanakan secara cepat.  

Struktur organisasi mampu menggerakkan fungsi lembaga Fakultas Pertanian 

UHO menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan akses 

data dapat dilaksanakan secara sangat efisien. Kelengkapan dan efisiensi dalam 

struktur organisasi, serta dukungan struktur organisasi terhadap pengelolaan 

program-program studi dibawahnya.  

 

2.1.4.2 Kepemimpinan 

Kepemimpinan FP-UHO diharapkan memiliki karakteristik yang efektif. 

Kepemimpinan efektif mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua 

unsur dalam FP-UHO, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang 

disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
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Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan 

mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, 

yang menekankan pada keharmonisan hubungan sivitas akademika dan mampu 

menstimulasi secara intelektual dan arif bagi dosen, staf kependidikan, mahasiswa dan 

alumni untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, 

peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam FP-UHO.  

Karakteristik kepemimpinan efektif ditunjukan dengan karakteristik yang kuat 

dalam hal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan 

publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, 

misi ke dalam kegiatan operasional FP-UHO. Kepemimpinan organisasi berkaitan 

dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. 

Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan 

menjadi rujukan bagi publik. Dari sejumlah capaian kinerja manajemen tiap program 

studi lingkup FP-UHO mengindikasikan aspek kepemimpinan masih perlu 

ditingkatkan terutama dalam menggerakkan dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas masing-masing dalam 

menjalankan fungsi masing-masing sehingga sasaran mutu yang sangat baik dapat 

dicapai dalam jangka waktu pendek.    

 

2.1.4.3 Sistem pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FP-UHO mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, 

representasi, dan penganggaran.  

Sistem perencanaan sebaiknya dilaksanakan secara bottom-up dari tiap satuan 

kerja program studi, perpustakaan, laboratorium, kebun percobaan, administrasi 

kepegawaian, keuangan, sarana-prasana, kemasiswaan, kebersihan dan keamanan 

berdasarkan data evaluasi diri, tim assesor BAN-PT, masukan inspektorat, SPI UHO, 

alumni, keluhan dosen, staf kependidikan dan mahasiswa. Data dan informasi 

dianalisis oleh tim kerja dari tiap satuan kerja untuk mengetahui permasalahan utama 

capaian indikator kinerja standar mutu yang ditetapkan FP-UHO.  
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Pemecahan masalah tiap satuan kerja disusun  dalam bentuk program kerja 

yang didalamnya mencakup capaian indikator kinerja tiap tahun dari tiap satuan kerja 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi FP-UHO dalam bentuk RENSTRA untuk 

periode lima tahun berikutnya. Tiap program kerja dalam RENSTRA dioperasionalkan 

dengan menyusun kegiatan–kegiatan tiap bulan dalam setahun dari tiap satuan kerja. 

Selanjuntya disusun kebutuhan untuk mengoperasikan masing-masing kegiatan 

akademik, non-akademik dan pengembangan staf pendidik dan tenaga kependidikan. 

Besar biaya operasional (penganggaran) kegiatan didasarkan pada kebutuhan kegiatan 

bersangkutan dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia. 

Operasional masing-masing kegiatan didasarkan pada kerangka acuan kerja 

(KAK atau SOP) yang dibuat untuk tiap kegiatan. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan tiap kegiatan dilaksanakan melalui rapat pimpinan paling tidak tiap tiga 

bulan sekali atau oleh tim monev yang ditetapkan oleh pimpinan FP-UHO. Pada akhir 

tahun tiap satuan kerja melaporkan capaian kinerjanya.     

2.1.4.4 Penjaminan mutu 

Hasil observasi lapangan oleh tim assessor BAN-PT menemkan bahwa PS 

memiliki tim kelompok kerja jaminan mutu yang melaksanakan penjaminan mutu. 

Namun, belum ditemukan fakta bahwa sistem penjaminan mutu PS berjalan sesuai 

dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dari dosen, mahasiswa dan 

pengguna dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap terkait upaya 

untuk menjamin keberlanjutan PS. 

Mutu penyelenggaran kegiatan pendidikan sebaiknya disajikan dalam bentuk 

standar mutu yang ditetapkan oleh pimpinan FP-UHO berdasarkan standar mutu 

yang ditetapkan UHO, standar mutu pendidikan tinggi strata sarjana, standar mutu 

khusus penyelenggaraan pendidikan sarjana pertanian baik nasional ataupun 

internasioal. Selanjutnya standar mutu penyelenggaraan pendidikan FP-UHO 

didokumentasikan dalam dokumen mutu FP-UHO.  

Mekanisme pencapaian tiap standar mutu dilaksanakan melalui suatu prosedur 

operasi standar. Rujukan penyusunan prosedur operasi standar dalam lingkup FP-

UHO meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, SK. Mentri 

Pendidikan dan  Kebudayaan, SK. Dirjen Dikti, peraturan rektor UHO, panduan 



28 

 

akademik FP-UHO, keputusan Dekan, keputusan Ketua Jurusan, notulen rapat 

pimpinan, notulen rapat dosen, keputusan Kepala Laboratorium, keputusan kepala 

perpustakan, keputusan kepala kebun percobaan dan kebijakan lainnya terkait yang 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur operasi standar 

(standard operating procedures). Prosedur operasi standar didokumentasikan dalam 

dokumen prosedur operasi standar (standard operating procedures) yang disingkat 

dengan SOP. Dokumen SOP menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tiap satuan 

kerja lingkup FP-UHO. Pelaksanaan kegiatan yang SOP-nya belum tercakup dalam 

dokumen SOP yang ada, maka unit pelaksanaan kegiatan membuatkan kerangka 

acuan kerja yang disetujui oleh pimpinan unit terkait sebelum kegiatan bersangkutan 

disetujui untuk dilaksanakan. Kerangka acuan kerja bersangkutan yang telah disetujui 

merupakan satu kesatuan dari laporan pelaksanaan kegiatan.   

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tiap kegiatan di tiap satuan kerja 

dilaksanakan oleh tim monev internal FP-UHO yang dikoordinir oleh KKJM FP-UHO 

dan unit bersangkutan. Jadwal dan materi monev disiapkan oleh KKJM. Hasil monev 

dilaporkan kepada ketua satuan kerja bersangkutan dan kepada pimpinan FP-UHO. 

Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan bagi keberlanjutan program studi. Semua 

laporan aktivitas monev didokumentasikan sebagai dokumen penjaminan mutu 

program studi.  

2.1.5. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 

2.1.5.1 Pembiayaan 

Ketercapaian sasaran mutu sangat baik dari penyelenggaraan tiap program 

studi dalam lingkup pengelolaan FP-UHO ditentukan oleh ketersediaan dan 

kecukupan dana untuk pembiayaan kegiatan akademik dan non-akademik. FP-UHO 

sebagai pengelola program studi Agribisnis dan Agroteknologi memiliki tanggung 

jawab besar dalam menigkatkan dana untuk membiayai kegiatan akademik dan non-

akademik. Biaya operasional kegiatan akademik masuk kategori sangat baik jika biaya 

operasional setiap mahasiswa per tahun di tiap program studi minimal Rp. 18.000.000,- 

Dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa tiap tahun yang belajar di FP-UHO 

maka pihak pengelola perlu menciptakan perolehan dana pendidikan, penelitian dan 
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pengabdian dari berbagai sumber pendanaan. Jumlah dana dari tiap jenis dana yang 

diperoleh FP-UHO dari berbagai sumberdana disajikan pada Tabel 16.    

Tabel 16. Sumberdana, jenis dana dan jumlah dana yang diperoleh tiap program studi 
FP-UHO.  

Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

Program Studi Agribisinis 

Pendidikan/pengajaran  40.200.000,- 
Hibah penelitian 260.000.000,- 

PT sendiri  

Hibah pengabdian 132.500.000,- 
Yayasan    

Gaji  2.099.577.600 
Perbaikan prasarana 22.575.000 

Depdikbud 

Peningkatan sarana belajar 901.897.500 
 Penelitian 0 
 Pengabdian 311.000.000 
 Beasiswa (BPPS) 258.300.000,- 
 Beasiswa Bidik Misi 327.600.000 
Sumber lain Beasiswa (Yayasan Toyota, BUMN, 

SUPERSEMAR, Yayasan Kosgoro, 
Yayasan BI, Pemerintah Australia) 

128.400.000 

Sub-Total 4.428.050.100 

Program Studi Agroteknologi 

SPP/UKT Mahasiswa 1.894,400 
Jasa Laboratorium 5,980 
Bebas Laboratorium 0,560 

Biaya Wisuda 47,600 
Kuliah Kerja Nyata 15,000 
Penyelesaian Tugas Akhir 25,000 
Penelitian Mandiri 100,000 

PT Sendiri 

Pengabdian Mandiri 18,000 
- - 

Yayasan 
- - 

Penelitian 1.728,410 
Pengabdian 550,100 
Program Kreativitas Mahasiswa  101,000 
Praktikum, PKL & Bahan Kimia 192,000 
ATK 90,244 

Gaji Dosen/Pegawai 3.757,059 

Serdos 1.735,207 

Tunjangan Non OTK 789,020 

Honor Pegawai Harian 72,3 

Tunjangan Guru Besar 414,898 
Lauk Pauk 23,760 
Pemeliharaan Sarana/ Prasarana 850,481 

Beasiswa  (PPA, BBM, Bidik Misi) 612,2400 

Dikbud 

Pengembangan SDM 147,36 

Penelitian Kerjasama 1.509,971 
Pengabdian Kerjasama 1.785,000 
Beasiswa (BNI, BI, Taspen, Supersemar, 
Toyota, Bank Mandiri, BUMN) 

31,990 Sumber lain 

Sumbangan Alumni 55,000 
Total 16.553,580 

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 



30 

 

Alokasi dana yang tepat ke penggunaan pendidikan dapat meningkatkan 
kompetensi dan proses pembelajaran.  penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
investasi prasarana, investasi sarana dan investasi  sumberdaya manusia disajikan 
pada Tabel 17.  

Tabel 17. Alokasi dana  tiap jenis penggunaan di Program Studi  lingkup FP-UHO 

Persentase jenis penggunaan dana tiap program studi 
No. Jenis Penggunaan 

Agribisnis Agroteknologi 

1 Pendidikan  1,69 59,583 
2 Penelitian 10,91 20,168 
3 Pengabdian kepada Masyarakat 18,62 14,216 
4 Investasi prasarana 0,95 3,328 
5 Investasi sarana  37,86 1,815 
6 Investasi SDM 29,98 0,890 

 Total 100 100 
Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

2.1.5.1 Sarana dan Prasarana 

Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakutas Pertanian UHO diantaranya 

perpustakaan. Mahasiswa dan dosen Fakultas Pertanian UHO dapat mengakses 

perpustakaan pusat UHO, FP-UHO dan tiap jurusan lingkup FP-UHO. UPT 

Perpustakaan UHO dan Penerbitan berlanggan e-journal dan e-book di bawah bendera 

Proquest, Springer, dan SIAM. Jumlah e-journal yang dilanggan melalui Proquest 

mencakup 7113 Journal untuk berbagai disiplin ilmu. Journal-Journal ini dibagi dalam 

tiga database: 1) Proquest researchlibrary yang berisikan multi disiplin ilmu diantaranya: 

humaniora, 2) Proquest Healt and Medical Complete; 3) ProQuest Sciences Journal.Selain e-

journal, perpustakaan juga menyediakan e-book sebanyak 82.774, yang ber-ISBN.  

Guna memperkaya warna dan khazanah keilmuan, UHO juga berlanggan e-

journal di bawah payung penerbit Springer. Journal yang dilanggan di bawah bendera 

ini mencakup dua database: 1) springer link e-journal yang mencakup 1.912 peer-

review journal berbagai subjek; dan 2) Allience of Crop, Soil and environmental society – 

ACSESS yang mencakup 13 Journal, 3 majalah dan 350 e-book. Tambahan e-journal 

terbaru yang dilanggan adalah journal yang diterbitkan oleh Society for Industrial and 

Applied Mathematics (SIAM) sebanyak 18 judul journal. Dengan tambahan tersebut 

maka jumlah e-journal yang dilanggan UHO menjadi 9.056 judul Journal, dan e-book 

sebanyak 83.124 judul. Selain layanan kepustakaan, perpustakaan UHO juga memiliki 

penerbit unhalu press, yang memfasilitasi pengurusan ISBN dan pencetakan buku-buku 
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hasil karya dosen UHO. Hingga saat ini buku yang diterbitkan unhalu press sudah 

mencapai 72 judul 

Koleksi pustaka yang tersimpan di perpustakan FP-UHO  baik dalam jenis 

maupan jumlah judul tiap jenis dan jumlah kopi belum memadai untuk mencapai 

sasaran mutu terbaik dalam proses pembelajaran di FP-UHO. Meskipun ada  1100 

judul pustaka (Tabel 18) tetapi koleksi pustaka tersebut didominasi oleh bahan bacaan 

umum, sedang  text book atau artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal bereputasi 

nasional dan internasional tidak memadai untuk mendukung keperluan materi 

matakuliah yang dikembangkan di tiap program studi. 

Tabel 18. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang 
Program Studi 

Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy 

A. Ruang baca fakultas   

Buku teks  1.100 900 
Jurnal nasional yang terakreditasi -  
Jurnal internasional -  
Prosiding -  
Skripsi/Tesis    
Disertasi   
B. Ruang baca program studi Agribisnis   
Buku teks  1.165 2.538 
Jurnal nasional yang terakreditasi 27  
Jurnal internasional 4  
Prosiding 11  
Skripsi/Tesis  329 454 
Disertasi 18 18 
TOTAL 1.554 3.010 
C. Ruang baca program studi Agroteknologi   
Buku teks  451 1032 
Jurnal nasional yang terakreditasi 4  
Jurnal internasional 3  
Prosiding 12  
Skripsi 166 166 
Tesis 53 53 
Disertasi 32 32 
TOTAL 721 1.322 

Sumber: Direktori Program Studi (2013) dan Perpustakaan FP-UHO (2014). 

Tabel 18 mempelihatkan jumlah pustaka yang tersimpan di ruang baca tiap 

program studi masuk kategori sangat baik untuk mendukung proses pembelajaran di 

tiap program studi. Sayangnya, sejumlah pustaka tersebut adalah milik pribadi dosen. 

Meskipun juga terdapat pustaka milik program studi namun merupakan pustaka lama 

umumnya terbitan di atas tahun 90-an.       

Ketersediaan prasarana ruang laboratorium, studio, da kebun percobaan yang 

lengkap dan mutunya sangat baik sangat menentukan tingkat mutu proses 
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pembelajaran yang berlangsung di program studi Agribisnis dan Agroteknologi. Pada 

Tabel 19 terlihat sebanyak 3 laboratorium khusus untuk kegiatan belajar matakuliah 

dan penelitian yang sangat relevan dengan kompetensi bidang program studi 

Agribisnis, 8 laboratorium yang sangat relevan dengan pelaksanaan matakuliah dan 

penelitian  bidang program studi agroteknologi, dan kebun percobaan untuk 

praktikum dan penelitan bidang agroteknologi. Kesemua laboratorium tersebut milik 

sendiri universitas Halu Oleo dan dalam kondisi yang terawat. Jumlah peralatan 

utama sangat memadai untuk melaksanakan penelitian dengan kualitas tinggi. Rata-

rata waktu penggunaan peralatan utama di tiap laboratorium relatif tinggi. 

Masalahnya, ketersediaan aliran listrik yang masih terbatas dan manajemen 

laboratorium yang masih membutuhkan sumberdaya manusia yang komitmen 

terhadap kualitas layanan, sehingga tingkat kepercayaan tinggi pengguna dapat 

dicapai.     

  Peralatan utama dalam Green house dan labotatorium lapangan (kebun praktek, 

rumah jamur kualitasnya masih perlu ditingkatkan sehingga praktikum dan hasil-hasil 

penelitian berkualitas tinggi yang memungkinkan di publikasi pada jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi serta paten nasional dan internasional 

dapat di capai sesuai target institusi.    
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Tabel 19. Peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, green house, dan lahan untuk 
pertanian) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di FP-UHO.  

Kepemilikan Kondisi 
No. Nama Laboratorium Jenis Peralatan Utama Jumlah Unit 

SD SW Terawat 
Tidak 

Terawat 

Rata-rata Waktu 
Penggunaan 

(jam/minggu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Komputer 35 ����  ����  40 
LCD 1 ����  ����  40 

 
1 

 
Laboratorium Komputer 

Printer 4 ����  ����  40 
Alat Siaran 2 ����  ����  90 
Komputer Produksi 2 ����  ����  56 
Rekaman 1 ����  ����  40 
Televisi 1 ����  ����  56 
Radio Tape 1 ����  ����  90 
Komputer Adminitrasi 2 ����  ����  56 
Printer 1 ����  ����  90 
Camera Foto Nikon 1 ����  ����  40 
Kamera Shotting 1 ����  ����   

 
2 

 
Laboratorium Multimedia dan 
Radio 

Jaringan Internet 1 ����  ����  56 
Komputer 3 ����  ����  40  
Printer 1 ����  ����   
Jaringan Internet 1 ����  ����   

3 Laboratorium Agribisnis 

LCD 3 ����  ����   
Laminar Air Flow 1 �   �  - 40 
Sentrifuge 2 �   �   20 
Water Bath 1 �   �   20 
Timbangan Digital 1 �   �   50 
Freezer 1 �   �   168 

4. 
Laboratorium Agroteknologi Unit 

Agronomi 

Automatic water still 1 �   �   20 
Laminar air flow 1 �   �   70 
Kulkas  2 �   �   168 
Autoclave 2 �   �   50 
Hot plate dan Stirer 1 �   �   50 
Freezer  1 �   �   168 

5. 
Laboratorium Agroteknologi Unit 

HPT 

Timbangan Digital 1 �   �   50 
Automatic water still 1 �   �   20 
Lemari Asam 1 �   �   56 
Laminar Air Flow  �   �   40 
Autoclave 1 �   �   40 
Orbital shaker incubator 1 �   �   50 

6. Laboratorium Agroteknologi Unit 
Tanah 

Water destilation purification 1 �   �   50 
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Vacum pump 1 �   �   50 
Analytical balance 220 g  1 �   �   50 
Precision balance 500 g 1 �   �   50 
Mousture analyser  1 �   �   50 
Dissecting Microscope  5 �   �   30 
Sentrifuge 1 �   �   30 
pH Meter 1 �   �   50 
Deep Freezer – 80 1 �   �   168 
Mikropipet 10 µl - 1000  µl 10 �   �   50 
Dry Steriliser oven 1 �   �   50 
Mikroskop Binokuler Kamera 3 �   �   30 
Mikroskop stereo kamera 2 �   �   20 
Komputer  2 �   �   50 
Printer  4 �   �   50 
GPS 4 �   �   50 
Mikroskop Compound with camera 1 �   �   10 
Mikroskop Binokular 3 �   �   10 
Automatic Autoclave 1 �   �   10 
Inkubator 2 �   �   10 
Shaker waterbath with tray 1 �   �   10 
Shaker with tray 1 �   �   10 
Laminar Air Flow 1 �   �   10 
Vortex 2 �   �   10 
Hot plat stirrer 2 �   �   10 
Timbangan analitik 2 �   �   10 
Timbangan analitik 2 �   �   10 
Ultra low Freezer – 86 0C 1 �   �   10 

Referigerated microcentrifuge with 
complete rotor 

1 �   �   10 

High volume microcentrifuge 1 �   �   10 
Mesin PCR 1 �   �   10 

Horizontal electrophoresis with power 
supply 

2 �   �   10 

Vertical electrophoresis with Power 
supply 

2 �   �   10 

Gel documentation 1 �   �   10 
Micropippete 10 µl  3 �   �   10 
Micropippete 20 µl 3 �   �   10 
Micropippete 100  µl 3 �   �   10 
Micropippete 200 µl 3 �   �   10 

7. Laboratorium Bioteknologi 

Micropippete 2 µl 3 �   �   10 
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Micropippete 1000 µl 3 �   �   10 
Pipette holder (carrousel) 2 �   �   10 
Liquid dispenser 2 �   �   10 
Pompa vacuum 1 �   �   10 
Spectrophotometer 1 �   �   10 
Nano spectrophotometer for Nucleic 
Acid 

1 �   �   10 

Mesin ELISA reader and washer 1 �   �   10 
pH meter 2 �   �   10 
Freezer & refrigerator two doors 1 �   �   10 
Realtime PCR with interchangeable 
Block 

1 �   �   10 

Next Generation Sequencer 1 �   �   10 
RO water purifier 1 �   �   10 

LCMS/MS Qualitative- Quantitative  1 �   �   10 

Rotary evaporator 1 �   �   10 
Blotting apparatus 1 �   �   10 
Microwave oven 1 �   �   10 
Incubator oven 2 �   �   10 
Automatic Nucleic extraction 1 �   �   10 
Ice maker 1 �   �   10 
Microtome 1 �   �   10 
Mikroskop Stereo with camera 1 �   �   10 
Fermentor 1 �   �    
Analytic balance 5 �   �   45 
Kulkas  1 �   �   168 
Autoclave  4 �   �   40 
Disolved oksigen analyzer 2 �   �   20 
Dring oven for TLC 4 �   �   45 
Electromantle (KM-M 5000ml) 4 �   �   20 
Elektromantle (KM-M 250 ml) 6 �   �   20 
Evaporator  2 �   �   40 
Laminar air flow 2 �   �   40 
Microcentrifuge  1 �   �   20 
Mikropipet (0,5-10 µL) 6 �   �   50 
Mikropipet (10-100 µL) 6 �   �   50 
Mikropipet (100-1000 µL) 6 �   �   50 
Mikropipet (500-5000 µL) 6 �   �   50 
pH meter 4 �   �   50 
Pump vacuum 2 �   �   50 
Salinity refractometer 2 �   �   30 

8. Laboratorium Analitik 

Sentrifuge + tube 1 �   �   30 
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Shaker water bath 2 �   �   30 
Spektrofotometer UV-Vis 2 �   �   35 
Water bath 2 �   �   20 
Tabung reaksi 100 �   �   50 
Gelas ukur 10 ml 50 �   �   50 
Gelas ukur 25 ml 50 �   �   50 
Gelas piala 50 ml 30 �   �   50 
Gelas piala 100 ml 30 �   �   50 
Gelas piala 1000 ml 30 �   �   50 
Labu ukur 50 ml 50 �   �   50 
Erlenmeyer 100 ml 30 �   �   50 
Labu semprot 150 ml 100 �   �   50 
Penghisap karet (bulp karet) 100 �   �   30 
Buret basa 50 ml 20 �   �   30 
Gegep tabung reaksi (kayu) 20 �   �   30 
Spatula stainless 20 �   �   20 
Spatula tanduk 20 �   �   20 
Klem buret stainless 20 �   �   20 
Pipet tetes panjang 2000 �   �   50 
Kalorimeter kaca 20 �   �   40 
Termometer alkohol (-10 oC – 120 oC 50 �   �   40 
Stopwatch  50 �   �   40 

9. Laboratorium Dasar Unit Kimia 

Gelas kimia pirex 2 lt 20 �   �   50 
Multimeter digital 2 �   �   20 
Multimeter analog 2 �   �   20 
Amperemeter analog 2 �   �   20 
Voltmeter analog 2 �   �   20 
Power supply 4 �   �   54 
Lampu  2 �   �   54 
Mikrometer sekrup 2 �   �   30 
Jangka sorong 2 �   �   30 
Mistar besi 6 �   �   30 
Kotak cahaya 2 �   �    
Beban (kapasitas 5g; 10g; 25g: 50g) 8 �   �   20 
Bidang datar 2 �   �   20 
Bidang miring 2 �   �   20 
Pegas  4 �   �   20 
Statif dan klem 4 �   �   20 
Lensa positif 8 �   �   20 
Lensa negatif 8 �   �   20 
Prisma (upband 45o dan 60o) 8 �   �   20 
Slide cahaya (biru, merah, kuning) 8 �   �   20 

10. Laboratorium Dasar unit Fisika 

Klem bentuk G 4 �   �   20 



37 

 

Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai. 

Neraca analitis (min 0,0001 gram; max 
220 gr) 

2 �   �   20 

Catu daya (2-3 volt; 50 Hz) 8 �   �   20 
Vibrator (50 Hz) 4 �   �   20 
Signal generator (240 V AC; 50 Hz) 4 �   �   10 
Mikroskop  46 �   �   50 
Kaca objek 2 dos �   �   50 
Kaca penutup 3 dos �   �   50 
Cawan petridiks 228 �   �   50 
Gelas ukur 250 ml 6 �   �   50 
Gelas piala 1000 ml 18 �   �   50 
Gelas piala 100 ml 6 �   �   50 
Lup besar 3 �   �   20 
Lup kecil 2 �   �   20 
Alat bedah 15 �   �   20 
Tabung reaksi 202 �   �   50 
Pipet tetes 20 �   �   50 
Lumpeng  2 �   �   50 
Stopwatch  10 �   �   20 
Pinset  20 �   �   40 
Timbangan analitik 3 �   �   50 
Respirometer  8 �   �   20 
Papan seksi 4 �   �   20 
Alat suntik 5 �   �   20 

11. Laboratorium dasar unit biologi 

Jarum franke/lancet 1 dos �   �   20 
12. Green House Bak persemaian 6 unit �   �   20 

Traktor 2 unit  �   �   20 
Instalasi Air 2 unit �   �   50 
Rumah Kompos 1 unit �   �   20 
Rumah Jamur 1 unit �   �   20 

13. Laboratorium Lapangan (Kebun) 

Cangkul 17 buah �   �   50 
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B) Prasarana 

Prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan yang pengelolaannya dibawah 

tanggung jawab dan kewenangan Fakultas Pertanian UHO mencakup gedung D1, D2, 

D3, D4, D5, D6, greenhouse, kebun percobaan, musholah dan lahan parkir kendaraan. 

Total luas gedung D1 adalah 2.592 m2 dan terdiri atas dua lantai. Lantai pertama 

dipergunakan untuk ruang sub.bag umum dan perlengkapan, gudang ATK, Aula FP-

UHO, Subbag. kemahasiswaan, ruang kerjasama, ruang ketua/sekretaris senat FP-UHO, 

gudang peralatan, toilet dan amar mandi. Lantai kedua dipergunakan untuk ruang kerja 

Dekan, Wakil Dekan 1, 2, 3 dan 4, ruang kepala tata usaha, subbag akademik, subag 

keuangan dan kepegawaian, ruang rapat senat dan ruang ketua/sekretaris UJM FP-UHO. 

Deskripsi penggunaan, kondisi, status dan prasarana pendukung masing-masing ruang 

di tiap lantai gedung D1 disajikan pada Tabel 20. 

 

Tabel 20. Deskripsi penggunaan, kondisi, status dan prasarana pendukung masing-
masing ruang di tiap lantai gedung D1. 

 

Kondisi Baik Kondisi Rusak Status 

No 
Kode 

Ruangan 
Jenis Prasarana 

Jumlah 
Luas  
(m²) 

Jumlah 
Luas 
(m²) 

Milik 
Sendiri 

Bersama 

1 D1.1.01 
R. Subag. Umum & 
Perlengkapan 

1 62       √ 

2 1.1 Kamar Mandi     1 4   √ 

3 1.1.1 Gudang ATK     1 16 √   

4 D1.1.02 R.Perpustakaan 1 165     √   

5 D1.1.03 Aula Faperta     1 301,1   √ 

 D1.1.04 Subag Kemahasiswaan 1 16       v 

6 1.2. Toilet bersama     1 4   √ 

7 D1.1.05 R.Kerjasama     1 24 √   

8 D1.1.06 R.Ketua/sekretaris senat 1 12       √ 

9 D1.1.07 Gudang Peralatan     1 12 √   

10   Ruang pintu keluar belakang     1 16   √ 

11 1.2 Toilet bersama     1 4   √ 

12 D1.2.01 R. Dekan 1 65.5 1   √   

13 2.1 Toilet R.Dekan     1 5 √   

14   Plat Atap Teras     2 24 √   

15 D1.2.02 Ruangan PD1/PDII 1 98       √ 

    Plat Atap Teras     2 24 √   

  2.2 Toilet bersama     1 24   √ 

16 D1.2.03 
R.Subag Keuangan& 
Kepegawaian 

1 42       √ 

  D1.2.04 R.Subag Akademik 1 42       √ 

  D1.2.05 R. KTU 1 42     √   
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    Plat Atap Teras     2 24 √   

  D1.2.06 R. Senat 1 65       √ 

  D1.2.07 R. UJM/Sekretaris 1 42       √ 

    Plat Atap Teras     2 24 √   

  D1.2.08 R. PD III & PD IV 1 56       √ 
  2.3 Toilet R.PD III & PD IV     1 14   √ 

Jumlah 12 642 20 219     

Sumber: Subag. Umum & Perlengkapan FP-UHO tahun 2014. 

 
Dari Tabel 20 di atas tampak bahwa beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi 

rusak. Kuantitas sarana dan prasarana dalam kondisi rusak sebanyak 20 unit dengan total 

luas 219 m2. Seluruh toilet dan kamar mandi, gudang ATK dan peralatan, plat atap teras, 

aula FP-UHO dan pintu belakang yang berada di gedung D1 dalam kondisi rusak, 

sehingga tidak dapat difungsikan sesuai standar kesehatan dan keselamatan kerja sebuah 

institusi pendidikan tinggi.  

     Total luas gedung D2 adalah 2.204 m2 dan terdiri atas dua lantai. Lantai 

pertama dipergunakan untuk ruang dosen, ruang radio, laboratorium komputer, 

laboratorium Agribisnis, ruang sekretariat himpunan mahasiswa dan toilet. Lantai kedua 

dipergunakan untuk ruang ketua jurusan Agribisnis, sekretaris Agribisnis, ruang dosen, 

ruang seminar, ruang adminstrasi akademik jurusan, ruang kelas sore, ruang 

perpustakaan jurusan, ruang KPPM, ruang KKJM, ruang ujian skripsi dan toilet. 

Deskripsi penggunaan, kondisi, status dan prasarana pendukung masing-masing ruang 

di tiap lantai gedung D2 disajikan pada Tabel 21. 

Dari Tabel 21 di atas tampak bahwa beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi 

rusak. Kuantitas sarana dan prasarana dalam kondisi rusak sebanyak tiga unit dengan 

total luas 140,44 m2 atau sekitar 6,37%. Dari luasan ruang rusak tersebut, seluas 131.44 m2 

atau semua ruang dosen pada lantai pertama dalam kondisi rusak. Hal ini menyebabkan 

kecukupan ruang dosen berada dibawah standar yang diinginkan untuk mendapatkan 

grade 4 dalam penilaian borang akreditasi. Dari dua toilet yang terletak di lantai pertama 

dan kedua gedung D2, kedua-duanya kondisi rusak. Ini berarti, standar layanan 

kesehatan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di gedung D2 tidak dapat 

terpenuhi. 
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Tabel 21. Deskripsi penggunaan, kondisi, status dan prasarana pendukung masing-
masing ruang di tiap lantai gedung D2. 

 

Kondisi Baik Kondisi Rusak Status 
No 

Kode 
Ruangan 

Jenis Prasarana 
Jumlah 

Luas  
(m²) 

Jumlah 
Luas 
m² 

Milik 
sendiri 

Bersama 

1 D2.1.01 R. Dosen 0 0 1 131.44   √ 

2 D2.1.02 R. Radio 1 65.5       √ 

3 D2.1.03 R. Lab. Komputer 1 77.29       √ 

4 D2.1.04 R. Lab. Agribisnis 1 52.4       √ 

5 D2.1.05 R. Sekretariat Mahasiswa 1 24       √ 

6 1.1 Toilet 0 0 1 4   √ 

7 D2.2.01 R. Kajur. Agribisnis 1 11.6     √   

8 D2.2.02 R. Sekjur. Agribisnis 1 11.6     √   

9 D2.2.03 R. Dosen 1 95.16       √ 
10 D2.2.04 R. Seminar 01 1 92.63       √ 
11 D2.2.05 R. Administrasi 1 60.84       √ 
12 2.1 Toilet 0 0 1 5   √ 
13 D2.2.06 R. Kelas Sore 1 36       √ 
14 D2.2.07 R. Seminar 02 1 42       √ 
15 D2.2.08 R. Perpustakaan 1 70.8       √ 
16 D2.2.09 R. KPPM 1 13.32       √ 
17 D2.2.10 R. KKJM 1 20       V 
18 D2.2.11 R. Ujian 1 12       V 

Sumber: Subag. Umum & Perlengkapan FP-UHO tahun 2014. 

 

Total luas gedung D3 adalah 2.204 m2 dan terdiri atas dua lantai. Gedung D3 

digunakan untuk kegiatan layanan akademik Jurusan Agroteknologi dan Jurusan Ilmu 

dan Teknologi Pangan (ITP). Lantai pertama dipergunakan untuk ruang dosen ITP, ruang 

ketua dan sekretaris jurusan ITP, ruang seminar, ruang baca, ruang ujian sarjana ITP dan 

toilet. Lantai kedua dipergunakan untuk ruang ketua jurusan Agroteknologi, sekretaris 

Agroteknologi, ruang dosen, ruang seminar, ruang seminar, ruang adminstrasi akademik 

jurusan, ruang tunggu, ruang perpustakaan jurusan, ruang secretariat jurnal Agroteknos, 

ruang BIG, ruang ujian skripsi dan toilet. Deskripsi penggunaan, kondisi, status dan 

prasarana pendukung masing-masing ruang di tiap lantai gedung D3 disajikan pada 

Tabel 22. 

 

 

 

 

 
 



41 

 

Tabel 22. Deskripsi penggunaan, kondisi, status dan prasarana pendukung masing-
masing ruang di tiap lantai gedung D3. 

 

Kondisi baik Kondisi rusak Penggunaan 

No 
Kode 

Ruangan 
Jenis Prasarana 

Jumlah Luas  m² Jumlah Luas m² Sendiri Bersama 

1 D3.1.01 Ruang Dosen ITP 1 11.2       √ 

2 D3.1.02 Ruang Jurusan ITP 1 64       √ 

3 D3.1.03 Ruang Baca 1 42.25       √ 

4 D3.1.04 Ruang Ujian 1 30       √ 

5 D3.1.05 Toilet 1 44       √ 

6 D3.1.06 R.Seminar 1 44       √ 

7 D3.1.07 R Dosen 1 158.7       √ 

8 D3.2.01 R.Staf Agrotek     1 62.4   √ 

9   Ruang Tunggu     1 165   V 

10 D3.2.02 R. Kajur 1 15.21       √ 

11 D3.2.03 R.Sekjur 1 15.21       √ 

12 D3.2.04 R. Seminar 01 1 92.04       √ 

13 D3.2.05 R. Seminar 02 1 92.04       V 

14 D3.2.06 R.Staf Prodi 1 84.75       V 

15 D3.2.07 R. Dosen     1 92.4   √ 

16 D3.2.08 R.Sekt.Redaksi 1 14.44       √ 

17 D3.2.09 R.Ujian 01 1 21.46       V 

18 D3.2.10 R. Ujian 02 1 21.46       V 

19 D3.2.11 R.Kelas 1 45.82       V 

20 D3.2.12 
Ruang 
Perpustakaan 1 40.5       

V 

Sumber: Subag. Umum & Perlengkapan FP-UHO tahun 2014. 
 

Dari Tabel 22 di atas tampak bahwa beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi 

rusak. Kuantitas sarana dan prasarana dalam kondisi rusak sebanyak tiga unit dengan 

total luas 319,80m2 atau sekitar 14,51%. Seluas 154.80m2 kondisi rusak. Sehingga, 

kecukupan ruang dosen berada dibawah standar yang diinginkan untuk mendapatkan 

grade 4 dalam penilaian borang akreditasi. Ruang tunggu mahasiswa seluas 165m2 juga 

dalam kondisi rusak. Ini berarti, standar layanan prima mahasiswa di gedung D3 tidak 

dapat terpenuhi.   

 Gedung D4, D5 dan D6 digunakan sebagai ruang perkuliahan program studi 

dalam lingkup FP-UHO dan penggunaannya dilakukan secara bersama oleh PSt 

Agribisnis, Agroteknologi dan ITP. Total luas gedung D4 adalah 2.046m2, D5 seluas 

3.038m2 dan D6 seluas 3.016m2. Gedung D4 terdiri atas 11 ruang kuliah, D5 terdiri atas 14 
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ruang kuliah, dan D6 terdiri atas 12 ruang kuliah. Deskripsi penggunaan, kondisi dan 

status masing-masing ruang di gedung D4, D5 dan D6 disajikan pada Tabel 23. 

 

Tabel 23. Deskripsi penggunaan, kondisi dan status masing-masing ruang di tiap gedung 
D4, D5 dan D6. 

 

Kondisi baik Kondisi rusak Penggunaan 
No. 

Kode 
Ruangan 

Jenis Prasarana 
Jumlah Luas  (m²) Jumlah Luas (m²) Bersama 

Gedung D4 

1 D4.1.01 Ruang kuliah 1 95,94     √ 

2 D4.1.02 Ruang kuliah 1 96,76     √ 
3 D4.1.03 Ruang kuliah 1 97,17     √ 
4 D4.1.04 Ruang kuliah 1 96,35     √ 
5 D4.1.05 Ruang kuliah 1 97,8     √ 
6 D4.1.06 Ruang kuliah 1 67,8     √ 
7 D4.1.01 Ruang kuliah 1 163,18     √ 
8 D4.1.02 Ruang kuliah 1 123     √ 
9 D4.1.03 Ruang kuliah 1 164     √ 

10 D4.1.04 Ruang kuliah       92,66 √ 
11 D4.1.05 Ruang kuliah       92,66 √ 

Gedung D5 

1 D5.1.01 Ruang kuliah     1 96 √ 

2 D5.1.02 Ruang kuliah     1 87,5 √ 
3 D5.1.03 Ruang kuliah     1 84 √ 

4 D5.1.04 Ruang kuliah     1 84 √ 

5 D5.1.05 Ruang kuliah     1 119 √ 

6 D5.1.06 Ruang kuliah     1 64 √ 

7 D5.1.07 Ruang kuliah     1 96 √ 

8 D5.1.01 Ruang kuliah     1 96 √ 

9 D5.1.02 Ruang kuliah     1 64 √ 

10 D5.1.03 Ruang kuliah     1 85 √ 
11 D5.1.04 Ruang kuliah     1 85 √ 
12 D5.1.05 Ruang kuliah     1 105 √ 
13 D5.1.06 Ruang kuliah     1 84 √ 
14 D5.1.07 Ruang kuliah     1 84 √ 
15   Toilet     2 84 √ 
16   Teras Lt1 & Lt 2     2 84   

Gedung D6 
1 D6.1.01   1 102     √ 
2 D6.1.02   1 170     √ 
3 D6.1.03   1 34     √ 

4 D6.1.04   1 170     √ 

5 D6.1.05   1 136     √ 
6 D6.1.06   1 30,6     √ 

7 D6.2.01   1 96     √ 

8 D6.2.02   1 32     √ 

9 D6.2.03   1 160     √ 

10 D6.2.04   1 32     √ 

11 D6.2.05   1 128     √ 

12 D6.2.06   1 160     √ 
Sumber: Subag. Umum dan Perlengkapan FP-UHO tahun 2014. 
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Dari Tabel 23 di atas tampak bahwa dua ruang kuliah pada Gedung D4 dalam 

keadaan rusak. Luas masing-masing ruang kuliah tersebut adalah 92,66 m2. Dari 14 ruang 

kuliah yang terdapat di Gedung D5 termasuk toilet dan atap ters gedung semuanya 

dalam kondisi rusak. Ini berarti ruang kuliah tersebut tidak dapat memenuhi standar 

ruang perkuliahan yang diharapkan.    

2.1.5.2 Sistem Informasi 

Infrastruktur  untuk bisnis data di UHO menggunakan Local Area Network (LAN) 

dengan backbone fiber optic yang menghubungkan unit kerja Fakultas Pertanian dengan 

unit lainnya di lungkungan UHO, seperti UPT. Perpustakaan, UPT. Bahasa dan UPT. 

Laboratorium Terpadu. Kapasitas bandwith internet yang diterima FP-UHO saat ini 

sebesar 100 mbps. Untuk memperluas akses data melalui internet disediakan pula 

beberapa titik hotspot di lingkungan FP-UHO.  

Sistem informasi yang dijalankan FP- UHO meliputi: Sistem Informasi Akademik 

(Siakad), pembayaran SPP/UKT online, Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 

(SIPMB), Sistem Informasi Manajemen  Aset dan Kekayaan Barang Milik Negara 

(SIMAK-BMN), Data penelitian dan pengabdian  dosen terintegrasi ke dalam Sistem 

Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS), Data 

kinerja dosen menggunakan Sistem Informasi Pengembangan Kinerja Dosen (SIPKD). 

Pemutakhiran data dosen maupun data mahasiswa secara nasional dilaporkan secara 

berkala melalui EPSBED dan forlap.dikti.go.id. Layanan perpustakaan tersedia e-jurnal 

dan e-book Online. Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan FP-HO untuk proses penyelenggaraan 

akademik dan administrasi. Pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan 

dalam pengembangan institusi.  Dari Tabel 24 terlihat bahwa semua jenis data tiap 

Program Studi Agrisbisnis dan Agroteknologi sudah terhubung dengan computer 

melalui jaringan lokal (LAN) dan jaringan luas (WAN). Kondisi sistem informasi ini 

masih menempatkan program studi Agribisnis dan Agroteknologi masih tergolong 

cukup baik. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan jumlah jenis data yang sistem 

pengelolaannya dengan komputer jaringan luas.     

 

 

 



44 

 

Tabel 24. Aksesibilitas tiap jenis data 

Sistem Pengelolaan Data 

Jenis Data Secara 
Manual 

Dengan Komputer 
Tanpa Jaringan 

Dengan Komputer 
Melalui Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan Komputer 
Melalui Jaringan 

Luas (WAN) 

    √ 
1. Mahasiswa    √ 
2. Kartu Rencana Studi (KRS)    √ 
3. Jadwal mata kuliah    √ 
4. Nilai mata kuliah    √ 
5. Transkrip akademik    √ 
6. Lulusan    √ 
7. Dosen    √ 
8. Pegawai    √ 
9. Keuangan   √  
10. Inventaris   √  
11. Pembayaran SPP    √ 
12. Perpustakaan    √ 

 

2.1.6. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

2.1.6.1 Kurikulum 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di 

perguruan tinggi. Standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, 

pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan 

terwujudnya visi program studi. Hasil evaluasi tim Assesor BAN-PT menunjukan bahwa 

kurikulum program studi lingkup FP-UHO telah memuat kompetensi lulusan secara 

lengkap (utama, pendukung dan lainnya), tetapi belum dirumuskan dengan sangat jelas. 

Dari aspek orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi, kurikulum program studi 

masih berorientasi masa kini dan belum berorientasi ke masa depan paling tidak sampai 

tahun 2025. 

Persentase mata kuliah  yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot 

pada tugas-tugas (prektikum/praktek, PR atau makalah) telah melampaui standar mutu 

nasional pendidikan sarjan yakni ≥ 50%. Mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata 

kuliah, silabus dan SAP juga telah melampaui standar mutu nasional yakni ≥ 50%. Dari 

aspek jumlah sudah sangat baik, namun masih perlu ditingkat dari aspek mutu isi SAP 

dan silabus tiap matakuliah. Fleksibilitas mata kuliah pilihan juga menunjukan sangat 

baik dengan rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap jumlah SKS yang 

diwajibkan  = 4.33 kali diatas batas ambang rasio standar mutu nasional ≥ 2 kali sks mata 

kuliah pilihan yang harus diambil.   
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Substansi praktikum dan pelaksanaan modul praktikum masih masuk kategoti 

cukup, sementara standar mutu nasional sangat baik, seharusnya pelaksanaan modul 

praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di UHO. 

Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir menunjukan ada peninjauan 

kurikulum, pada tahun 2008.  Ada perubahan SAP dan buku ajar pada tahun 2008 dan 

2009. Standar mutu nasional dengan kategori sangat baik, pengembangan kurikulum 

dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan 

eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. Dari aspek 

penyesuaian kurikulum dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan menunjukan tidak 

ada perubahan kurikulum dalam 5 tahun terakhir, kecuali PS yang bergabung. Standar 

mutu nasional dengan kategori sangat baik mensyaratkan pembaharuan kurikulum 

dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku 

kepentingan.   

2.1.6.2 Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran harus memiliki mekanisme untuk memonitor, 

mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran 

dosen, dan materi kuliah. Hasil evaluasi eksternal oleh BAN-PT menunjukan bahwa  

monitoring terhadap proeses pembelajaran telah dilaksanakan terhadap  kehadiran 

mahasiswa, kehadiran dosen dan materi kuliah. Namun, masih perlu dilaksanakan 

evaluasi secara kontinu. 

Mekanisme penyusunan materi perkuliahan menunjukan materi perkuliahan 

disusun oleh dosen pengampu tim mata kuliah. Standar mutu nasional sangat baik 

membutuhkan Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, 

dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.  

Hasil evaluasi eksternal dari materi soal ujian untuk 5 mata kuliah yang diberikan 

semuanya bermutu baik dan sesuai dengan GBPP/SAP menunjukan sesuai dengan 

standar mutu nasional kategori sangat baik, yakni mutu soal ujian untuk lima mata 

kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP. 

Sistem pembimbingan akademik yang diukur dari banyaknya mahasiswa per 

dosen PA, pelaksanaan kegiatan menunjukan rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen 

pembimbing akademik (PA)  =  (576/42)  =  13,71 mahasiswa/dosen PA dan sudah 

memenuhi kategori sangat baik berdasarkan standar mutu nasional, yakni  RMPA ≤ 20. 
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Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik menunjukan perwalian dilakukan oleh 

seluruh dosen PA, standar mutu nasional kategori sangat baik menghendaki dilakukan 

oleh seluruh dosen PA dengan baik sesuai panduan tertulis. Jumlah rata-rata pertemuan 

pembimbing per mahasiswa per semester  = 5.5 kali diatas standar mutu nasional sangat 

baik ≥ 3.0. Efektivitas kegiatan perwalian masih menunjukan Sistem bantuan 

pembimbingan akademik cukup efektif, sedang mutu standar nasional sangat baik 

membutuhkan sistem bimbingan akademik sangat efektif. 

Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) ditunjukan dengan ketersediaan 

panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah 

pertemuan/ pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan 

waktu penyelesaian penulisan. Hasil evaluasi eksternal menunjukan ada panduan tertulis 

yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan secara periodik.  Sosialisasi juga 

dilakukan oleh dosen PA. Standar mutu nasional kategori sangat baik menghendaki 

panduan tertulis yang disosialisasikan dilaksanakan dengan konsisten. Rata-rata 

mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (RMTA) = 5.34 mahasiswa per dosen tahun 

ajaran, standar mutu nasional menghendaki 0 < RMTA ≤ 4. Rata-rata jumlah 

pertemuan/pembimbingan tugas akhir = 12 kali menujukan sangat baik diatas batas 

minimal sangat baik standar mutu nasional ≥ 8. Kualifikasi akademik dosen pembimbing 

tugas akhir sangat baik memenuhi standar nasional sangat baik yakni seluruh dosen 

pembimbing berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya. 

Dalam kurikulum, tugas akhir terjadwal 1 semester, namun  dalam realisasinya, 

rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir = 9 bulan. Dalam standar mutu nasional 

menghendaki struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam satu semester ≤ 

6 bulan dan struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam dua semester ≤ 12 

bulan.  Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga  tahun 

terakhir mencakup materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran 

dan cara-cara evaluasi. Hasil evaluasi eksternal terhadap aspek upaya perbaikan sistem 

pembelajaran menunjukan paya perbaikan dilakukan untuk semua dari yang seharusnya 

diperbaiki/ditingkatkan yang sesuai dengan standar mutu nasional penyelenggaraan 

pendidikan sarjana. 
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 2.1.6.3 Suasana akademik 

Suasana akademik adalah suatu keadaan dimana proses pelaksanaan kegiatan 

akademik berjalan dengan lancar sehingga produktivitasnya dapat dikur dengan standar 

mutu yang ditetapkan (Djoko Santoso, 2000). Agar suasana akademik di lingkungan FP-

UHO tercipta maka komponen standar mutu yang harus tersedia mencakup kebijakan 

tentang suasana akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program 

dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, interaksi akademik antara 

dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan. 

Hasil evaluasi eksternal BN-PT menunjukan kebijakan tertulis tentang suasana 

akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan 

kemitraan dosen-mahasiswa) diuraikan sebagian. Standar mutu nasional membutuhkan 

kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan 

secara konsisten. 

Sarana dan prasarana yang medukung terciptanya suasana akademik yang 

kondusif tersedia memadai. Standar mutu nasional menghendaki sarana dan prasaran 

tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai. Interaksi 

akademik berupa program/kegiatan akademik yang mendukung terciptanya suasana 

akademik yang kondusif dilaksanakan, tetapi jadwal kegiatan tidak dijelaskan. Standar 

mutu nasional menghendaki kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. 

Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa program studi dilaksanakan dalam 

bentuk PKM melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PKM. Standar mutu nasional 

menghendaki upaya interaksi dilaksanakan dengan baik dan hasilnya suasana kondusif 

untuk meningkatkan suasana akademik yang baik. 

Pengembangan perilaku kecendekiawanan sivitas akademik dalam bentuk kegiatan 

dapat berupa kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, 

politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. Hasil evalasi eksternal BAN-PT 

menunjukan bentuk kegiatan terkait pengembangan prilaku kecendekiawanan sivitas 

akademika FP-UHO kurang sesuai. Standar mutu nasional meghendaki kegiatan yang 

dilakukan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan terkait kegiatan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, 

sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. 

2.1.7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 

2.1.7.1 Penelitian 

Jumlah penelitian yag dilaksanakan oleh dosen FP mengalami peningkatan dalam 

tiga tahun terakhir. Dengan membandingkan jumlah penelitian dengan jumlah dosen 

sebanyak 125 orang pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa hanya mencapai kurang 

lebih 54,4% dosen aktif melaksanakan penelitian. Dari Tabel 25 tampak pada tahun 2014  

jumlah penelitian kompetitif pada Program Studi Agribisnis sangat kurang, sedang pada 

Program Studi Agroteknologi mencapai 14 judul. Dalam target UHO pada tahun 2019 

sebanyak 50 judul penelitian kompetitif.  

Target UHO untuk riset kolaborasi internasional diharapkan mencapai 20 judul. 

Dari Tabel 25 tampak Program Studi Agribisnis melakukan penelitian dengan insttitusi 

luar negeri mencapai 7 judul, sedang Program Studi Agroteknologi sebanyak 2 judul 

pada tahun 2014. 

      

Tabel 25. Jumlah penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan 
Fakultas Pertanian UHO berdasarkan sumber pembiayaan dalam tiga tahun 
terakhir. 

Jumlah Judul Penelitian 
No. Sumber Pembiayaan 

2012 2013 2014 

A) Program Studi Agribisnis 
 Pembiayaan sendiri oleh peneliti 2 5 1 
 PT yang bersangkutan 3 4 7 
 Depdiknas 2 2 0 
 Institusi dalam negeri di luar Depdiknas 8 8 9 
 Institusi luar negeri 1 4 7 
 Sub-total 16 23 24 

B) Program Studi Agroteknologi 
 Pembiayaan sendiri oleh peneliti 2 2 1 
 PT yang bersangkutan 16 19 17 
 Depdiknas 10 13 14 
 Institusi dalam negeri di luar Depdiknas 4 0 9 
 Institusi luar negeri 1 1 2 
 Sub-total 33 35 43 

 Total (FP-UHO) 49 55 68 

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

Dari jumlah penelitian tiga tahun terakhir (Tabel 26) menunjukan bahwa program 

studi Agrisibinis masuk kategori sangat baik dengan nilai kasar (NK) = 2,3704, sedang 

Program Studi Agroteknologi juga masuk kategori sangat baik dengan nilai kasar (NK) = 

2,9322.  
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Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan dosen FP-UHO selama 

tiga tahun terakhir sebanyak 221 karya ilmiah/buku yang terdiri atas 33 artikel pada 

jurnal tingkat lokal, 160 tingkat nasional dan 28 tingkat internasional. Jumlah artikel 

ilmiah yang dihasilkan dosen Program Studi Agroteknologi sebanyak 61 judul dan 

Program Studi Agroteknologi sebanyak 160 judul.  Judul artikel ilmiah/karya 

ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap 

yang bidang keahliannya sesuai dengan PS lingkungan FP-UHO disajikan pada Tabel 26. 

Tabel 26. Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama 
tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 
PS lingkungan FP-UHO 

 

Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

Tabel 26 di atas menjelaskan bahwa kinerja karya ilmiah Program Studi 

Agribisinis masuk kategori cukup dengan nilai kasar (NK) = 1,7222, sedang Program 

Studi Agroteknologi masuk kategori sangat baik dengan nilai kasar (NK) = 6,305.    

Karya dosen program studi yang dilindungi hak ciptanya sebanyak 19 jdul buku, 

yang terdiri atas 15 judul buku karya dosen program studi Agribisnis dan 4 judul buku 

karya dosen program studi Agroteknologi. Karya dosen FP-UHO yang telah dan sedang 

memproses perlindungan HaKI  disajikan pada Tabel 27.  

Tabel 27. Karya dosen dan mahasiswa PS lingkup FP-UHO yang telah 
memperoleh/sedang memproses perlidungan HaKi selama tahun 2011 - 
2013 

No. Jenis karya Agribisnis Agroteknologi 

1 Buku dilindungi hak cipta 15 4 
2 Paten - 2 

Sumber: Direktori Program Studi 2014. 

Tabel 27 di atas menjelaskan bahwa kinerja karya dosen yang memperoleh 

perlindungan HaKi pada Program Studi Agribisinis masuk kategori sangat baik dan juga 

Program Studi Agroteknologi masuk kategori sangat baik yang ditandai dengan lebih 

dari 2 judul buku yang telah memperoleh perlindungan HaKi. 

 

Jurnal/Prosiding Tingkat  
No. Program Studi 

Jumlah 
Dosen 

Dihasilkan/ 
Dipublikasikan pada 

Tahun 
Penyajian/ 
Publikasi 

Lokal Nasional Internasional  

1 Agribisnis 54 Jurnal/Prosiding/Buku 2011-2013 33 26 2 
2 Agroteknologi 59 Jurnal/Prosiding/Buku 2011-2013 - 134 26 

FP-UHO    33 160 28 
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2.1.7.2 Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

Jumlah kegiatan pelayanan kepakaran/pengabdian kepada masyarakat yag 

dilaksanakan oleh dosen FP fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Dari Tabel 28 tampak 

pada tahun 2013  jumlah judul kegiatan pelayanan kepakaran/pengabdian kepada 

masyarakat pada Program Studi Agribisnis sebanyak 11 judul dan Program Studi 

Agroteknologi mencapai 38 judul pada tahun 2013. Jumlah judul kegiatan ini 

mengindikasikan bahwa aspek kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan 

masih perlu ditingkatkan sampai mencapai standar mutu sangat baik. 

 

Tabel 28. Jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas Pertanian UHO 
dalam tiga tahun terakhir. 

  
Jumlah Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian kepada 
Masyarakat 

Total Dana  
Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian kepada 

Masyarakat (Juta Rp) 
No. Program Studi 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Agribisins 10 7 11 375 133 446,7 
2 Agroteknologi 31 17 38 735,06 1.073,27 2.354,68 

Total 41 24 49 1.110,06 1.206,27 2.801,38 
Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 

2.1.7.2 Kerjasama 

Sebanyak 24 buah kerjasama yang relevan dengan bidang keahlian PS dengan 

institusi di dalam negeri, yakni 10 kerjasama yang dilakukan Program Studi Agribisnis 

dan 14 kerjasama yang dilakukan Program Studi Agroteknologi. Sebanyak 13 kerjasama 

dengan instansi luar negeri terdiri atas 6 kerjasama melalui bidang keahlian Program 

Studi Agribisnis dan 7 kerjasama melalui bidang keahlian Program Studi Agroteknologi 

(Tabel 29). Dari jumlah kerjasama yang dicapai perlu terus dipertahankan, sehingga 

standar mutu sangat baik dapat terus dicapai FP-UHO.     

Tabel 29. Jumlah instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama dengan 
program studi lingkup FakultasFP-UHO dalam tiga tahun terakhir. 

Instansi 
No. Program Studi 

Dalam negeri Luar negeri 

1 Agribisnis 10 6 
2 Agroteknologi 14 7 

FP-UHO 24 13 
Sumber: Direktori Program Studi, 2013. 
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Berdasarkan potensi internal dalam lingkup FP-UHO selanjutnya diidentifikasi 

sejumlah kekuatan pendukan dan kelemahan penghambat yang dimiliki dalam rangka 

pencapaian target standar mutu yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi FP-

HO dalam lima tahun ke depan. Identifikasi lingkungan internal strategik FP-UHO 

disajikan pada Tabel 30. 

Tabel 30. Identifikasi Lingkungan Internal Strategik FP-UHO 

No. Faktor internal strategic 

  KEKUATAN KELEMAHAN 

A MAHASISWA DAN LULUSAN MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Rasio mahasiswa transfer:bukan transfer Rasio seleksi:daya tampung dan seleksi:lulus rendah 

2 IPK lulusan > 3,0 Kualitas layanan kemahasiswaan 

3 Tanggapan pengguna lulusan  sangat baik Rata-rata masa studi lulusan > 5 tahun 

  Pelacakan alumni belum terencana 

B DOSEN DOSEN 

4 Kualifikasi dan kompetensi sangat memadai Rasio dosen:mahasisiwa tinggi 

5 
Capaian prestasi dalam penelitian dan 
pengabdian 

Beban kerja dosen tetap > 12 sks 

    Keterlibatan sebagai pembicara dalam pertemuan ilimiah  

    
Jumlah dosen yang terhimpun dalam organisasi profesi 
internasional <2% 

C TENAGA KEPENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

6 Motivasi kerja  Kualifikasi dan kompetensi  

    
Kekurangan jumlah tanaga laboran, 
teknisi/operator/programmer 

D TATA PAMONG TATA PAMONG 

7 RENSTRA pencapaian visi dan misi FP-UHO 
Lima prinsip kepemimpinan belum diterapkan dengan 
sangat baik dalam praktek manajemen tiap satuan kerja FP-
UHO 

8 
Dukungan struktur organisasi terhadap 
pengelolaan program-program studi 

Pengarsipan belum  tertata dan data belum dapat  diakses 
secara terbuka 

  Evaluasi pelaksanaan SOP belum berjalan secara terencana 

    Standar mutu FP-UHO belum ditetapkan 

E PENGANGGARAN PENGANGGARAN 

9 Dukungan pemerintah Sistem penganggaran belum berdasarkan evaluasi diri 

    Alokasi anggaran dan jumlah masih terbatas 

    
Sumber pembiayaan masih tergantung pada pemerintah 
dan mahasiswa 

F SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA 

10 
UPT perpustakaan terkoneksi  Springer dan 
ProQuest 

Koleksi pustaka ruang baca masih terbatas 

11 Prasarana pendidikan milik sendiri Beberapa gedung kuliah rusak 
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12 
Peralatan laboratorium dan kebun percobaan 
memadai 

Laboratorium belum terakreditasi 

13 Rasio ruang kuliah  Green house tidak fungsional 

    Kenyamanan ruang kuliah dan kerja dosen 

G KURIKULUM KURIKULUM 

14 
Perubahan kurikulum disesuaikan dengan 
perkembangan ilmu dibidangnya dan 
kebutuhan pemangku kepentingan 

Substansi praktikum dan pelaksanaan modul praktikum 
belum memadai 

   Kurikulum masih beroreintasi saat ini 
H PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 

15 
GBPP dan SAP telah sesuai dengan standar 
nasional 

Evaluasi pembelajaran belum dilaksanakan secara 
kontinyu 

16 
Rasio dosen PA dan mahasiswa telah sesuai 
dengan standar nasional (Rmpa≤20) 

Waktu yang dibutuhkan proses pembimbingan sangat 
lama 

I SUASANA AKADEMIK SUASANA AKADEMIK 

17 
Kebijakan pimpinan menjamin adanya 
otonomi keilmuan, kebebasan mimbar 
akademik pada sivitas akademika 

Prilaku kecendekiawan belum baik 

18 
Interaksi akademik antara dosen dan 
mahasiswa sangat harmonis   

J PENELITIAN PENELITIAN 

19 
Jumlah penelitian dan riset kaloborasi 
internasional semakin meningkat 

Publikasi internasional dan HAKI sangat rendah 

20 
Jumlah artikel/artikel ilmiah/buku semakin 
meningkat   

K PENGABDIAN MASYARAKAT PENGABDIAN MASYARAKAT 

 24 
Jumlah pengabdian masyarakat semakin 
meningkat 

 - 

L KERJASAMA KERJASAMA 

25 Kerjasama dalam negeri terus meningkat. Kerjasama luar negeri masih rendah 

 

2.2. Kondisi Lingkungan Eksternal  

Rektor telah menandatangani kontrak kinerja UHO dengan Kementrian 

Keuangan RI bahwa 60% program studi mendapat nilai akreditasi A dan 50 jurnal 

internasional per tahun. Fakultas Pertanian sebagai salah fakultas yang sangat 

diharapkan untuk berkontribusi signifikan dalam pencapaian target kinerja tersebut 

dalam kurun waktu 2014 – 2019. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdapat 

sejumlah faktor eksternal yang dapat memengaruhi capaian maksimal penyelenggaran 

pendidikan pada Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi capaian kinerja Fakultas Pertanian Universitas Halu Oloe mencakup 

sosial budaya, geopolitik, ekonomi, informasi, dan teknologi. Pengaruh tiap faktor 

eksternal terhadap kinerja penyelenggaran pendidikan pada Fakultas Pertanian 

Universitas Halu Oloe diuraikan seperti berikut: 
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2.2.1. Geo-politik dan globalisasi 

Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Perubahan politik Negara-

negara di kawasan ini memengaruhi kebijkan pengembangan pendidikan tinggi di 

Indonesia. Total luas pulau di Indonesia 1.910.931,32 km2 dan terdiri atas 17.504 buah 

pulau. Jumlah desa menurut topografi wilayah Indonesia pada tahun 2011, yakni lembah 

3.745 desa dan lereng sebanyak 17.355 desa, Daratan pada tahun 2005 adalah 40.513 dan 

57.509 pada tahun 2011. 

Keanggotaan institusi dalam suatu afiliasi perguruan tinggi  seperti Association of 

Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) dan ASEAN University 

Network (AUN) merupakan salah satu ukuran dalam persaingan perguruan di tingkat 

regional ASEAN. Saat ini UHO telah berpartisipasi dalam assosiasi/perkumpulan 

perguruan tinggi Negara-negara Asia Tenggara, diantaranya ASAIHL untuk 

pengembangan akreditasi regional, anggota Tri University (Tri-U) yang beranggotakan 

universitas dari Negara China, Jepang, Thailand an Indonesia, anggota dari Council of 

Rector of Indonesian State University-Council of University President of Thailand 

(CRISU-CUPT), anggota dari  European PrograMe for International MobiLitY with Asia 

(EMILYA).  

Mulai tahun 2015, Negara-negara Asia Tenggara akan memasuki era komunitas 

ekonomi ASEAN (AEC). Agenda dalam bidang pertanian AEC adalah praktek produksi 

pertanian yang memenuhi kriteria best practical, keberlanjutan, membayar jasa 

lingkungan, serta meningkatkan investasi dalam pertanian mencakup pendidikan dan 

kesehatan.   

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi.  Pendidikan tinggi memilki peran stategis dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa dn memajukan ilmu pengetahuan dan teknlogi dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia 

yang berkelanjutan. Melalui peran tersebut diharapkan daya saing bangsa dalam 

menghadapi globalisasi di bidang pertanian diperlukan satuan pengelola program studi 

(FAKULTAS PERTANIAN)  yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan profesional yang berbudaya 

bidang dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh dalam mengembangkan 

bidang pertanian, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.    
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Fakultas Pertanian memainkan peran penting dalam menghasilkan sumberdaya 

manusia yang mampu menjamin ketercukupan pangan penduduk Indonesia termasuk 

penduduk dunia pada saat ini dan akan datang. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. Dengan demikian, Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, 

keterjangakuan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan 

bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara 

merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, 

kelembagaan dan budaya lokal.     

Untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan 

yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang dibutuhkan ketersediaan lahan 

pertanian pangan berkualitas. Upaya Negara untuk melindungi lahan pertanian pangan 

ditandai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindugan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan menempatkan 

Indonesia sebagai Negara agraris untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan 

secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan dengan mengedepankan prisnsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemadirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demikian pula dengan upaya 

perlindungan Negara usaha perkebunan dengan Undang-Undang No . 18 Tahun 2004 

tentang Perkebunan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perkebuan di 

Indonesia.  

  Indonesia sebagai agraris mengindikasikan bahwa sumber pekerjaan utama 

bangsa Indonesia sebagai petani.  Pengalihan pendidikan tinggi ke Kementrian riset dan 

teknologi dan pendidikan tinggi. Kebijakan UHO jangka panjang UHO menjadi 250 

perguruan tinggi terdepan di dunia  

2.2.2. Sosial  budaya 

Penduduk dunia pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 9 miliar orang dan 

diperkirakan 1 miliar orang terancan kelaparan setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan 
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pangan penduduk dunia tersebut dibutuhkan peningkatan produksi pertanian 70% - 

100% (Wise, 2013; Can we feed the world in 2050?).  Penduduk Indonesia pada tahun 

2035 diperkirakan mencapai 305.652.400 orang. Rata-rata konsumsi kalori per kapita 

diperkirakan 1828,41 Kkal setiap hari di Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 1106,84 

Kkal atau 61% berasal dari tanaman pangan (padi-padian, umbi-umbian, sayur-sayuran, 

kacang-kacangan, buah-buahan, dan bumbu-bumbuan). Ketersediaan kalori per kapita 

diperkirakan 4.475 Kkal, dan sekitar 71% (3172 Kkal) disediakan oleh kelompok bahan 

makanan padi-padian, makanan berpati, buah/biji berminyak, buah-buahan dan sayur-

sayuran.  

Ketersediaan dan kualitas bahan pangan sangat menentukan angka harapan 

hidup, kecerdasan, kemampuan belajar dan bekerja bangsa Indonesia. Anak-anak usia 

dibawah lima tahun sangat rentan terhadap ketersediaan dan kualitas bahan pangan. 

Angka kematian anak dibawah usia lima tahun dalam lima tahun terakhir cenderung 

menurun. Jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun sebanyak 43 anak per tahun 

pada tahun 2012. 

Pengangguran terbuka di Indonesia sampai bulan Februari 2014 mencapai 

7.147.069 orang dan sekitar 398.298 orang (5,57%) pengangguran lulusan universitas. 

Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja perusahan perkebunan sebanyak 655.998 tenaga 

kerja yang tersebar di 2.213 perusahaan perkebunan. Keterserapan lulusan suatu 

perguruan tinggi di instansi pemerintah ataupun swasta, peringkat akreditasi program 

studi telah menjadi salah satu kriteria persyaratan penerimaan. Beberapa instansi telah 

mempersyaratkan peringkat akreditasi minimal B.  

Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia dalam lima tahun terakhir terus 

meningkat dan pada tahun 2013 mencapai IPM 73,81. Dalam sepeluh tahun terakhir 

angka partisipasi kasar pendidikan formal kelompok usia,angka partisipasi kasar 

pendidikan tinggi dan angka partisipasi murni pendidikan tinggi cenderung meningkat. 

Pada tahun 2013 diperkirakan rata-rata angka partisipasi kasar pendidikan formal 

kelompok usia 16 – 18 tahun sebesar 63,64 dan kelompok 19 – 24 tahun sebesar  20,04, 

angka partisipasi kasar pendidikan tinggi sebesar 23,06 dan angka partisipasi murni 

pendidikan tinggi sebesar 18,08.   
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2.2.3. Ekonomi dan perdagangan 

Ekspor kopi dan biji kakao kering Indonesia dalam lima tahun terakhir sampai 

tahun 2012 terus menurun. Sebaliknya ekspor buah-buahan, minyak sawit terus 

meningkat dalam lima tahun terakhir. Impor bahan makanan utama sebesar 1.681.500 ton 

dan olahan sebanyak 2.519.900 ton pada tahun 2012 dan menunjukan kecenderungan 

meningkat dalam lima tahun terakhir.  Impor beras 1.810.372,30 ton pada tahun 2012. 

Negara-negara importir beras ke Indonesia ummnya negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara.    

Produk domestik bruto per kapita sebesar Rp.36 508 486.32, Produk Nasional Bruto per 

Kapita sebesar Rp. 35 378 758.40, dan pendapatan nasional per kapita sebesar Rp. 

32.463.736,28. Produk domestik bruto lapangan usaha tanaman bahan makanan dan 

tanaman perkebunan sebesar 797.081,10 miliar masih lebih tinggi dibanding produk 

domestic bruto lapangan usaha kehutanan, peternakan dan perikanan totalnya 513.956,2 

miliar pada tahun 2013.  

GNI per kapita Indonesia menempati peringkat 122 dari 161 negara, pertumbuhan 

ekonomi menempati peringkat 38 dari 179 negara, dan nominal PDB menempati 

peringkat 16 dari 177 negara pada tahun 2012. GINI rasio Indonesia cenderung 

meningkat dan pada tahun 2012 mencapai 0,413.  

Indeks harga produsen dan inflasi sektor pertanian pada tahun 2013 masing-

masing sebesar 118,98 dan 2,13%. Indeks harga yang diterima, dibayar dan indeks biaya 

produksi dan penambahan barang petani subsector tanaman pangan cenderung 

meningkat dalam lima tahun terakhir.  Pada tahun 2012, indeks harga yang diterima dan 

dibayar petani masing-masing sebesar 147,41 dan 142,72, serta indeks biaya produksi dan 

penambahan modal sebesar 133,01. Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan 

cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir dan sebesar 104,71 pada tahun 2012.  

Indeks harga yang diterima, dibayar dan indeks biaya produksi dan penambahan 

barang petani sub-sektor tanaman kultura cenderung meningkat dalam lima tahun 

terakhir.  Pada tahun 2012, indeks harga yang diterima dan dibayar petani masing-

masing sebesar 151,46 dan 138,32, serta indeks biaya produksi dan penambahan modal 

sebesar 126,58. Nilai tukar petani subsektor tanaman hortikultur cenderung meningkat 

dalam lima tahun terakhir dan sebesar 109,03 pada tahun 2012.  

Indeks harga yang diterima, dibayar dan indeks biaya produksi dan penambahan 

barang petani subsektor tanaman perkebunan rakyat cenderung meningkat dalam lima 
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tahun terakhir.  Pada tahun 2012, indeks harga yang diterima dan dibayar petani masing-

masing sebesar 145,20 dan 137,11, serta indeks biaya produksi dan penambahan modal 

sebesar 123,68. Nilai tukar petani subsektor tanaman hortikultur cenderung meningkat 

dalam lima tahun terakhir dan sebesar 105,90 pada tahun 2012.  

Indeks konsumsi rumah tangga petani tanaman pangan, hortikultura dan 

tanaman perkebunan rakyat juga cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2012 indeks konsumsi rumah tangga petanai tanaman pangan sebesar 142,72 

tanaman hortikultura sebesar 141,72 dan tanaman perkebunan rakyat sebesar 110,45.  

2.2.4. Informasi 

Universitas Halu Oleo World University Ranking” yang diselenggarakan oleh 

International Colleges & University (4icu) menempati peringkat 282 di Indonesia pada 

tahun 2014. Informasi mengenai keadaan perguruan tinggi yang dapat diakses untuk 

menunjukan kepopuleran sebuah website universitas yang didalamnya termasuk 

informasi Fakultas Pertanian UHO. Academic Ranking of World Universities (ARWU) in Life 

and Agriculture Sciences (powered by Thompson Reuters) menilai lima kelompok area 

penilaian dalam menentukan ranking dunia suatu perguruan tinggi, yakni (i) terkait 

pengajaran: lingkungan belajar/atmosfir akademik (bobot 30% dari seluruh skor ranking, 

(ii) penelitian mencakup volume, reputasi pendapatan (bobot 30% dari seluruh skor 

ranking), (iii) sitasi menjelaskan pengaruh penelitian (bobot 30%), (iv) pendapatan 

industri mencakup inovasi (bobot 2,5%) dan (v) international outlook: staff, mahasiswa 

dan penelitian (bobot 7,5%). 

Berdasarkan deskripsi faktor-faktor eksternal diidentifikasi sejumlah faktor 

eksternal yang memungkinkan sebagai peluang dan ancaman/tantangan (Tabel 31) yang 

dapat memengaruhi kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi FP-UHO dalam  periode 

tahun 2015-2019.   

Tabel 31. Identifikasi Lingkungan Eksternal Strategik 

PELUANG (OPPORTUNITIES) TANTANGAN/ANCAMAN (THREAT) 

A. Geo-politik dan globalisasi  

1. Telah menjadi anggota Association of Southeast Asian 
Institutions of Higher Learning (ASAIHL) dan 
ASEAN University Network (AUN) 

1. Negara-negara Asia Tenggara akan memasuki era 
komunitas ekonomi ASEAN (AEC) 

2. Adanya Undang-undang pendidikan tinggi tahun 
2012, Undang-undang pangan dan Undang-undang 
lahan 

2. Pengalihan pendidikan tinggi ke Kementrian riset dan 
teknologi dan pendidikan tinggi 

3.  Kebijakan jangka panjang UHO menjadi 250 PT 
terdepan di dunia 
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B. Sosial  budaya  
1. Tahun 2050 sebanyak 1 miliar penduduk dunia 

terancam kelaparan setiap hari 
1. Pengangguran pendidikan tinggi 

2. Akreditasi Prodi B  
3. Angka partisipasi kasar dan murni pendidikan tinggi 

cenderung meningkat. 
 

C. Ekonomi dan perdagangan  

1. Ekspor buah-buahan, minyak sawit terus meningkat 
dalam lima tahun terakhir 

1. Ekspor kopi dan biji kakao kering Indonesia dalam 
lima tahun terakhir terus menurun.  

2. Produk Domestik Bruto Bidang Pertanian lebih tinggi 
dibanding lapangan usaha kehutanan, peternakan 
dan perikanan 

2. Impor bahan makanan utama dan olahan meningkat 
dari kawasan Asia Tenggara.    

3. GINI rasio Indonesia cenderung meningkat 3. Indeks biaya produksi dan penambahan modal terus 
meningkat 

4. Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan 
cenderung meningkat 

4. Indeks konsumsi rumah tangga petani tanaman 
pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat 
juga cenderung meningkat 

D. Informasi  
1. Website FP-UHO 1. Pemanfaatan Website UHO untuk mempopulerkan 

FP UHO rendah 
2. Bandwich UHO 150 mbs 2. Academic Ranking of World Universities (ARWU) in Life 

and Agriculture Sciences  
3. Informasi perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, sosial budaya, ekonomi, politik sangat 
mudah diakses  

3. Validitas dan keakuratan informasi dunia maya 

 
 

A) Analisis Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan FP-UHO 

Program penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian UHO sampai tahun 

2014 menunjukan sejumlah keberhasilan yang signifikan. Keberhasilan yang dicapai 

sebagai potensi yang akan dikembangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan 

melalui implementasi RENSTRA Fakultas Pertanian UHO tahun 2014 – 2019. Potensi 

tersebut merupakan modal utama untuk meningkatkan daya saing regional dan 

persiapan daya saing internasional Fakultas Pertanian UHO tahun 2020 seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 untuk bidang 

pendidikan nasional. Selain potensi, Fakultas Pertanian masih memiliki sejumlah 

permasalahan yang memungkinkan persiapan daya saing regional dan internasional 

tidak dapat tercapai dalam kurun waktu 2014-2019.  Hasil analisis prioritas terhadap 

faktor internal strategis FP-UHO yang teridentifikasi berdasarkan data evaluasi diri 

satuan kerja disajikan pada Tabel 32.  

Tabel 32. Analisis prioritas faktor internal strategis 

No. Faktor internal strategis Bobot Rating Skor Prioritas 

 Kekuatan 

A MAHASISWA DAN LULUSAN     
1 Rasio mahasiswa transfer:bukan transfer 0.001 3.000 0.003 22 
2 IPK lulusan > 3,0 0.029 4.000 0.116 1 
3 Tanggapan pengguna lulusan  sangat baik 0.027 4.000 0.108 3 
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B DOSEN     
4 Kualifikasi dan kompetensi sangat memadai 0.029 4.000 0.116 2 
5 Capaian prestasi dalam penelitian dan pengabdian 0.009 4.000 0.036 21 
C TENAGA KEPENDIDIKAN     
6 Motivasi kerja 0.021 4.000 0.084 6 
D TATA PAMONG     
7 RENSTRA pencapaian visi dan misi FP-UHO 0.019 4.000 0.076 10 

8 
Dukungan struktur organisasi terhadap 
pengelolaan program-program studi 

0.017 4.000 0.068 16 

E PENGANGGARAN     
9 Dukungan pemerintah 0.021 4.000 0.084 7 
F SARANA DAN PRASARANA     

10 
UPT perpustakaan terkoneksi  Springer dan 
ProQuest 

0.019 4.000 0.076 11 

11 Prasarana pendidikan milik sendiri 0.022 4.000 0.088 4 

12 
Peralatan laboratorium dan kebun percobaan 
memadai 

0.017 4.000 0.068 17 

13 Rasio ruang kuliah 0.021 4.000 0.084 8 
G KURIKULUM     

14 
Perubahan kurikulum disesuaikan dengan 
perkembangan ilmu dibidangnya dan kebutuhan 
pemangku kepentingan 

0.021 4.000 0.084 9 

H PEMBELAJARAN     

15 
GBPP dan SAP telah sesuai dengan standar 
nasional 

0.018 4.000 0.072 14 

16 
Rasio dosen PA dan mahasiswa telah sesuai 
dengan standar nasional (Rmpa≤20) 

0.022 4.000 0.088 5 

J SUASANA AKADEMIK     

17 
Kebijakan pimpinan menjamin adanya otonomi 
keilmuan, kebebasan mimbar akademik pada 
sivitas akademika 

0.019 4.000 0.076 13 

18 
Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa 
sangat harmonis 

0.020 3.000 0.060 19 

K PENELITIAN     

19 
Jumlah penelitian dan riset kaloborasi 
internasional semakin meningkat 

0.019 4.000 0.076 12 

20 
Jumlah artikel/artikel ilmiah/buku semakin 
meningkat 

0.017 4.000 0.068 18 

L PENGABDIAN MASYARAKAT     

21 
Jumlah pengabdian masyarakat semakin 
meningkat 

0.018 4.000 0.072 15 

L KERJASAMA     
22 Kerjasama dalam negeri terus meningkat. 0.017 3.000 0.051 20 

 JUMLAH FAKTOR KEKUATAN 0.423    

No. KELEMAHAN Bobot Rating Skor Prioritas 

A MAHASISWA DAN LULUSAN     

1 Rasio seleksi:daya tampung dan seleksi:lulus 0.012 4.000 0.048 27 
2 Kualitas layanan kemahasiswaan 0.018 4.000 0.071 21 
3 Rata-rata masa studi lulusan > 5 tahun 0.020 4.000 0.080 15 
4 Pelacakan alumni belum terencana 0.019 4.000 0.076 17 
B DOSEN     
5 Rasio dosen:mahasisiwa tinggi 0.021 4.000 0.084 7 
6 Beban kerja dosen tetap > 12 sks 0.011 4.000 0.044 29 

7 
Keterlibatan sebagai pembicara dalam pertemuan 
ilimiah 

0.017 4.000 0.068 22 

8 
Jumlah dosen yang terhimpun dalam organisasi 
profesi internasional <2% 

0.017 4.000 0.068 23 

D TENAGA KEPENDIDIKAN     
9 Kualifikasi dan kompetensi 0.028 3.000 0.084 8 

10 
Kekurangan jumlah tanaga laboran, 
teknisi/operator/programmer 

0.023 4.000 0.092 5 

E TATA PAMONG     
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11 
Lima prinsip kepemimpinan belum diterapkan 
dengan sangat baik dalam praktek manajemen 
tiap satuan kerja FP-UHO 

0.021 4.000 0.084 9 

12 
Pengarsipan belum tertata dan data belum dapat 
diakses secara terbuka 

0.020 4.000 0.080 16 

13 
Evaluasi pelaksanaan SOP belum berjalan secara 
terencana 

0.018 4.000 0.072 19 

14 
Standar mutu FP-UHO belum diterapkan secara 
optimal 

0.019 4.000 0.076 18 

F PENGANGGARAN     

15 
Sistem penganggaran belum berdasarkan evaluasi 
diri 

0.021 4.000 0.084 10 

16 Alokasi anggaran dan jumlah masih terbatas 0.027 4.000 0.108 1 

17 
Sumber pembiayaan masih tergantung pada 
pemerintah dan mahasiswa 

0.021 4.000 0.084 11 

G SARANA DAN PRASARANA     
18 Koleksi pustaka ruang baca masih terbatas 0.021 4.000 0.084 12 
19 Beberapa gedung kuliah rusak 0.025 4.000 0.100 2 
20 Laboratorium belum terakreditasi 0.017 4.000 0.068 24 
21 Green house tidak fungsional 0.015 3.000 0.045 28 
22 Kenyamanan ruang kuliah dan kerja dosen 0.021 4.000 0.084 13 
H KURIKULUM     

23 
Substansi praktikum dan pelaksanaan modul 
praktikum belum memadai 

0.017 4.000 0.068 25 

24 Kurikulum masih berorientasi saat ini 0.024 4.000 0.096 3 
I PEMBELAJARAN     

25 
Evaluasi pembelajaran belum dilaksanakan secara 
kontinyu 

0.022 4.000 0.088 6 

26 
Waktu yang dibutuhkan proses pembimbingan 
sangat lama 

0.024 4.000 0.096 4 

J SUASANA AKADEMIK     
27 Prilaku kecendekiawan belum baik 0.019 3.000 0.057 26 
K PENELITIAN     
28 Publikasi internasional dan HAKI sangat rendah 0.018 4.000 0.072 20 
M KERJASAMA     
29 Kerjasama luar negeri masih rendah 0.021 4.000 0.084 14 

 JUMLAH FAKTOR KELEMAHAN 0.577    
 TOTAL FAKTOR INTERNAL 1,000    

 

Dari hasil identifikasi faktor eksternal stategis selanjutnya dilakukan analisis 

untuk menentukan prioritas faktor eksternal yang memungkinkan menjadi dan 

tantanga/ancaman bagi pencapaian visi dan misi FP-UHO pada lima tahun ke depan. 

Hasil analisis prioritas faktor eksternal strategis disajikan pada Tabel 33. 

Tabel 33. Analisis prioritas faktor eksternal strategis 

No. Faktor eksternal strategis Bobot Rating Skor Prioritas 

  PELUANG         

A Geo-politik dan globalisasi         

1 
Telah menjadi anggota Association of Southeast Asian 
Institutions of Higher Learning (ASAIHL) dan ASEAN 
University Network (AUN) 

0.052 4 0.208 3 

2 
Adanya Undang-undang pendidikan tinggi tahun 2012, 
Undang-undang Pangan dan Undang-undang Lahan 

0.064 4 0.256 1 

3 Kebijakan UHO menempati ranking ke 200 dunia 0.035 3 0.105 11 



61 

 

B Sosial  budaya         

4 
Pada tahun 2050 sebanyak 1 miliar orang penduduk dunia 
terancam kelaparan setiap hari 

0.055 3 0.165 4 

5 Akreditasi Prodi B 0.041 3 0.123 10 

6 
Angka partisipasi kasar dan murni pendidikan tinggi 
cenderung meningkat. 

0.035 2 0.07 14 

C Ekonomi dan perdagangan         

7 
Ekspor buah-buahan, minyak sawit terus meningkat dalam 
lima tahun terakhir 

0.051 3 0.153 5 

8 
Produk Domestik Bruto Bidang Pertanian lebih tinggi 
dibanding lapangan usaha kehutanan, peternakan dan 
perikanan 

0.051 3 0.153 6 

9 GINI rasio Indonesia cenderung meningkat 0.043 2 0.086 13 

10 
Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan cenderung 
meningkat 

0.049 3 0.147 7 

D Informasi         

11 Website FP-UHO 0.053 4 0.212 2 

12 Bandwich internet UHO 150 mbs 0.042 3 0.126 9 

13 
Informasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
sosial budaya, ekonomi, politik sangat mudah diakses  

0.047 3 0.141 8 

14 Masyarakat melek informasi 0.044 2 0.088 12 

  JUMLAH FAKTOR PELUANG 0.662       

  ANCAMAN         

A Geo-politik dan globalisasi         

1 
Negara-negara Asia Tenggara akan memasuki era 
komunitas ekonomi ASEAN (AEC) 

0.048 3 0.144 1 

2 
Pengalihan pendidikan tinggi ke Kementrian riset dan 
teknologi dan pendidikan tinggi 

0.031 3 0.093 3 

B Sosial  budaya         

3 Pengangguran pendidikan tinggi 0.033 2 0.066 9 

C Ekonomi dan perdagangan         

4 
Ekspor kopi dan biji kakao kering Indonesia dalam lima 
tahun terakhir sampai tahun 2012 terus menurun. 

0.030 3 0.090 4 

5 
Impor bahan makanan utama dan olahan menunjukkan 
meningkat dari kawasan Asia Tenggara. 

0.027 3 0.081 6 

6 
Indeks biaya produksi dan penambahan modal terus 
meningkat 

0.026 3 0.078 7 

7 
Indeks konsumsi rumah tangga petani tanaman pangan, 
hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat juga 
cenderung meningkat 

0.024 3 0.072 8 

D Informasi         

8 
Pemanfaatan Website UHO untuk mempopulerkan FP UHO 
rendah 

0.041 3 0.123 2 

9 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) in Life and 
Agriculture Sciences 

0.033 2 0.066 10 

10 Validitas dan keakuratan informasi dunia maya 0.045 2 0.090 5 

  JUMLAH FAKTOR ANCAMAN 0.338       

  TOTAL FAKTOR EKSTERNAL 1.000       
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BAB III. VISI, MISI DAN TATA NILAI  

3.1. Visi dan  Misi Universitas Halu Oleo 

  

Visi  

Dalam RENSTRA UHO tahun 2015 – 2019 dijelaskan visi jangka panjang UHO 

yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan UHO 2013-2045, yang disesuaikan 

dengan tema pembangunan pendidikan nasional ke-empat (2020-2025) dengan fokus 

penguatan daya saing internasional. 

  

Visi UHO 2045 
““Menjadi  250 perguruan tinggi terdepan di dunia dalam IPTEKS 

untuk benua maritim, harmonisasi dan kesejahteraan 

berkelanjutan” 

  

Pencapaian visi jangka panjang di atas dilaksanakan secara bertahap dalam tiap 

periode lima tahunan. Dalam lima tahun ke depan seperti dijelaskan dalam RENSTRA 

UHO 2015 – 2019 dinyatakan visi UHO sampai 2019, yaitu: 

 

Visi UHO 2019 
““Menjadi perguruan tinggi unggul di Indonesia, bermartabat, berbudaya akademik, 

menghasilkan SDM cerdas komprehensif dalam pengembangan kelautan dan 

perdesaan” 

  

Misi 

1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi internasional dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu 

bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global; 

2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi benua dan maritim serta 

publikasi dan perolehan HaKI; 

3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar 

internasional bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS; 

4. Menguatkan sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan 

kredibel sehingga  mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu 

tinggi; 
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5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, 

penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung 

kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik guna 

mendapatkan kepercayaan UHO secara nasional dan internasional   

6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong 

royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi  

3.2. Visi dan  Misi Fakultas Pertanian  

Merujuk visi dan misi UHO sampai tahun 2019 di atas maka ditetapkan visi dan 

misi FP berikut;  

Visi 

 

 

 

 

Misi  

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi FP dalam menyelenggarakan 

program pendidikan sarjana pertanian adalah:  

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing 

dan beradaptasi dalam kancah global.  

2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir 

dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat 

guna dan perolehan paten/HaKI.  

3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya 

bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang 

pertanian.  

4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel 

sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang 

bermutu.  

Pada Tahun 2019 Menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan 
berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan 

terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis perdesaan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil. 
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5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan 

karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang 

mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfir 

akademik FP guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.  

6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, 

adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk 

mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.  

3.3. Tata Nilai Fakultas Pertanian  

Nilai menjelaskan bagaimana sivitas akademika Fakultas Pertanian dapat setiap 

harinya melakukan tugas masing-masing dalam rangka mencapai sasaran mutu untuk 

mewujudkan visi dan misi FP. Tata nilai FP adalah nilai-nilai yang harus dijabarkan oleh 

segenap sivitas akademika dan pimpinan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari 

dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi FP sebagai penyelenggara pendidikan di 

bidang pertanian, khususnya pengelolaan pertanian di wilayah pedesaan, pesisir dan 

pulau-pulau kecil. Nilai-nilai penting yang dianut dalam menjalankan organisasi untuk 

mewujudkan visi dan misi FP adalah: 

1. Bekerja dalam kebersamaan (togetherness) dan berperilaku secara organisasional 

dalam memecahkan masalah (organizational). 

2. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik dengan jujur tulus dan 

adil terhadap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.  

3. Mengenali harapan masyarakat, memenuhi janji, tepat waktu, menunjukan rasa 

hormat, memberikan komitmen dan mendorong partisipasi staf dalam pelayanan 

masyarakat (responsive). 

4. Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi dan kreatif dalam mengadakan 

pembaharuan sesuai tantangan (inovatif dan kreatif). 
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BAB IV. STRATEGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019  

4.1.  Strategi Penyelenggaraan Pendidikan  

Asumsi strategik untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pendidikan 

FP Tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan matriks keterkaitan antara kekuatan (S), 

kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman/tangan (T) yang akan dihadapi oleh FP-UHO.  

Analisis keterkaitan SWOT disajikan pada Tabel 34.   
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 Tabel 34. Analisis keterkaitan SWOT 

 
 
 

Kekuatan (Strength): 
 
1. IPK lulusan > 3,0 
2. Kualifikasi dan kompetensi sangat memadai 
3. Tanggapan pengguna lulusan  sangat baik 
4. Prasarana pendidikan milik sendiri 
5. Rasio dosen PA dan mahasiswa telah sesuai dengan standar 

nasional (Rmpa≤20) 
6. Motivasi kerja  
7. Dukungan pemerintah 
8. Rasio ruang kuliah  
9. Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu 

dibidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan 
10. RENSTRA pencapaian visi dan misi FP-UHO 
11. UPT perpustakaan terkoneksi  Springer dan ProQuest 
12. Jumlah penelitian dan riset kaloborasi internasional semakin 

meningkat 
13. Kebijakan pimpinan menjamin adanya otonomi keilmuan, 

kebebasan mimbar akademik pada sivitas akademika 
14. GBPP dan SAP telah sesuai dengan standar nasional 
15. Jumlah pengabdian masyarakat semakin meningkat 
16. Dukungan struktur organisasi terhadap pengelolaan program-

program studi 
17. Peralatan laboratorium dan kebun percobaan memadai 
18. Jumlah artikel/artikel ilmiah/buku semakin meningkat 
19. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa sangat 

harmonis 
20. Kerjasama dalam negeri terus meningkat. 
21. Capaian prestasi dalam penelitian dan pengabdian 
22. Rasio mahasiswa transfer:bukan transfer 

Kelemahan (Wekness): 
 
1. Alokasi anggaran dan jumlah masih terbatas 
2. Beberapa gedung kuliah rusak 
3. Kurikulum masih berorientasi saat ini 
4. Waktu yang dibutuhkan proses pembimbingan sangat lama 
5. Kekurangan jumlah tanaga laboran, 

teknisi/operator/programmer 
6. Evaluasi pembelajaran belum dilaksanakan secara kontinyu 
7. Rasio dosen:mahasisiwa tinggi 
8. Kualifikasi dan kompetensi  
9. Lima prinsip kepemimpinan belum diterapkan dengan sangat 

baik dalam praktek manajemen tiap satuan kerja FP-UHO 
10. Sistem penganggaran belum berdasarkan evaluasi diri 
11. Sumber pembiayaan masih tergantung pada pemerintah dan 

mahasiswa 
12. Koleksi pustaka ruang baca masih terbatas 
13. Kenyamanan ruang kuliah dan kerja dosen 
14. Kerjasama luar negeri masih rendah 
15. Rata-rata masa studi lulusan > 5 tahun 
16. Pengarsipan belum tertata dan data belum dapat diakses secara 

terbuka 
17. Pelacakan alumni belum terencana 
18. Standar mutu FP-UHO belum diterapkan secara optimal 
19. Evaluasi pelaksanaan SOP belum berjalan secara terencana 
20. Publikasi internasional dan HAKI sangat rendah 
21. Kualitas layanan kemahasiswaan 
22. Keterlibatan sebagai pembicara dalam pertemuan ilimiah  
23. Jumlah dosen yang terhimpun dalam organisasi profesi 

internasional <2% 
24. Laboratorium belum terakreditasi 
25. Substansi praktikum dan pelaksanaan modul praktikum belum 

memadai 
26. Prilaku kecendekiawan belum baik 
27. Rasio seleksi:daya tampung dan seleksi:lulus  
28. Green house tidak fungsional 
29. Beban kerja dosen tetap > 12 sks 

KONDISI 

INTERNAL 

KONDISI 

EKSTERNAL 
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Peluang (Opportunities)  Asumsi Strategi (S vs O), Pakai S untuk memanfaatkan O: Asumsi Strategi (W vs O), Tanggulangi W dengan memanfaatkan 
O: 

1.    Adanya Undang-undang pendidikan tinggi 
tahun 2012, Undang-undang Pangan dan 
Undang-undang Lahan 

2. Website FP-UHO 
3. Telah menjadi anggota ASAIHL) dan AUN 
4.    Tahun 2050 1 miliar penduduk terancam 
kelaparan  
5.    Ekspor buah-buahan, minyak sawit terus 
meningkat  
6.    PDB bidang Pertanian lebih tinggi 

dibanding lapangan usaha kehutanan, 
peternakan dan perikanan 

7.    Nilai tukar petani subsektor tanaman 
pangan cenderung meningkat 

8.    Informasi perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, sos bud, ekonomi, 
politik sangat mudah diakses 

9.    Bandwich UHO 250 mbs 
10.  Akreditasi Prodi B 
11.  Kebijakan UHO menempati ranking ke 200 
dunia 
12.  Masyarakat melek informasi 
13. GINI rasio Indonesia cenderung meningkat 
14.  Angka partisipasi kasar dan murni  dikti 
meningkat. 

1. Peningkatan publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan 
internasional bereputasi 

2. Peningkatan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri 
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas staf 
4. Pengembangan kurikulum  fakultas pertanian untuk pemenuhan  

kebutuhan pangan diwilayah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau 
kecil 

5. Pengembangan website FP UHO 
6. Pengembangan laboratorium terakreditasi untuk mendukung 

ketahanan pangan sesuai dengan standar MEA 
7. Pengembangan kebun percobaan sebagai centre of research 

ketahanan pangan lingkungan tropika 
 

1. Penggalian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri 
2. Pengembangan program studi 
3. Monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan SOP secara berkala 
4. Pengembangan sistem dokumentasi prodi 
5. Peningkatan jumlah dan kompetensi tanaga laboran, 

teknisi/operator/programmer 
6. Peningkatan partisipasi dosen sebagai pembicara dalam 

pertemuan dan publikasi ilmiah 
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 
8. Peningkatan kemampuan manajemen laboratorium bersertifikat 
9. Peningkatan kemampuan manajemen tiap satuan kerja 
10.  Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat 
  

Tantangan (Threats)  Asumsi Strategi (S vs T), Pakai S untuk menghadapi T atau 
mengubahnya menjadi peluang: 

Asumsi Strategi (W vs T), perkecil W dan hindari T: 

1. Negara-negara Asia Tenggara akan 
memasuki era komunitas ekonomi ASEAN 
(AEC) 

2. Pemanfaatan Website UHO untuk 
mempopulerkan FP UHO rendah 

3. Pengalihan pendidikan tinggi ke 
Kementrian riset dan teknologi dan 
pendidikan tinggi 

4. Ekspor kopi dan biji kakao kering Indonesia 
dalam lima tahun terakhir sampai tahun 
2012 terus menurun 

5. Validitas dan keakuratan informasi dunia 
maya 

1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan secara 
berkesinambungan berstandar internasional 

2.Peningkatan kreativitas mahasiswa  
3.Mengoptimalkan pemanfaatan website untuk promosi FP UHO 
4. Pengembangan IPTEK peningkatan produksi yang memenuhi 

standar GAP (Good Agricultural Practice) di Wilayah perdesaan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil 

 
 
 
 

1.Peningkatan alokasi anggaran untuk pegembangan investasi 
Sumberdaya Manusia  dan Fisik 

2. Peningkatan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga riset 
Nasional dan Internasional  

3. Membangun kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha 
4. Pengembangan program KKN/KKP , praktek  lapang dan 

pengabdian dosen berbasis desa binaan. 
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6.    Impor bahan makanan utama dan olahan 
menunjukkan meningkat dari kawasan Asia 
Tenggara 

7.     Indeks biaya produksi dan penambahan 
modal terus meningkat 

8.   Indeks konsumsi rumah tangga petani 
tanaman pangan, hortikultura dan tanaman 
perkebunan rakyat juga cenderung 
meningkat 

9.   Pengangguran pendidikan tinggi 
10.  Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) in Life and Agriculture Sciences 
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4.2. Uji strategi terhadap Visi, Misi dan Nilai-Nilai FP 

Penetapan pilihan stratergi FP didasarkan pada hasil uji interaksi antara asumsi 

strategi hasil analisis SWOT terhadap Visi, Misi dan Nilai-Nilai FP dalam menjalankan 

organisasi. Matriks penetapan urutan asumsi pilihan strategi dikuantifikasi 

menggunakan pembobotan didasarkan pada keyakinan para sivitas FP.  Nilai bobot 4 

menyatakan paling terkait,  nilai 3 menyatakan  terkait, nilai 2 menyatakan  kurang 

terkait dan nilai 1 menyatakan tidak terkait. Urutan ranking tiap asumsi strategik 

terhadap Visi, Misi dan Nilai-Nilai FP disajikan pada Tabel 35. 

Tabel 35. Urutan ranking tiap asumsi strategik berdasarkan hasil uji terhadap Visi, Misi, 
dan Nilai-Nilai FP.   

Keterkaitan dengan 

Visi Misi Nilai-nilai Asumsi Strategik 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Jumlah 
Skor 

 
Ranking 

SO 
1.  Peningkatan publikasi 

ilmiah nasional 
terakreditasi dan 
internasional bereputasi 

2. Peningkatan kerjasama 
dengan institusi dalam dan 
luar negeri 

3. Peningkatan kompetensi 
dan kualitas staf 

4. Pengembangan kurikulum  
fakultas pertanian untuk 
pemenuhan  kebutuhan 
pangan diwilayah 
perdesaan, pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

5. Pengembangan website FP 
UHO 

6. Pengembangan 
laboratorium terakreditasi 
untuk mendukung 
ketahanan pangan sesuai 
dengan standar MEA 

7. Pengembangan kebun 
percobaan sebagai centre of 
research ketahanan pangan 
lingkungan tropika 

 
4 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 

3 
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3 
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4 
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2 
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4 
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2 
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3 
 
 
 
 
 
1 
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1 
 
 

3 
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4 
 
 
 

 
4 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 

4 
 
 
 
 

4 
 

 
33 

 
 
 

32 
 
 

32 
 

40 
 
 
 
 
 

24 
 

36 
 
 
 
 

31 

 
III 

 
 
 

IV 
 
 

V 
 
I 
 
 
 
 
 

VII 
 

II 
 
 
 
 

VI 

ST 
1. Peningkatan kualifikasi 

dan kompetensi lulusan 
secara berkesinambungan 
berstandar internasional 

2. Peningkatan kreativitas 
mahasiswa  

3. Mengoptimalkan 
pemanfaatan website untuk 
promosi FP UHO 

4. Pengembangan IPTEK 
peningkatan produksi 
yang memenuhi standar 
GAP (Good Agricultural 
Practice) di Wilayah 
perdesaan, pesisir dan 
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4 
 

1 
 
 

2 

 
4 
 
 
 

3 
 

4 
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4 
 
 
 

4 
 

2 
 
 

4 
 
 

 
34 

 
 
 

32 
 

29 
 
 

35 

 
II 
 
 
 

III 
 

IV 
 
 
I 
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pulau-pulau kecil 
WO 
1. Penggalian sumber-

sumber pembiayaan 
dalam dan luar negeri 

2. Pengembangan program 
studi 

3. Monitoring dan  evaluasi  
pelaksanaan SOP secara 
berkala 

4. Pengembangan sistem 
dokumentasi prodi 

5. Peningkatan jumlah dan 
kompetensi tenaga 
laboran,teknisi/operator/
programer 

6. Peningkatan partisipasi 
dosen sebagai pembicara 
dalam pertemuan dan 
publikasi ilmiah 

7. Peningkatan kuantitas dan 
kualitas sarana dan 
prasarana 

8. Peningkatan kemampuan 
manajemen laboratorium 
bersertifikat 

9. Peningkatan kemampuan 
manajemen tiap satuan 
kerja 

10.  Pengembangan program 
pengabdian kepada 
masyarakat 
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IX 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

V 

WT 
1. Peningkatan alokasi 

anggaran untuk 
pegembangan investasi 
Sumberdaya Manusia  dan 
Fisik 

2. Peningkatan jejaring 
kerjasama dengan 
lembaga-lembaga riset 
Nasional dan Internasional  

3. Membangun kemitraan 
dengan pemerintah dan 
dunia usaha 

4. Pengembangan program 
KKN/KKP , praktek  
lapang dan pengabdian 
dosen berbasis desa 
binaan. 

 
4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
3 
 

 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 

 
4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

 

 
3 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

4 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

3 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

4 
 

 
3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 

 
4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 

 
31 

 
 
 
 

35 
 
 
 

33 
 
 

37 

 
IV 
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I 

 

Berdasarkan hasil uji asumsi strategis di atas ditetapkan faktor-faktor kunci 

keberhasilan pencapaian Visi dan Misi FP Tahun 2015 - 2019. Hasil penentuan faktor-

faktor kunci tersebut diperoleh nilai skor tiap asumsi strategis di atas 50% nilai total skor 

maksimum pengujian di atas.  Sehingga, ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan 

pada Tabel 36. 
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Tabel 36. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pencapaian Visi dan Misi FP Tahun 2015 -
2019 

No. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN SKOR RANKING 

1 
Pengembangan kurikulum  fakultas pertanian untuk pemenuhan  kebutuhan 
pangan diwilayah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil 

40 I 

2 
Pengembangan program KKN/KKP, praktek lapang dan pengabdian dosen 
berbasis desa binaan. 

37 II 

3 
Pengembangan laboratorium terakreditasi untuk mendukung ketahanan 
pangan sesuai dengan standar MEA 

36 III 

4 Penggalian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri 36 IV 

5 
Pengembangan IPTEK peningkatan produksi yang memenuhi standar GAP 
(Good Agriculture Practice) di Wilayah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil 

35 V 

6 Peningkatan kemampuan manajemen laboratorium bersertifikat 35 VI 

7 Peningkatan kemampuan manajemen tiap satuan kerja 35 VII 

8 
Peningkatan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga riset Nasional dan 
Internasional 

35 VIII 

9 
Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan secara berkesinambungan 
berstandar internasional 

34 IX 

10 
Peningkatan publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan internasional 
bereputasi 

33 X 

11 Membangun kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha 33 XI 

12 Pengembangan program studi 32 XII 

13 Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat 32 XIII 

14 Peningkatan kompetensi dan kualitas staf 32 XIV 

15 Peningkatan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri 32 XV 

16 Peningkatan kreativitas mahasiswa 32 XVI 

17 
Pengembangan kebun percobaan sebagai centre of research ketahanan pangan 
lingkungan tropika 

31 XVII 

18 Monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan SOP secara berkala 31 XVIII 

19 
Peningkatan alokasi anggaran untuk pegembangan investasi Sumberdaya 
Manusia  dan Fisik 

31 XIX 

20 Pengembangan sistem dokumentasi prodi 30 XX 

21 
Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga laboran, 
teknisi/operator/programmer 

30 XXI 

22 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 30 XXII 

23 Mengoptimalkan pemanfaatan website untuk promosi FP UHO 29 XXIII 

24 
Peningkatan partisipasi dosen sebagai pembicara dalam pertemuan dan 
publikasi ilmiah 

28 XIV 

25 Pengembangan website FP UHO 24 XXV 
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BAB V. TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS PERTANIAN 

TAHUN 2015 – 2019  

5.1. TUJUAN  

Berdasarkan hasil uji Visi, Misi dan Asumsi Strategi didapatkan pada Misi kesatu 

terdapat  empat buah strategi, Misi kedua terdapat empat buah strategi, Misi ketiga 

terdapat empat buah strategi, Misi keempat terdapat enam buah strategi, Misi kelima 

terdapat tiga buah strategi, dan Misi keenam terdapat empat buah strategi. Berdasarkan 

pengelompokan strategi pada setiap Misi dirumuskan yang ingin dicapai. Rumusan 

tujuan yang ingin dicapai FP dalam lima tahun kedepan disajikan pada Tabel 37.   

Tabel 37. Matriks Misi, Strategi dan Tujuan FP 2015 - 2019 

Misi Strategi Tujuan 

1. Menyelenggarakan pendidikan 
pertanian berbasis riset dengan 
memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi sehingga 
lulusannya mampu berinovasi, 
bersaing dan beradaptasi dalam 
kancah global. 

1. Pengembangan kurikulum  fakultas 
pertanian untuk pemenuhan  kebutuhan 
pangan diwilayah perdesaan, pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

2. Pengembangan program KKN/KKP, 
praktek lapang dan pengabdian dosen 
berbasis desa binaan. 

3. Pengembangan website FP UHO 
4. Pengembangan kebun percobaan sebagai 

centre of research ketahanan pangan 
lingkungan tropika 

Menghasilkan lulusan yang 
memiliki kompetensi kuat dalam 
berinovasi, bersaing dan 
beradaptasi terhadap perubahan 
tuntutan masyarakat dalam 
bidang pertanian baik skala lokal, 
nasional, maupun global.  

2. Menyelenggarakan penelitian 
unggulan agro-kompleks 
berbasis pedesaan, pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang 
berorientasi pada publikasi 
ilmiah, teknologi tepat guna 
dan perolehan paten/HaKI.  

1. Peningkatan publikasi ilmiah nasional 
terakreditasi dan internasional bereputasi 

2. Peningkatan jejaring kerjasama dengan 
lembaga-lembaga riset Nasional dan 
Internasional 

3. Pengembangan IPTEK peningkatan 
produksi yang memenuhi standar GAP 
(Good Agricultural Practice) di Wilayah 
perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil 

4. Peningkatan partisipasi dosen sebagai 
pembicara dalam pertemuan dan 
publikasi ilmiah 

Menghasilkan karya ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dalam bidang pertanian yang 
mendapat pengakuan dan 
terpublikasi pada penerbit 
bereputasi baik tingkat nasional 
maupun internasional 

3. Menerapkan hasil-hasil 
penelitian agro-kompleks dan 
produk unggulan lainnya bagi 
kesejahteraan institusi, 
masyarakat dan kemajuan 
IPTEKS di bidang pertanian.  

1. Pengembangan program pengabdian 
kepada masyarakat 

2. Membangun kemitraan dengan 
pemerintah dan dunia usaha. 

3. Peningkatan kerjasama dengan institusi 
dalam dan luar negeri 

4. Pengembangan laboratorium terakreditasi 
untuk mendukung ketahanan pangan 
sesuai dengan standar MEA 

Meningkatkan jejaring kerjasama 
FP-UHO dengan 
lembaga/instansi/industri di 
dalam dan luar negeri dalam 
mengembangkan kemajuan 
IPTEKS bidang pertanian 

4. Menyelenggarakan sistem tata 
kelola fakultas yang transparan 
dan akuntabel sehingga mampu 
memberikan layanan prima 
dalam pendidikan pertanian 
yang bermutu.  

1. Monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan 
SOP secara berkala 

2. Peningkatan kompetensi dan kualitas staf 
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk 

pegembangan investasi Sumberdaya 
Manusia  dan Fisik 

4. Pengembangan program studi 
5. Pengembangan sistem dokumentasi prodi 
6. Mengoptimalkan pemanfaatan website 

untuk promosi FP UHO 

Menjalankan sistem pengelolaan 
satuan kerja lingkup FP-UHO 
yang berbasis standar mutu 
sangat baik.  
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5. Menyelenggarakan 
pengembangan potensi 
mahasiswa dibidang 
kerohanian dan karakter, 
penalaran, olahraga, seni, 
budaya, dan kewirausahaan, 
yang mendukung kecerdasan di 
bidang ilmu pertanian untuk 
membangun atmosfir akademik 
FP-UHO guna mendapatkan 
kepercayaan secara nasional 
dan internasional.  

1. Peningkatan kreativitas mahasiswa 
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

calon lulusan secara berkesinambungan 
berstandar internasional 

3. Penggalian sumber-sumber pembiayaan 
dalam dan luar negeri 
 

Meningkatkan kualitas diri dan 
kompetensi mahasiswa/ calon 
lulusan untuk berinovasi dan 
berkarya di bidang pertanian, 
seni dan olah raga pada tingkat 
nasional maupun internasional    

6. Menyelenggarakan penciptaan 
kondisi FP-UHO yang bersih, 
indah, sejuk aman, jujur, adil, 
gotong royong, adaptif, disiplin, 
kreatif, inovatif, toleran dan 
amanah untuk mendukung 
penyelenggaraan tridharma 
perguruan tinggi.  

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana 
dan prasarana 

2. Peningkatan jumlah dan kompetensi 
tenaga laboran, 
teknisi/operator/programmer 

3. Peningkatan kemampuan manajemen 
laboratorium bersertifikat 

4. Peningkatan kemampuan manajemen tiap 
satuan kerja 

Meningkatkan kinerja masukan 
dan proses pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat FP-UHO   

 

5.2. Sasaran 

Sasaran strategis yang akan dicapai dari tiap Misi FP dalam periode tahun 2015 -

2019 disajikan pada Tabel 38. 

 

Tabel 38. Matriks Misi, Tujuan dan Sasaran 

  Misi (M) Tujuan (T) Sasaran (S) 

T1S1. Tersusunnya kurikulum FP-
UHO berorientasi ke depan 

M1. Menyelenggarakan pendidikan 
pertanian berbasis riset dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi sehingga lulusannya mampu 
berinovasi, bersaing dan beradaptasi 
dalam kancah global. 

T1S2. Tersusunnya metode 
pembelajaran yang 
memudahkan mahasiswa 
menguasai teori dan aplikasi 
bidang pertanian 

 

T1. Menghasilkan lulusan yang 
memiliki kompetensi kuat 
dalam berinovasi, bersaing dan 
beradaptasi terhadap 
perubahan tuntutan 
masyarakat dalam bidang 
pertanian baik skala lokal, 
nasional, maupun global 

 
T1S3. Tersusunnya bahan 

pembelajaran berasal dari 
hasil-hasil penelitian/ 
observasi dosen FP-UHO 
dan artikel ilmiah terkini 
yang dipublikasi pada jurnal 
nasional terakreditasi dan 
internasional bereputasi  

  T1S4.  Meningkatnya kemudahan 
lulusan FP-UHO mengakses 
lapangan kerja   

T2S1. Meningkatnya jumlah 
penelitian mahasiswa yang 
dipublikasi pada jurnal 
nasional/internasional 

M2. Menyelenggarakan penelitian 
unggulan agro-kompleks berbasis 
pedesaan, pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang berorientasi pada publikasi 
ilmiah, teknologi tepat guna dan 
perolehan paten/HaKI.  

T2. Meningkatkan karya ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dalam bidang pertanian yang 
mendapat pengakuan dan 
terpublikasi pada penerbit 
bereputasi baik tingkat 
nasional maupun internasional 

T2S2. Meningkatnya jumlah 
publikasi dosen pada jurnal 
nasional terakreditasi dan 
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jurnal internasional terindeks 
bereputasi internasional 

  T2S3.  Meningkatnya jumlah dosen 
yang menulis buku 
ajar/buku teks yang 
mendapat perlindungan 
HakI 

  T2.S4. Meningkatnya jumlah karya 
teknologi dosen/mahasiswa 
yang mendapatkan paten 

M3.  Menerapkan hasil-hasil penelitian 
agro-kompleks dan produk unggulan 
lainnya bagi kesejahteraan institusi, 
masyarakat dan kemajuan IPTEKS di 
bidang pertanian.  

T3S1. Meningkatnya jumlah kontrak 
kerjasama penggunaan 
kepakaran dosen FP-UHO 
oleh pihak lembaga/instansi 
pemerintah/industri 

T3. Meningkatkan jejaring kerjasama 
FP-UHO dengan lembaga/ 
instansi/industri di dalam dan 
luar negeri dalam 
mengembangkan kemajuan 
IPTEKS bidang pertanian 

T3S2.  Meningkatnya jumlah 
kontrak kerjasama 
penelitian-aksi (action-
research) FP-UHO dengan 
institusi/lembaga penelitian 
nasional dan internasional  

 T3S3.  Meningkatnya jumlah 
kegiatan pengadian kepada 
masyarakat kelompok  dosen 
yang berhasil meningkatkan 
kinerja produksi kelompok 
tani/koperasi/UKM    

 

 T3S4.  Meningkatnya pelaksanaan 
jumlah jenis perilaku 
kecendekiawan dosen  

T4S1. Tersedianya standar mutu 
sangat baik bagi pengelolaan 
FP-UHO  

M4. Menyelenggarakan sistem tata kelola 
fakultas yang transparan dan 
akuntabel sehingga mampu 
memberikan layanan prima dalam 
pendidikan pertanian yang bermutu.  

T4. Menjalankan sistem pengelolaan 
satuan kerja lingkup FP-UHO 
yang berbasis standar mutu 
sangat baik. T4S2. Tersedianya sistem 

dokumentasi yang 
memenuhi standar ISO 9000 

  T4S3. Tersedianya sistem 
monitoring dan evaluasi 
capaian mutu secara berkala 

  T4S4. Meningkatnya jumlah dosen 
terlibat aktif dalam kegiatan 
masyarakat ilmu 
pengetahuan tingkat 
nasional/internasional  

  T4S5.  Meningkatnya jumlah 
dokumen yang dapat diakses 
via website FP-UHO 

  T4S6.  Meningkatnya partisipasi 
alumni dalam peningkatan 
kinerja FP-UHO 

  T4S7. Meningkatnya kualitas beban 
kerja dosen 

  T4S8. Meningkatnya kualitas 
layanan tenaga kependidikan 

  T4S9.  Meningkatnya kecepatan 
akses data dan informasi 
lingkup FP-UHO 

T5S1. Meningkatnya aktivitas 
mahasiswa dalam kompetisi 
penelitan ilmiah, seni dan 
olah raga 

T5. Meningkatkan kualitas diri dan 
kompetensi mahasiswa/ calon 
lulusan untuk berinovasi dan 
berkarya di bidang pertanian, 
seni dan olah raga pada tingkat 
nasional maupun internasional 

T5S2. Meningkatnya aktivitas 
pengembangan diri dan 
karier mahasiswa 

M5.  Menyelenggarakan pengembangan 
potensi mahasiswa dibidang 
kerohanian dan karakter, penalaran, 
olahraga, seni, budaya, dan 
kewirausahaan, yang mendukung 
kecerdasan di bidang ilmu pertanian 
untuk membangun atmosfir 
akademik FP-UHO guna 
mendapatkan kepercayaan secara 

 T5S3. Meningkatnya aktivitas 
mahasiswa dalam 
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nasional dan internasional.  kewirausahaan bidang 
pertanian 

T6S1. Meningkatnya jumlah 
mahasiswa ikut seleksi pada 
program FP-UHO 

T6S2. Meningkatnya jumlah 
mahasiswa lulus tepat 
waktu 

M6.  Menyelenggarakan penciptaan kondisi 
FP-UHO yang bersih, indah, sejuk 
aman, jujur, adil, gotong royong, 
adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, 
toleran dan amanah untuk 
mendukung penyelenggaraan 
tridharma perguruan tinggi.  

T6. Meningkatkan kinerja masukan 
dan proses pendidikan, 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat FP-UHO 

T6S3. Meningkatnya jumlah lulusan 
dengan IPK > 3,0 

  T6S4. Meningkatnya frekuensi 
pertemuan mahasiswa dan 
dosen di luar jam kuliah 
dalam kampus 
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BAB VI. KEBIJAKAN DAN PROGRAM FAKULTAS PERTANIAN  

TAHUN 2015 – 2019 

 

Pedoman pelaksanaan sekumpulan kegiatan tertentu dalam bentuk program 

operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran FP yang telah ditetapkan dibutuhkan 

sejumlah persepsi dan tekanan tertentu yang terkemas dalam suatu kebijakan. Arah 

kebijakan dan program untuk mencapai sasaran tujuan tiap Misi penyelenggaran proses 

pendidikan di FP Tahun 2015 – 2019 disajikan sebagai berikut: 

A) Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu 
berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global. 

Tujuan (T) Sasaran (S) Kebijakan (K) Program (P) 

K1. Penyusunan 
Kurikulum FP UHO 
berorientasi ke depan 
yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 
dan mampu 
mengatasi 
permasalahan pangan 
tahun 2045. 

P11. Evaluasi dan Penyusunan 
Panduan Akademik FP-UHO 
secara berkala 

P12. Survey kebutuhan pengguna 
dan permasalahan pangan ke 
depan dalam penyusunan 
kurikulum 

 
 

K2. Pengembangan Fokus 
kajian /bahan kajian 
kurikulum 
berorientasi pertanian 
wilayah perdesaan, 
pesisir dan pulau-
pulau kecil 

P21. Introduksi isu-isu terkini 
dibidang IPTEKS Pertanian 
dalam pengembangan 
kurikulum FP-UHO 

T1. Menghasilkan 
lulusan yang 
memiliki 
kompetensi kuat 
dalam 
berinovasi, 
bersaing dan 
beradaptasi 
terhadap 
perubahan 
tuntutan 
masyarakat 
dalam bidang 
pertanian baik 
skala lokal, 
nasional, 
maupun global 

T1S1. Tersusunnya 
kurikulum FP-
UHO berorientasi 
ke depan 

 

K3. Penyediaan sarana 
pendukung 
pelaksanaan SAP 
matakuliah 

P31. Evaluasi pelaksanaan 
kurikulum tiap tahun 

 

K1. Peningkatan kualitas 
media dan metode 
pembelajaran 
representatif 

P11. Penyediaan media dan 
perbaikan metode 
pembelajaran 

 
K2. Standardisasi 

kompetensi 
mahasiswa baru 
dalam ilmu dasar. 

P21. Penyegaran ilmu-ilmu dasar 
bagi mahasiswa baru 

 

 T1S2. Tersusunnya 
metode 
pembelajaran 
yang 
memudahkan 
mahasiswa 
menguasai teori 
dan aplikasi 
bidang pertanian K3. Penyediaan sarana 

pendukung 
pelaksanaan SAP 
matakuliah 

P31. Peningkatan kuantitas dan 
kualitas sarana dan prasarana 
laboratorium  

P32. Penyediaan sarana dan prasana 
kebun percobaan lahan 
kering/lahan basah 

P33. Penyediaan sarana dan 
prasarana ruang baca 

P34. Penyediaan sarana dan 
prasaran`ruang kuliah 

P35. Penyediaan teknologi sistem 
informasi pelaksanaan SAP. 

 T1S3. Tersusunnya bahan 
pembelajaran 

K1. Penyusunan bahan 
pembelajaran 

P11. Pematangan dan 
fungsionalisasi kelompok 
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merujuk peta jalan 
(roadmap ) penelitian 
dan pengabdian 
kelompok keahlian 
FP-UHO. 

bidang keahlian/keilmuan 
P12. Penguatan roadmap tiap 

kelompok keahlian. 
P13. Penyediaan pustaka karya 

dosen. 

berasal dari hasil-
hasil penelitian/ 
observasi dosen 
FP-UHO dan 
artikel ilmiah 
terkini yang 
dipublikasi pada 
jurnal nasional 
terakreditasi dan 
internasional 
bereputasi 

K2. Pembuatan materi 
buku ajar tiap dosen 
berorientasi hasil 
penelitian dan 
pengabdian yang 
bersangkutan 

 

P21. Penambahan jumlah judul text 
book, jurnal nasional 
terakreditasi dan 
internasional bereputasi 
bervolume lengkap. 

P22. Peningkatan  jumlah judul 
jurnal online  yang berkaitan 
dengan konsentrasi tiap prodi 
lingkup FP-UHO. 

  K3. Pelaksanaan proses 
pembelajaran 
berorientasi belajar 
sambil bekerja  

P31. Peningkatan frekuensi 
kunjungan lapangan dan 
industri pertanian   

 T1S4.  Meningkatnya 
kemudahan lulusan 
FP-UHO mengakses 
lapangan kerja   

K1. Perluasan jejaring 
lapangan kerja 
dengan pihak instansi 
pemerintah/ swasta 

P11. Penyelengaraan pasar kerja di 
kampus FP-UHO setiap tahun 

 

  K2.  Pembangunan sistem 
informasi FP-UHO 
yang terkoneksi 
dengan 
instansi/lembaga 
ketenagakerjaan 

P21. Penyediaan perangkat sistem 
informasi FP-UHO terkoneksi 
dengan instansi/lembaga 
ketenagakerjaan 

 

 

B) Misi 2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis perdesaan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat 
guna dan perolehan paten/HaKI. 
 

Tujuan (T) Sasaran (S) Kebijakan (K) Program (P) 

T2S1.  Meningkatnya 
jumlah 
penelitian 
mahasiswa yang 
dipublikasi pada 
jurnal nasional/ 
internasional 

K1. Publikasi artikel 
mahasiswa pada jurnal 
nasional terakreditasi 
disetarakan dengan 
skripsi  

P11. Penyelenggaraan sistem 
pendidikan FP-UHO dengan 
target satu lulusan satu 
artikel terpublikasi pada 
jurnal nasional terakreditasi 
/internasional 

T2. Meningkatkan 
karya ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi dalam 
bidang pertanian 
yang mendapat 
pengakuan dan 
terpublikasi pada 
penerbit 
bereputasi baik 
tingkat nasional 
maupun 
internasional 

T2S2. Meningkatnya 
jumlah publikasi 
dosen pada 
jurnal nasional 
terakreditasi dan 
jurnal 
internasional 
terindeks mesin  
pengindeks 
bereputasi 
internasional 

K1. Penilaian kualitas dan 
prestasi dosen FP-UHO 
berdasarkan publikasi 
hasil penelitian 
terakreditasi dan 
peringkat jumlah indeks 
sitasi publikasi ilmiah  

  

P11. Peningkatan jumlah dosen 
sebagai penulis utama pada 
jurnal nasional terakreditasi 

P12. Peningkatan jumlah dosen yang 
memiliki artikel terpublikasi 
pada jurnal  terindeks 
internasional 

P13. Peningkatan jumlah dosen yang 
memiliki indeks sitasi 

 

 T2S3. Meningkatnya 
jumlah dosen 
yang menulis 
buku referensi 
yang mendapat 
perlindungan 
HakI 

K1. Peningkatan 
kemampuan dosen 
menulis buku referensi 
yang mendapat 
perlindungan HakI 

 
 

P11.  Fasilitasi proses  penerbitan 
buku referensi yang 
mendapat perlindungan HakI 

P12.  Satu Kelompok Bidang 
Keahlian menerbitkan satu 
buku referensi yang 
mendapat perlindungan HakI 
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 T2.S4. Meningkatnya 
jumlah karya 
teknologi 
dosen/mahasis
wa yang 
mendapatkan 
paten 

K1. Peningkatan 
pengetahuan 
dosen/mahasiwa dalam  
perlindungan karya 
teknologi tepat guna  
 

 

P11. Fasilitasi proses pengajuan 
paten 

P12. Satu Program Studi 
menghasilkan satu Paten 

 

 

C) Misi 3: Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan 
lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang 
pertanian. 

 

Tujuan (T) Sasaran (S) Kebijakan (K) Program (P) 

T3. Meningkatkan jejaring 
kerjasama FP-UHO 
dengan lembaga/instansi/ 
industri di dalam dan luar 
negeri dalam 
mengembangkan 
kemajuan IPTEKS bidang 
pertanian 

T3S1. Meningkatnya 
jumlah kontrak 
kerjasama 
penggunaan 
kepakaran dosen 
FP-UHO oleh 
pihak lembaga/ 
instansi 
pemerintah/ 
industry 

K1.  Peningkatan 
kerjasama 
penggunaan 
kepakaran dosen FP 
UHO oleh pihak 
lembaga/ instansi 
pemerintah/ 
industri 

 
 

P11.  Fasilitasi  kerjasama dosen 
FP-UHO dengan pihak 
lembaga/ instansi 
pemerintah/ industri 
dan dibuat secara 
melembaga 

P12.  Penjaminan standarisasi 
insentif dan 
perlindungan hukum 
terhadap 
keahlian/kepakaran 

P13.  Penilaian Akuntabilitas 
kinerja kerjasama dosen 
baik secara individu 
maupun lembaga 

P14.  Perbaikan sistem 
pendokumentasian 
kegiatan kerjasama  
dosen FP-UHO  

 T3S2. Meningkatnya 
jumlah kontrak 
kerjasama 
penelitian-aksi 
(action-research) 
FP-UHO dengan 
institusi/ 
lembaga 
penelitian 
nasional dan 
internasional  

K1.  Peningkatan 
kerjasama 
penelitian-aksi 
(action-research) 
FP-UHO dengan 
institusi/ lembaga 
penelitian nasional 
dan internasional 

 
 

P11.  Fasilitasi  kerjasama 
penelitian-aksi (action-
research) FP-UHO 
dengan institusi/ 
lembaga penelitian 
nasional dan 
internasional serta dibuat 
secara melembaga 

P12.  Penjaminan standarisasi 
insentif dan 
perlindungan hukum 
terhadap penelitian-aksi 
(action-research) 

P13.  Penilaian Akuntabilitas 
kinerja kerjasama 
penelitian-aksi (action-
research)  baik secara 
individu maupun 
lembaga 

P14.  Perbaikan sistem 
pendokumentasian 
kegiatan kerjasama  
penelitian-aksi (action-
research) FP-UHO  
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 T3S3. Meningkatnya 
jumlah kegiatan 
pengadian 
kepada 
masyarakat 
kelompok  dosen 
yang berhasil 
meningkatkan 
kinerja produksi 
kelompok 
tani/koperasi/U
KM    

K1.  Peningkatan 
kerjasama 
pengadian kepada 
masyarakat oleh 
kelompok  dosen 

 
 

P11.  Fasilitasi  kerjasama 
pengadian kepada 
masyarakat oleh 
kelompok  dosen  

P12.  Penjaminan standarisasi 
insentif dan 
perlindungan hukum 
bagi kelompok dosen 
yang terlibat pengabdian 
masyarakat 

P13.  Penilaian Akuntabilitas 
kinerja kerjasama 
pengabdian masyarakat 
baik secara individu 
maupun lembaga 

P14.  Perbaikan sistem 
pendokumentasian 
kegiatan kerjasama  
pengadian kepada 
masyarakat oleh 
kelompok  dosen 

 T3S4. Meningkatnya 
pelaksanaan 
jumlah jenis 
perilaku 
kecendekiawan 
dosen  

K1.  Pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang 
“sosekbudkes-
ling” 

P11.  Pelaksanaan Bakti sosial 
FP-UHO secara berkala 

P12. Peningkatan 
Pendampingan 
kelompok masyarakat  

 

D) Misi 4: Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel 
sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang 
bermutu. 

 

Tujuan Sasaran Kebijakan Program 

T4S1. Tersedianya 
standar mutu 
yang sangat baik 
bagi pengelolaan 
FP-UHO  

 
 
 

K1.  Peningkatan Standar mutu 
pengelolaan proses 
pembelajaran FP-UHO 
sesuai standar mutu 
nasional. 

 

P11.  Penyusunan standar mutu proses 
pembelajaran FP-UHO sesuai 
standar mutu nasional 

P12.  Peningkatan kemampuan 
pengelola dalam menyusun 
standar mutu dan 
pelaksanaannya. 

P13.  Benchmarking mutu pengelolaan 
pembelajaran bidang pertanian  

T4. 
Menjalankan 
sistem 
pengelolaan 
satuan kerja 
lingkup FP-
UHO yang 
berbasis standar 
mutu sangat 
baik. T4S2. Tersedianya sistem 

dokumenta-si 
yang memenuhi 
ISO 9000 

K1.  Penilaian kinerja 
manajemen satuan kerja 
FP-UHO menggunakan 
standar ISO 9000  

 

P11. Peningkatan pengetahuan 
pengelola tentang sistem 
manajemen ISO9000 

P12. Peningkatan kapasitas pengelola 
dalam dokumentasi ISO 9000. 

 T4S3. Monitoring dan 
evaluasi capaian 
mutu secara 
berkala 

K1. Peningkatan kemampuan 
pengelola dalam 
melaksanakan proses 
monitoring dan evaluasi 
kinerja serta pemanfaatan 
hasil monev untuk 
perbaikan kinerja 

 

P11.  Peningkatan pengetahuan 
pengelola dibidang monitoring 
dan evaluasi kinerja FP-UHO 

P12.  Penyediaan fasilitas kerja tim 
monev. 

P13.  Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi terjadwal. 

P14.  Penggunaan  hasil monev untuk 
perbaikan kinerja FP UHO. 

 T4S4. Meningkatnya 
jumlah dosen 
terlibat aktif dalam 
kegiatan 
masyarakat ilmu 

K1. Penetapan kewajiban 
setiap satu dosen sebagai 
penyaji dalam kegiatan 
seminar/workshop/pelati
han/ konfrensi 

P11.  Fasilitasi keterlibatan dosen dalam 
seminar/workshop/pelatihan/ko
nfrensi nasiona/internasional 

P12.  Internalisasi penilaian kinerja 
dosen sebagai penyaji pada 
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pengetahuan 
tingkat 
nas./internasional  

nasional/internasional 
 

seminar/workshop/konferensi 
dalam penilaian SKP Dosen  

 T4S5.  Meningkatnya 
jumlah dokumen 
yang dapat 
diakses via 
website FP-UHO 

K1. Peningkatan kapasitas 
website sesuai standar 
WCU FP-UHO dan 
kapasitas pengelolanya  

P11.  Evaluasi dan redesain website FP-
UHO sesuai standar WCU. 

P12.  Peningkatan kapasitas unit 
pengelola sistem informasi FP-
UHO 

P13.  Updating dokumen FP-UHO setiap 
saat (Kegiatan) 

 T4S6.  Meningkatnya 
partisipasi 
alumni dalam 
peningkatan 
kinerja FP-UHO 

K1. Pelibatan IKA dalam 
membangun peluang 
pasar kerja dan 
peningkatan kinerja FP-
UHO 

 

P11. Penyediaaan unit kerjasama alumni 
FP-UHO 

P12. Pertemuan tahunan alumni 
P13. Membangun koneksi sistem 

informasi akun FP-UHO ke akun 
tiap alumni 

 T4S7. Meningkatnya 
kualitas kinerja 
dosen 

K1. Pembatasan dan 
kesesuaian beban sks 
mengajar. 

K2. Peningkatan kualitas 
kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

P11. Evaluasi SKP dosen 
P21. Pemberian penghargaan  bagi 

dosen sebagai penyaji nasional dan 
internasional 

  

 T4S8. Meningkatnya 
kualitas layanan 
tenaga 
kependidikan 

K1. Peningkatan kompetensi 
tenaga kependidikan 
dalam memberikan 
pelayanan, pemahaman 
terhadap bidang kerja dan 
sistem pelaporan kinerja 

 

P11.  Evaluasi kompetensi tenaga 
kependidikan sesuai bidang kerja 

P12.  Pemberian penghargaan bagi 
tenaga kependidikan yang 
memiliki kinerja baik. 

P13.  Pendidikan dan Latihan 
kompetensi tenaga kependidikan 
dibidang pelayanan, bidang kerja 
dan sistem pelaporan kinerja 

P14. Orientasi TUPOKSI 
 T4S9.  Meningkatnya 

kecepatan akses 
data dan 
informasi 
lingkup FP-UHO 

K1. Peningkatan kapasitas 
sistem layanan data dan 
informasi  

P11.  Penambahan bandwich FP-UHO 
P12.  Peningkatan kemampuan 

pengelola layanan data dan 
informasi FP-UHO 

 

E) Misi 5: Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa dibidang kerohanian 
dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang 
mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfir 
akademik FP guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.   

 

Tujuan (T) Sasaran (S) Kebijakan (K) Program (P) 

T5. 
Meningkatkan 
kualitas diri dan 
kompetensi 
mahasiswa/ 
calon lulusan 
untuk berinovasi 
dan berkarya di 
bidang pertanian, 
seni dan olah 
raga pada tingkat 
nasional maupun 
internasional 

T5S1. Meningkatnya 
aktivitas mahasiswa 
dalam kompetisi 
penelitan ilmiah, seni 
dan olah raga 

K1.  Peningkatan 
kemampuan 
mahasiswa dalam 
melakukan kegiatan 
penelitan ilmiah, 
humaniora, seni dan 
olah raga 

 

P11.  Fasilitasi setiap kelompok  
mahasiswa untuk 
berpartisipasi dalam 
kompetisi penelitan ilmiah, 
humaniora, seni dan olah 
raga. 

P12.  Penguatan kemampuan 
kelompok dalam mendesain 
kegiatan ilmiah, humaniora, 
seni dan olah raga 

P13.  Evaluasi pelaksanaan kegiatan 
kemahasiswaan yang terkait 
dalam kompetisi penelitan 
ilmiah, humaniora, seni dan 
olah raga secara berkala. 

P14.  Pemberian penghargaan bagi 
mahasiswa yang berprestasi 
dalam kompetisi penelitan 
ilmiah, humaniora, seni dan 
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olah raga 
 T5S2.  Meningkatnya aktivitas 

pengembangan diri, 
pengetahuan, dan 
karier mahasiswa 

K1.  Peningkatan kegiatan  
pengembangan minat 
dan bakat mahasiswa 

 

P11.  Fasilitasi setiap kelompok  
mahasiswa untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan  
pengembangan minat dan 
bakat  

P12.  Peningkatan kemampuan 
kelompok mahasiwa dibidang 
pengembangan minat dan 
bakat  

P13.  Evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pengembangan minat dan 
bakat mahasiswa secara 
berkala. 

P14.  Pemberian penghargaan bagi 
mahasiswa yang berprestasi 
mengembangkan minat dan 
bakat  

 T5S3. Meningkatnya 
aktivitas mahasiswa 
dalam kewirausahaan 
bidang pertanian 

K1. Menumbuhkembang 
kan bakat 
kewirausahaan 
mahasiswa 

P11.  Fasilitasi setiap kelompok  
mahasiswa untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan  
kewirausahaan  

P12.  Peningkatan kemampuan 
kelompok mahasiwa dibidang 
kewirausahaan  

P13.  Evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pengembangan 
kewirausahaan mahasiswa. 

P14.  Pemberian penghargaan bagi 
mahasiswa yang berprestasi 
dibidang kewirausahaan  

P15.  Pemberian modal usaha bagi 
mahasiswa dalam 
berwirausaha (Kegiatan) 

 

F) Misi 6: Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP yang bersih, indah, sejuk aman, 
jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk 
mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

 

Tujuan Sasaran Kebijakan Program 

T6S1.  Meningkatnya jumlah 
mahasiswa ikut 
seleksi pada 
program FP-UHO 

K1. Peningkatan  lulusan 
SLTA/SMK/MA untuk 
mengikuti seleksi ke 
Program Studi FP-UHO 

 
 

P11.  Sosialisasi FP-UHO ke setiap 
SLTA/SMK/MA dilakukan  
secara berkala dan kontinu 

P12.  Peningkatan kerjasama dan 
fasilitasi SMA sederajat untuk 
penjaringan calon mahasiswa. 

T6. 
Meningkatkan 
kinerja masukan 
dan proses 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat FP-
UHO 

T6S2. Meningkatnya jumlah 
mahasiswa lulus 
tepat waktu 

K1. Percepatan penyelesaian 
studi bagi mahasiwa 
melampaui masa 
mukim di FP-UHO 

 

P11.  Peningkatan intensitas 
konsultasi pembimbingan 
akademik  

P12.  Fasilitas Bimbingan- Konseling  
P13.  Restrukturisasi kurikulum 

dalam Prodi FP-UHO  
 T6S3. Meningkatnya jumlah 

lulusan dengan IPK > 
3,0 

K1. Peningkatan intensitas 
interaksi proses belajar 
dosen-mahasiswa 
dalam kampus 

P11. Fasilitasi penyediaan sistem 
pengajaran remedial dan 
akselarasi secara berkala dan 
kontinyu 

 T6S4. Meningkatnya 
frekuensi pertemuan 
mahasiswa dan dosen 
di luar jam kuliah 
dalam kampus 

K1. Peningkatan keterlibatan 
dosen prodi secara 
maksimal dalam 
manajamen institusi 
dan luar institusi yang 
non-strategis. 

P11. Fasilitasi setiap dosen untuk 
membina satu kelompok 
mahasiswa dalam kegiatan 
ilmiah, keagamaan, seni, olah 
raga dan/atau kegiatan minat 
bakat lainnya. 
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BAB VII. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN TUJUAN 

FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019 

Indikator capaian kinerja program FP tahun 2015 – 2019 dibagi dalam dua bentuk, 

yakni indikator capaian kinerja sasaran tiap misi per tahun mulai tahun 2015 sampai 

tahun 2019. Capaian kinerja manajemen program studi pada tahun 2014 digunakan 

sebagai baseline atau kondisi awal manajemen FP.  

7.1. Indikator kinerja sasaran tujuan setiap misi 

 

A) Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu 
berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global. 

Capaian kinerja sasaran tahun  
Tujuan Sasaran Indikator Satuan 

Kondisi 
tahun 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 

T1S1. Tersusunnya 
kurikulum FP-UHO 
berorientasi ke depan. 

Orientasi 
kurikulum 

- Kekinian Evaluasi Penyusunan Tersusun Implementasi Evaluasi 

T1S2. Tersusunnya 
metode pembelajaran 
yang memudahkan 
mahasiswa menguasai 
teori dan aplikasi bidang 
pertanian 

Metode 
pembelajaran 
per mata 
kuliah 

Metode 2 4 5 7 8 >8 

T1S3. Tersusunnya 
bahan pembelajaran 
berasal dari hasil-hasil 
penelitian/ observasi 
dosen FP-UHO dan 
artikel ilmiah terkini 
yang dipublikasi pada 
jurnal nasional 
terakreditasi dan 
internasional bereputasi  

Persentase 
matakuliah 

% <10 20 40 60 70 80 

T1. Tercapainya 
standar isi 
pembelajaran 
yang 
menghasilkan 
lulusan yang 
memiliki 
kompetensi kuat 
dalam berinovasi, 
bersaing dan 
beradaptasi 
terhadap 
perubahan 
tuntutan 
masyarakat 
dalam bidang 
pertanian baik 
skala lokal, 
nasional, maupun 
global. T1S4.  Meningkatnya 

kemudahan lulusan FP-
UHO mengakses 
lapangan kerja   

Rata-rata 
lulusan 
dengan masa 
tunggu 
mendapatkan 
pekerjaan 
pertama 

Rata-
rata 

masa 
tunggu 
(Bulan) 

>18  15  10  3  3  3  

 

B) Misi 2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat 
guna dan perolehan paten/HaKI. 

 
Target capaian kinerja sasaran  

Tujuan Sasaran Indikator Satuan 
Kondisi 

tahun 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 

T2S1. Meningkatnya jumlah 
penelitian mahasiswa yang 
dipublikasi pada jurnal 
nasional/internasional 

Jumlah 
penelitian 
mahasiswa 
yang 
dipublikasi 
pada jurnal 
nasional 
terakreditasi 

Judul - 10 15 20 25 >30 

 Jumlah pen. 
mahasiswa 
yang 
dipublikasi 
pada jurnal 
internasional  

Judul - 2 5 8 10 >10 

T2. Meningkatkan 
karya ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi dalam 
bidang pertanian 
yang mendapat 
pengakuan dan 
terpublikasi pada 
penerbit bereputasi 
baik tingkat nasional 
maupun 
internasional 

T2S2. Meningkatnya jumlah dosen Jumlah dosen 
% <5 10 20 40 60 80 
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yang mempublikasikan hasil 
penelitian pada jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal 
internasional terindeks mesin  
pengindeks bereputasi internasional 

sebegai penulis 
utama pada 
jurnal nasional 
terakreditasi 

 Jumlah dosen 
sebegai penulis 
utama pada 
jurnal 
internasional  

% < 10 15 25 40 60 80 

 Jumlah dosen 
sebegai penulis 
utama pada 
jurnal 
internasional 
bereputasi 

% <0,1 2 5 8 10 >10 

T2S3. Meningkatnya jumlah dosen 
yang menulis buku ajar/buku teks 
yang mendapat perlindungan HakI 

Jumlah buku  
per tahun yang 
terlindungi 
HaKi 

Judul 5 6 10 12 14 >14 

T2S4. Meningkatnya jumlah karya 
teknologi dosen/mahasiswa yang 
mendapatkan paten 

Judul karya Karya 1 2 3 4 5 >6 

 

C) Misi 3: Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan 
lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang 
pertanian. 

Target capaian kinerja sasaran tahun  
Tujuan Sasaran Indikator Satuan 

Kondisi 
tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T3S1. Meningkatnya 
jumlah kontrak kerjasama 
penggunaan kepakaran 
dosen FP-UHO oleh 
pihak lembaga/instansi 
pemerintah/industri 

Jumlah kontrak 
kerjasama per 
tahun 

Kontrak/tahun 1 2 4 6 8 >10 

T3S2. Meningkatnya 
jumlah kontrak kerjasama 
penelitian-aksi FP-UHO 
dengan institusi/lembaga 
penelitian nasional / 
internasional  

Jumlah kontrak 
kerjasama per 
tahun 

Kontrak/tahun 1 2 2 3 3 3 

T3S3. Meningkatnya 
jumlah kegiatan 
pengadian kepada 
masyarakat kelompok  
dosen yang berhasil 
meningkatkan kinerja 
produksi kelompok 
tani/koperasi/ UKM    

Jumlah kegiatan 
pengabdian per 
tahun 

kegiatan/tahun 15 17 19 21 23 25 

T3. Meningkatkan jejaring 
kerjasama FP-UHO dengan 
lembaga/instansi/industri di 
dalam dan luar negeri dalam 
mengembangkan kemajuan 
IPTEKS bidang pertanian 

T3S4. Meningkatnya 
pelaksanaan jumlah jenis 
perilaku kecendekiawan 
dosen  

Jumlah jenis 
perilaku 
kecendekiawanan 

Jenis/tahun - 2 3 5 5 >5 

 
D) Misi 4: Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel 

sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang 
bermutu. 
 

Target capaian kinerja sasaran tahun 
Tujuan Sasaran Indikator Satuan 

Kondisi 
tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T4S1. Tersedianya standar 
mutu sangat baik bagi 
pengelolaan FP-UHO  

 Standar 
pendidikan % - 100 100 100 100 100 

 Standar 
penelitian 

% - 100 100 100 100 100 

 Standar 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

% - 100 100 100 100 100 

 Standar layanan 
administrasi 

% - 100 100 100 100 100 

T4S2. Tersedianya sistem 
dokumentasi yang 
memenuhi standar ISO 9000 

Unit kerja 
bersertifikat 
manajemen 
mutu 

Unit kerja Belum ada - - 1 2 3 

 Laboratorium 
tersertifikasi 

Laboratorium Belum ada - - - - 2 

T4. Menjalankan 
sistem 
pengelolaan 
satuan kerja 
lingkup FP-UHO 
yang berbasis 
standar mutu 
sangat baik. 

T4S3. Tersedianya sistem Instrumen 
Jumlah 1 3 7 9 12 14 
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standar 
pelaksanaan 
Monev 

monitoring dan evaluasi 
capaian mutu secara berkala 

Frekuensi 
monev 
penyelenggaraan 
pendidikan  

Kali/tahun/unit 
kerja 

Insidentil 2 2 2 2 2 

Dosen terlibat 
aktif masyarakat 
ilmu tingkat 
nasional 

% < 60 65 70 75 80 90 

T4S4. Meningkatnya jumlah 
dosen terlibat aktif dalam 
kegiatan masyarakat ilmu 
pengetahuan tingkat 
nasional/internasional  Dosen terlibat 

aktif masyarakat 
ilmu tingkat 
internasional 

% <3 4 6 8 10 12 

T4S5. Meningkatnya jumlah 
dokumen yang dapat diakses 
via website FP-UHO 

Dokumen dapat 
diakses via 
website FP-UHO 

Dokumen <5 10 15 20 25 30 

T4S6. Meningkatnya 
partisipasi alumni dalam 
peningkatan kinerja FP-UHO 

Bentuk 
partisipasi 
alumni 

Bentuk 2 3 4 5 5 >5 

T4S7. Meningkatnya kualitas 
beban kerja dosen 

SKS beban kerja 
dosen/semester 

Maksimum sks 
beban kerja 

>13 13 13 13 13 13 

T4S8. Meningkatnya kualitas 
layanan tenaga kependidikan 

Tanggapan 
pelanggan 
(mahasiswa, 
dosen, alumni 
dan masyarakat) 

Tingkat 
tanggapan 

Belum 
tersedia 

Sedang Baik 
Sangat 

baik 
Sangat 

baik 
Sangat 

baik 

T4S9. Meningkatnya 
kecepatan akses data dan 
informasi lingkup FP-UHO 

Lama akses data Jam >48 24 12 2 2 2 

 

E) Misi 5: Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa dibidang kerohanian 
dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang 
mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfir 
akademik FP guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.   

Target capaian kinerja sasaran tahun  
Tujuan Sasaran Indikator Satuan 

Kondisi 
tahun 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 

Juara 
kompetisi 
nasional 

Juara - 1 2 3 4 5 
T5S1. Meningkatnya 
aktivitas mahasiswa 
dalam kompetisi 
penelitan ilmiah, seni dan 
olah raga 

Kompetisi 
internasional 

Partisipasi - Persiapan Siap Ikut Ikut Ikut 

T5S2. Meningkatnya 
aktivitas pengembangan 
diri dan karier mahasiswa 

Jumlah jenis 
aktivitas 

Jenis 3 5 5 5 >5 >5 

T5. Meningkatkan kualitas diri 
dan kompetensi mahasiswa/ 
calon lulusan untuk berinovasi 
dan berkarya di bidang 
pertanian, seni dan olah raga 
pada tingkat nasional maupun 
internasional 

T5S3. Meningkatnya 
aktivitas mahasiswa 
dalam kewirausahaan 
bidang pertanian 

Jumlah 
aktivitas 
kewirausahaan 

Jenis - 1 3 5 5 5 

 

F) Misi 6: Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP yang bersih, indah, sejuk aman, 
jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah 
untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

Target capaian kinerja sasaran 
Tujuan Sasaran Indikator Satuan 

Kondisi 
tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T6S1. Meningkatnya 
jumlah mahasiswa ikut 
seleksi pada program FP-
UHO 

Rasio ikut 
seleksi : daya 
tampung: 

Rasio 1 2 3 6 6 6 

 Rasio ikut 
seleksi ;lulus 
seleksi: 

Rasio 1,65 1,80 1,90 2,00 2,50 >3,00 

T6S2. Meningkatnya 
jumlah mahasiswa  lulus 
tepat waktu 

Persentase 
mahasiswa 
lulus tepat 
waktu 

% 0 10% 25% 50% 75% 100% 

T6S3. Meningkatnya 
jumlah lulusan dengan 
IPK > 3,0 

Persentase 
lulusan IPK 
>3,0 

% <1 25 35 60 65 75 

T6. Meningkatkan kinerja 
masukan dan proses 
pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
FP-UHO 

T6S4. Meningkatnya 
frekuensi pertemuan 
mahasiswa dan dosen di 
luar jam kuliah dalam 
kampus 

Persentase 
dosen yang 
terlibat aktif 
membina 
kegiatan 
mahasiswa 

% <3 5 10 15 20 30 
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7.2. Indikator kinerja utama FP 

Indikator kinerja utama FP untuk menjelaskan kontribusi kinerja manajemen FP 

dan satuan kerja yang ada di dalamnya terhadap capaian kinerja Universitas Halu Oleo 

periode tahun 2015- 2019. Indikator utama kinerja FP pada tahun 2019 seperti berikut: 

Target capaian kineja utama, tahun 
No Indikator utama Satuan 

Kondisi 
tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Akreditasi Prodi 
Agribisnis 

Peringkat B 
Penyempurnaan 

borang/ 
Reakreditasi 

Assesmen 
lapangan/A 

A A A 

2 
Akreditasi Prodi 
Agroteknologi 

Peringkat B 
Penyempurnaan 

borang/ 
Reakreditasi 

Assesmen 
lapangan/A 

A A A 

3 
Pengembangan 
jurusan 

Jumlah Prodi 2 3 4 6 7 7 

4 
Unit laboratoruim  
terakreditasi  

Peringkat Belum 
Persiapan dan 

rekruitmen staf 
Persiapan 
dokumen 

Penyempurnaan 
Pengajuan 

Assesmen  
lapangan badan 
akreditasi Lab. 

Terakreditasi 
(SNI17025) 

5 

Persentase dosen 
berkinerja akademik 
dengan nilai 
SKS/tahun> 81 

% < 1% 10% 30% 50% 90% 100% 

6 
Menuju manajemen 
FP-UHO bersertifikat 
ISO 9000 

Ketersediaan 
dokumen 
ISO9000 

Belum 
Persiapan 
dokumen 

Melengkapi 
dokumen 

Menyempurnak
an dokumen 

Pengajuan 
evalusi 

Sertifikat ISO 
3 unit kerja 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


