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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS JEMBER 



I. PENDAHULUAN 

1.1. Kondisi Umum Program Studi 

Program studi Ilmu Pertanian pada jenjang strata 1 (S1) Fakultas Pertanian 

Universitas Jember dibuka berdasarkan SK pembukaan prgram studi No 

382/KPT/I/2017 pada tanggal 04 Juli 2017 di Universitas Jember Kampus 

Bondowoso. Program studi Ilmu Pertanian Universitas Jember Kampus 

Bondowoso dikonsentrasikan pada pengembangan budidaya tanaman perkebunan 

dengan memperhatikan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten yang 

identik dengan pengembangan tanaman perkebunan. Melihat potensi yang 

demikian, maka tentu dibutuhkan tenaga ahli yang mampu menguasai, 

mengembangkan berbagi teknologi, serta mengelola suatu kawasan dibidang 

perkebunan dengan baik. 

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dituangkan pada visi, 

misi, sasaran, dan tujuan Program Studi Ilmu Pertanian yang diselaraskan dengan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Jember. Visi Program Studi Ilmu 

Pertanian adalah “Menjadi program studi yang unggul di bidang IPTEK 

perkebunan untuk mendukung industri perkebunan terpadu berwawasan 

lingkungan”. Visi tersebut dituangkan dan direalisasikan melalui beberapa misi, 

yaitu (1) Menyelenggarakan program studi yang unggul di bidang IPTEK 

perkebunan untuk mendukung industri perkebunan terpadu berwawasan 

lingkungan, (2) Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

penguasaan kompetensi materi Pertanian dengan kurikulum perkebunan terutama 

pada pengembangan pertanian industrial berwawasan lingkungan, (3) 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Pertanian-

Perkebunan bagi kepentingan kemanusiaan, (4) Memberdayakan masyarakat 

melalui pengembangan Ilmu Pertanian (Perkebunan) berbasis lingkungan, dan (5) 

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) 

dalam bidang Ilmu Pertanian (Perkebunan). Tujuan diselenggarakan program 

pendidikan strata 1 Ilmu Pertanian (Perkebunan) ini adalah (1) Menghasilkan 

sarjana bidang Pertanian (Perkebunan) yang profesional yang mampu 

mengembangkan dan memanfaatkan konsep pertanian berkelanjutan dalam 



tugasnya sehingga mampu mengisi dan menciptakan peluang kerja di bidang Ilmu 

Pertanian, (2) Mengembangkan Program Studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

Universitas Jember sebagai pusat inovasi untuk membantu mengembangkan 

pertanian industrial berwawasan lingkungan, (3) Menghasilkan karya inovatif 

dalam bidang Ilmu Pertanian (Perkebunan) untuk menunjang pertanian industrial 

berwawasan lingkungan, (4) Menerapkan hasil karya inovatif yang berdaya guna 

bagi masyarakat, dan (5) Menjalin kerjasama bidang pengembangan Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) dengan pemangku kepentingan. Visi dan misi Program Studi Ilmu 

Pertanian diwujudkan secara bertahap mengikuti rencana operasional fakultas dan 

renstra universitas, sehingga akreditasi program studi dapat ditingkatkan. 

Seleksi calon mahasiswa yang akan diterima oleh PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) dapat berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu. Jalur pendaftaran 

yang dapat diikuti oleh calon mahasiswa PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) melalui 

jalur undangan Seleksi SNMPTN, seleksi nasional SBMPTN, dan jalur mandiri 

SBMPTBR. Penerimaan calon mahasiswa baru PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

mengikuti jalur seleksi yang telah ditetapkan Universitas Jember dan terintegrasi 

pada laman https://unej.ac.id/pendaftaran/. Calon mahasiswa dapat dinyatakan 

lulus setelah melakukan tes tulis dengan nilai sebagaimana yang disyaratkan oleh 

program studi. Kompetensi penguasaan bahasa inggris untuk meningkatkan daya 

saing lulusan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum 

menyelesaikan studi S1 di PS Ilmu Pertanian (Perkebunan). Kompetensi tersebut 

dapat dibuktikan melalui sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450. PS Ilmu 

Pertanian (Perkebunan) yang baru berdiri masih kurang mendapat minat/animo dari 

calon mahasiswa, sehingga promosi mengenai eksistensi PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) terus ditingkatkan melalui berbagai cara, diantaranya penyebaran 

leaflet, sosialisasi melalui kunjungan, media sosial seperti channel youtube, 

website, dan lain sebagainya terus dilakukan.  

Tenaga pendidik di PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) sebanyak 37 dosen 

dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dari berbagai kompetensi/bidang ilmu (13 

orang berkualifikasi pendidikan S3). Jabatan tenaga pendidik di PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) 2 orang jabatan guru besar, 14 orang jabatan lektor kepala, dan 6 

orang berjabatan lektor. Kualifikasi ini akan terus ditingkatkan hingga para tenaga 

https://unej.ac.id/pendaftaran/


pendidik mencapai kompetensi optimal dan diupayakan untuk mengembangkan 

bagi PS Ilmu Pertanian (Perkebunan). 

Kurikulum PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) di awal berdirinya menggunakan 

kurikulum yang telah disusun oleh tim penyusun borang usulan pembukaan 

program studi yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang, visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Universitas Jember, kurikulum pada PS yang serupa, dan 

memperhatikan kebutuhan stakeholder akan lulusan yang akan dihasilkan oleh PS 

Ilmu Pertanian (Perkebunan). Beban studi yang harus ditempuh mahasiswa untuk 

menyelesaikan program sarjana pada PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) sesuai 

dengan pedoman Universitas Jember yaitu minimal 144 SKS dengan lama masa 

studi 4-5 tahun. Kurikulum PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) akan dievaluasi setiap 

4 tahun sekali dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan stakeholder dan 

kompetensi lulusan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Pedoman mengenai 

beban studi, lama masa studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa serta aturan 

lainnya telah diatur dalam buku pedoman kurikulum PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) dan buku kurikulum program sarjana Fakultas Pertanian Universitas 

Jember. 

Sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

melalui Fakultas Pertanian telah cukup memadai. Pelaksanaan proses pembelajaran 

dilakukan di dalam gendung baru dengan berbagai fasilitas yang berfungsi dengan 

baik. Berbagai sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun 

dosen untuk menunjang proses perkuliahan, praktikum, maupun penelitian 

diantaranya adalah: (1) laboratorium komputer, (2) laboratorium botani dan 

fisiologi tanaman perkebunan, (3) laboratorium teknologi produksi tanaman 

perkebunan, (4) laboratorium teknologi panen dan pasca panen tanaman 

perkebunan, (5) laboratorium kultur jaringan, (6) laboratorium ilmu hama 

tumbuhan, (7) laboratorium ilmu penyakit tumbuhan, (8) laboratorium 

perlindungan tanaman, (9) laboratorium biometrika dan pemuliaan tanaman, (10) 

laboratorium ekofisiologi tanaman, (11) laboratorium analisis tanaman, (12) 

laboratorium produksi teknologi benih, (13) laboratorium fisika dan konservasi 

tanah, (14) laboratorium kesuburan tanah, (14) laboratorium sumberdaya lahan, 

(15) laboratorium biologi tanah, (16) laboratorium manajemen bisnis dan 



kewirausahaan, (17) laboratorium komunikasi pertanian, (18) laboratorium media 

penyuluhan, (19) laboratorium sosiologi pertanian, (20) kebun percobaan 

agrotechnopark yang berlokasi di Jubung, (21) greenhouse, (22) perpustakaan dan 

ruang baca, serta fasilitas penunjang lainnya. Kekurangan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran akan diantisipasi dengan penggunaan laboratorium 

pada PS lain yang relevan dengan kegiatan yang dibutuhkan. Segala fasilitas 

diupayakan untuk memenuhi standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. 

 Pendanaan PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) berasal dari UKT mahasiswa dan 

PNBP per tahun 150 juta untuk pengembangan pembelajaran. Pendanaan untuk 

kegiatan tri dharma juga didapatkan dari pemerintah dengan penggunaan gaji 

dosen, dana penelitian, pengabdian, serta kerjasama. Rerata dana operasional setiap 

mahasiswa pertahunnya mencapai Rp 19.726.994,00. Rerata dana penelitian setiap 

dosen pertahun mencapai Rp 38.913.894,00. Rerata dana kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat Rp 3.407.421,00 per dosen pertahunnya. Kegiatan lainnya yang 

bersumber dari PNBP Prodi untuk pengembangan pembelajaran dan kompetensi 

dosen maupun mahasiswa untuk tahun 2017-2020 dirancang sebagaimana tertera 

pada tabel berikut 

No Nama kegiatan Tujuan kegiatan 
Rencana 

pelaksanaan 
Besar dana 

1 Persiapan Akreditasi PS 

Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) melalui 

Restrukturisasi Kurikulum 

Berbasis kompetensi dan 

KKNI serta Sosialisasi 

Standar Akreditasi 

Restrukturisasi 

kurikulum dan 

peningkatan 

pemahaman 

mengenai 

akreditasi PS  

November 

2018 

Rp 26.352.500,- 

2 Peningkatan Kompetensi 

Mahasiswa PS Ilmu 

Pertanian (Perkebunan) 

melalui Praktik Kerja 

Lapang (PKL) 

Studi banding 

ke lapangan 

untuk 

mahasiswa 

Maret 2019 Rp 41.900.000,- 

3 Peningkatan Kualitas Profil 

Lulusan PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) dan PS 

Peternakan melalui 

Fieldtrip 

Menumbuhkan 

rasa cinta 

terhadap budaya 

pertanian bagi 

mahasiswa baru 

Juni 2019 Rp 18.722.000,- 

4 Manajerial laboratorium Inventarisasi 

alat dan bahan 

lab 

Agustus 

2019 

Bahan ATK 

5 Partisipasi aktif dalam 

Forum Komunikasi 

Silaturrahmi 

dan kerjasama 

September 

2019 

Rp 11.200.000,- 



Perguruan Tinggi Pertanian 

Indonesia 

antar perguruan 

tinggi (2 orang) 

6 Workshop pelatihan 

penulisan PKM untuk 

meningkatkan softskill 

mahasiswa 

Pembinaan 

penulisan PKM 

Oktober 

2019 

Rp 9.250.000,- 

7 Problem finding dalam 

negeri (3 hari, pada instansi 

PT Astra, PT Kebun Tebu 

Mas Lamongan, ????) 

Menemukan 

permasalahan 

untuk 

pengembangan 

riset lompatan 

PS kedepan 

Oktober –

Nopember 

2019 

Rp 40.000.000,- 

8 Bimbingan Teknis 

Kompetensi Pembibitan 

Tanaman Kelapa Sawit 

untuk Persiapan 

Mendapatkan SKPI bagi 

Mahasiswa/i PS Ilmu 

Pertanian 

Persiapan SKPI Nopember 

2019 

Rp 37.622.500 

9 Peningkatan Kapabilitas 

Dosen dan Mahasiswa 

melalui Pembelajaran 

berbasis Teknologi 

Informasi di Bidang 

Pertanian 

Peningkatan 

implementasi 

teknologi 

informasi pada 

proses 

pembelajaran  

Februari 

2020 

Rp 45.487.500,- 

10 Peningkatan Kompetensi 

Mahasiswa PS Ilmu 

Pertanian (Perkebunan) 

melalui Praktik Kerja 

Lapang (PKL) 

Studi banding 

ke lapangan 

untuk 

mahasiswa baru 

Maret 2020 Rp 42.000.000,- 

11 Manajerial laboratorium Maintenance 

alat  

Agustus 

2020 

Rp 10.000.000,- 

12 Workshop metode 

pembelajaran berbasis riset 

untuk PS Ilmu Pertanian  

Pemahaman 

teknis 

pembelajaran 

berbasis riset 

Mei 2021 Rp 26.352.500,- 

13 Kursus kompetensi 

keahlian cup test bidang 

kopi dan kakao 

Peningkatan 

kompetensi/skill 

dosen (4 orang) 

Juli 2021 Rp 30.000.000,- 

14 Peningkatan Kompetensi 

Dosen dalam Pembuatan 

Modul Pembelajaran dan 

Keterampilan Penggunaan 

Alsintan Pengolahan Kopi 

Bagi Mahasiswa 

Peningkatan 

skill pembuatan 

modul ajar dan 

keterampilan 

mengoperasikan 

alsintan 

Nopember 

2021 

Rp 29.752.500,- 

Program Studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) dipimpin oleh Koordinator 

Program Studi (KPS) yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas 

Pertanian. KPS bertanggung jawab mengenai pelaksanaan akademik, organisasi 

tata kelola, tata pamong, hingga mempersiapkan data-data evaluasi mutu internal 



program studi yang terintegrasi dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM). Seluruh 

komponen penyelenggaraan kegiatan administrasi dan akademik telah terintegrasi 

secara terpadu di Sistem Informasi Terpadu (SISTER) Universitas Jember. 

Sistem pembelajaran lebih dipusatkan pada mahasiswa (Student Center 

Learning). PS membuat tim mengajar pada setiap mata kuliah untuk 

mengembangkan pembelajaran di masing-masing mata kuliah.  Sistem 

pembelajaran SCL dirancang sedemikian rupa untuk memberi keleluasaan diskusi 

interaktif antara dosen dan mahasiswa mengenai topik yang dibahas pada 

perkuliahan. Untuk membangun skill/keterampilan mahasiswa praktikum 

dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran masing-masing mata 

kuliah. Pemberian tugas mahasiswa yang merupakan bagian dari kegiatan 

akademik memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar mandiri maupun 

secara tim dan mengeksplorasi materi perkuliahan sesuai arahan dosen. Praktikum 

lapang dan kegiatan magang dilakukan untuk mengeksplorasi skill mahasiswa 

dalam menerapkan teori dan adaptasi teori dengan lingkungan kerja. 

Pembimbingan tugas akhir mahasiswa (skripsi) di PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) didasarkan pada buku pedoman akademik PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) dan pedoman akademik Fakultas Pertanian UNEJ. Pemilihan dosen 

pembimbing disesuaikan berdasarkan topik penelitian yang diambil mahasiswa dan 

keahlian masing-masing dosen. Mahasiswa semester 5 diarahkan untuk mengambil 

minat riset sesuai dengan kelompok riset yang disediakan oleh PS. Mahasiswa 

dibina hingga siap untuk menulis skripsi sesuai dengan topik riset yang telah 

direncanakan. Dengan demikian diharapkan topik riset yang dikerjakan oleh 

mahasiswa dapat menjadi daya tarik untuk mengembangkan kemampuan dan 

keahlian/keterampilannya dalam bidang tertentu. Mahasiswa yang telah melakukan 

riset bersama dosen pembimbingnya dituntut aktif menjadi pembicara pada seminar 

nasional maupun internasional untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. 

 Kegiatan administrasi dan belajar mengajar di PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan) telah difasilitasi jaringan internet. Kedua kegiatan tersebut telah 

terintegrasi dalam SISTER dan dapat diakses baik oleh dosen, mahasiswa, maupun 

orang tua mahasiswa dari manapun. Selain untuk administrasi dan akademik, 

jaringan internet juga dapat digunakan untuk meningkatkan sumber referensi dosen 



maupun mahasiswa melalui teksbook dan jurnal yang dapat di unduh secara gratis 

karena universitas telah berlangganan. Hingga saat ini universitas berlangganan 4 

publisher seperti nature, springer, ebsco, dan cambridge core yang dapat diakses 

dengan mudah melalui https://library.unej.ac.id. Link perpustakaan nasional pada 

laman http://e-resources.perpusnas.go.id/ juga dapat diakses secara gratis oleh 

sivitas akademika. Selain untuk proses diatas, monitoring dan evaluasi dosen 

maupun karyawan juga dapat diakses melalui jalur internet. 

Sistem penjaminan mutu dilakukan secara internal maupun eksternal. 

Evaluasi internal meliputi pengkajian kurikulum, monitoring, kinerja dosen dan 

karyawan, serta mutu/hasil belajar mahasiswa. Sedangkan evaluasi eksternal 

mencakup keseluruhan pengelolaan PS, pemanfaatan hasil belajar, dan evaluasi dari 

pihak pengguna (setelah ada lulusan yang dihasilkan). Sistem penjaminan mutu di 

PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) mengikuti kebijakan penjaminan mutu ditingkat 

fakultas dan universitas. 

PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) telah memiliki kerjasama baik dalam 

maupun luar negeri yang dapat dikembangkan lebih intensif untuk mendukung 

penelitian, pertukaran (baik dosen/mahasiswa), dan sumber mahasiswa asing, 

dengan demikian kesinambungan PS dapat dipertahankan. 

 

1.2. Antisipasi Masa Depan 

Didasarkan pada perkembangan inovasi dan teknologi maka perguruan tinggi 

juga dituntut untuk dapat beradaptasi menghasilkan lulusan yang berkualitas, oleh 

karena itu sesuai slogan Universitas Jember selalu mengutamakan kualitas (quality 

first) dalam segala kegiatan. Oleh karena itu mahasiswa dibekali soft skill sehingga 

ketika lulusan terjun di dunia kerja dapat beradaptasi dengan perkembangan dan 

perubahan yang terjadi dilapang. Demikian pula dengan peningkatan SDM tenaga 

kependidikan sebagai antisipasi perkembangan pengetahuan dan perilaku 

mahasiswa.  

  

https://library.unej.ac.id/
http://e-resources.perpusnas.go.id/


II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI S1 

ILMU PERTANIAN  

 

2.1 Visi Program Studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

Visi program studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) adalah “Menjadi program 

studi yang unggul di bidang IPTEK perkebunan untuk mendukung industri 

perkebunan terpadu berwawasan lingkungan”. Visi ini disusun mengacu dari visi 

Universitas Jember dan Fakultas Pertanian, sehingga diharapkan ada linearitas visi 

yang mendukung visi Fakultas dan Universitas. Visi Universitas Jember yaitu 

“Menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni 

berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial”, sedangkan visi Fakultas 

Pertanan yaitu “Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas yang 

mengembangkan sistem pertanian berorientasi pada pertanian industrial 

berwawasan lingkungan”. Selain mengacu pada visi Fakultas dan Universitas, visi 

program studi juga mengacu pada peluang serta sumberdaya (kekuatan) yang 

dimiliki. Diharapkan visi tersebut dapat dicapai secara bertahap hingga tahun 2025. 

Melalui akreditasi, diharapkan PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) mampu 

mendapatkan predikat A dari BAN-PT untuk mendukung visi Universitas Jember 

yaitu menjadi program studi yang unggul di Asia Tenggara. 

 

2.2 Misi Program Studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

Upaya untuk mencapai visi program studi dapat direalisasikan melalui 

beberapa misi. Misi PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) adalah sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang Ilmu Pertanian dengan 

kurikulum perkebunan secara profesional. 

2. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan 

kompetensi materi Pertanian dengan kurikulum perkebunan terutama pada 

pengembangan pertanian industrial berwawasan lingkungan. 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Pertanian-

Perkebunan bagi kepentingan kemanusiaan. 

4. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan Ilmu Pertanian-

Perkebunan berbasis lingkungan. 



5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan 

(stakeholders) dalam bidang Ilmu Pertanian-Perkebunan. 

Penjabaran misi PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) perlu dilakukan untuk 

menyamakan konsep, maka setiap misi dijabarkan sebagai berikut. Misi pertama 

“Menyelenggarakan pendidikan program sarjana bidang Ilmu Pertanian dengan 

kurikulum perkebunan secara profesional”. Misi ini dapat diukur berdasarkan 

pengakuan dari pihak eksternal, yaitu akreditasi dari BAN-PT dan penilaian dari 

stakeholder. Misi kedua yaitu “Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dalam penguasaan kompetensi materi Pertanian dengan kurikulum perkebunan 

terutama pada pengembangan pertanian industrial berwawasan lingkungan”. Misi 

ini dapat diukur melalui kemandirian, peran dan kemampuan lulusan untuk 

berkontribusi menyelesaikan permasalahan masyarakat. 

Misi ketiga PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) “Mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Pertanian-Perkebunan bagi kepentingan 

kemanusiaan”. Hal ini dapat diukur melalui jumlah publikasi dan penemuan 

inovatif baru yang merupakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa selama periode 

waktu yang ditentukan. Misi keempat yaitu “Memberdayakan masyarakat melalui 

pengembangan Ilmu Pertanian-Perkebunan berbasis lingkungan”. Hal ini dapat 

diukur melalui ketercapaian program pengabdian serta luarannya yang dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa PS untuk memberdayakan masyarakat. Misi kelima PS 

Ilmu Pertanian (Perkebunan) yaitu “Mengembangkan jaringan kerjasama dengan 

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang Ilmu Pertanian-Perkebunan”. 

Hal ini dapat diukur melalui jumlah peningkatan memorandum of understanding, 

baik untuk kerja sama Pendidikan (credit earning), penelitian dan non degree 

training. 

 

2.3 Tujuan Program Studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Menghasilkan sarjana bidang Pertanian-Perkebunan yang profesional yang 

mampu mengembangkan dan memanfaatkan konsep pertanian 

berkelanjutan dalam tugasnya sehingga mampu mengisi dan menciptakan 

peluang kerja di bidang Ilmu Pertanian. 



b. Mengembangkan Program Studi Ilmu Pertanian-Perkebunan Universitas 

Jember sebagai pusat inovasi untuk membantu mengembangkan pertanian 

industrial berwawasan lingkungan. 

c. Menghasilkan karya inovatif dalam bidang Ilmu Pertanian-Perkebunan 

untuk menunjang pertanian industrial berwawasan lingkungan. 

d. Menerapkan hasil karya inovatif yang berdaya guna bagi masyarakat. 

e. Menjalin kerjasama bidang pengembangan Ilmu Pertanian-Perkebunan 

dengan pemangku kepentingan. 

 

2.4 Sasaran Program Studi Ilmu Pertanian (Perkebunan) 

Untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek program studi, dilakukan 

penjabaran tujuan PS secara spesifik dan terukur dalam bentuk sasaran yang 

kemudian dijadikan sebagai prioritas program pengembangan PS S1 Ilmu Pertanian 

(Perkebunan). Sasaran PS yang dimaksud adalah sebagau berikut. 

 Menghasilkan lulusan berkualitas, dengan indikator memiliki indeks prestasi 

kumulatif tinggi, memiliki prestasi dibidang non akademis dan memiliki masa 

tunggu kerja yang pendek. 

 Meningkatkan karya inovatif, dengan indikator dihasilkannya prototipe karya 

inovatif dosen dan mahasiswa. 

 Meningkatkan publikasi karya ilmiah, dengan indikator utama publikasi ke 

dalam jurnal internasional dan nasional terakreditasi. 

 Meningkatkan animo partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang bertaraf nasional 

dan internasional, dengan indikator utama peningkatan jumlah dosen dan 

mahasiswa PS S1 Ilmu Pertanian yang ikut serta. 

 

  



III. INDIKATOR KINERJA DAN CARA PENCAPAIANNYA 

3.1 Indikator Kinerja Utama 

Selain melakukan tugas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten, kegiatan tri dharma 

perguruan tinggi juga menjadi poin untuk mencapai tujuan dan sasaran program 

studi sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Indikator yang dapat dilihat untuk 

mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Adanya peningkatan kualitas pembelajaran, dengan indikator sebagai berikut. 

No Indikator Satuan Baseline 2018 2019 2020 

1 Kualifikasi dosen 

berjabatan guru besar 

Orang  2 2 2  

2 Kualifikasi dosen 

berpendidikan S3 (Doktor) 

Orang 13 13 13  

3 Kualifikasi dosen 

berpendidikan S2 

(Magister) 

Orang 25 25 25  

4 SOP bidang akademik Dokumen  7 7 7  

5 Integrasi sistem akademik Sistem  21 21 21  

6 Ruang kuliah Ruang      

7 Ruang dosen berisi 2 dosen Ruang      

8 Ruang dosen berisi 1 dosen Ruang      

9 Laboratorium analisis Ruang  8 8 8  

10 Kebun percobaan Ha  14 14 14  

 

2. Peningkatan publikasi ilmiah dosen, dengan indikator sebagai berikut. 

No Indikator Satuan Baseline 2018 2019 2020 

1 Jumlah publikasi 

internasional 

Jumlah  2 6 3  

2 Jumlah publikasi nasional 

terakreditasi 

Jumlah 1 1 3  

3 Menjadi pemakalah seminar 

internasional 

Judul     

4 Menjadi pemakalah seminar 

nasional 

Judul     

 

  



3. Meningkatkan animo calon mahasiswa untuk masuk ke PS Ilmu Pertanian 

(Perkebunan), dengan indikator sebagai berikut. 

No Indikator Satuan Baseline 2018 2019 2020 

1 Jumlah pendaftar/calon 

mahasiswa  

Orang  52 407   

2 Jumlah diterima Orang  25 49 40  

3 Rasio mahasiswa 

diterima/pendaftar 

- 0,48 0,12   

 

4. Meningkatkan jejaring akademik baik di dalam maupun diluar negeri, dengan 

indikator sebagai berikut. 

No Indikator Satuan Baseline 2018 2019 2020 

1 Jumlah visiting 

professor/visiting 

lecturer/visiting scholar 

Orang  3 0   

2 Kerjasama penelitian 

internasional 

Topik  2 2   

3 Kerjasama penelitian 

nasional 

Topik  3 3   

 

3.2 Strategi Pencapaian 

A. Pendidikan 

A.1 Menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan di Bidang Perkebunan. 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Mengembangkan kurikulum 

sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi perkebunan 

serta kebutuhan pasar kerja 

1. Mengintensifkan komunikasi dengan 

stakeholder 

2. Membangun kerjasama dengan 

asosiasi profesi di bidang 

perkebunan 

2 Memberikan soft skill pada 

mahasiswa  

1. Mengembangkan metode 

pembelajaran 

2. Pengembangan proses pembelajaran 

untuk evaluasi soft-skill mahasiswa 

3 Memberikan keterampilan 

penunjang kepada mahasiswa 

seperti bahasa Inggris dan 

komputer 

1. Mewajibkan mahasiswa memiliki 

sertifikat TOEFL sebelum lulus 

2. Bekerjasama dengan lembaga lain 

yang kompeten 

4 Meningkatkan kompetensi 

dan profesionalisme staf 

dosen dan tenaga 

1. Memfasilitasi peningkatan 

jenjang pendidikan staf dosen 

dan peningkatan ketrampilan 



kependidikan tenaga kependidikan 

2. Memfasilitasi keikutsertaan staf 

dosen dalam pertemuan 

nasional maupun internasional 

3. Memfasilitasi peningkatan 

kompetensi dosen melalui 

kegiatan pekerti, AA dan 

magang di instansi perusahaan 

perkebunan. 

 

A.2 b. Meningkatnya suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses 

pembelajaran 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Meningkatnya sarana dan 

prasarana pendukung 

pembelajaran  yang memadai 

1. Penyusunan anggaran untuk 

pengadaan sarana dan prasarana 

pembelajaran  

2 Meningkatkan kedisiplinan 

proses pembelajaran 

1. Penyusunan dan penerapan SOP yang 

konsisten 

2. Penerapan penghargaan dan sanksi 

yang jelas 

3 Meningkatkan keharmonisan 

relasi antara dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa 

3. Melakukan Sarasehan yang dilakukan 

setiap 3 bulan sekali 

 

A.3 Meningkatnya kreatifitas mahasiswa di bidang ilmu dan teknologi Perkebunan 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Mendorong dan 

mendukung mahasiswa 

dalam mengikuti lomba 

karya ilmiah 

1. Memfasilitasi keikutsertaan 

mahasiswa dalam kompetisi 

ilmiah dan pertemuan ilmiah di 

tingkat nasional  

2. Meningkatkan kegiatan 

kemahasiswaan 

3. Mendorong mahasiswa, 

dalam mengajukan proposal 

PKM 

 

 

 

 



B. Penelitian 

B.1 Meningkatnya suasana laboratorium yang kondusif untuk mendukung proses 

penelitian 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Meningkatkan sarana dan 

prasarana laboratorium. 

1. Mengikuti hibah kompetisi 

memperebutkan bantuan 

2. Optimalisasi peran lembaga kerja 

sama fakultas 

2 Meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan pranata 

laboratorium 

1. Memfasilitasi keikutsertaan 

pranata laboratorium dalam 

pelatihan analisis dan pertemuan 

ilmiah 

 

B.2 Meningkatnya temuan iptek di bidang ilmu dan teknologi perkebunan yang 

mampu menjawab isu strategis yang berkembang di masyarakat. 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Mendorong staf dosen 

untuk melakukan 

penelitian dan 

memfasilitasi dalam 

memperoleh dana 

penelitian 

1. Mendorong KERIS untuk aktif 

mengajukan proposal ke berbagi 

instansi  

2. Memperluas kegiatan kerja sama 

3. Memfasilitasi keikutsertaan staf dosen 

dalam seminar 

dan pelatihan penulisan karya ilmiah 

2 Mendorong staf dosen untuk 

mengajukan Paten dan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) 

1. Memfasilitasi staf dosen dalam 

pengajuan Paten dan HKI 

 

C. Pengabdian kepada Masyarakat 

C.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan informasi di bidang teknologi 

perkebunan kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Meningkatkan alokasi 

anggaran pengabdian 

kepada masyarakat di 

tingkat prodi 

1. Membangun kerjasama 

dengan pemerintah daerah 

dan memperluas akses-akses 

informasi 

2. Memfasilitasi kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

2 Membangun kemitraan dengan 

desa binaan 



3 Mendorong dan memfasilitasi 

staf dosen untuk melakukan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Meningkatkan peran dosen 

dalam pengabdian kepada 

masyarakat 

 

D. Tata Kelola 

D.1 Tata kelola yang kredibel, tranpsaran, akuntabel, dan bertanggung jawab 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Melaksanakan tertib 

administrasi dan transparansi 

keuangan 

1. Meningkatkan tertib administrasi 

2. Meningkatkan transparansi keuangan 

 

D.2 Meningkatnya kepuasan pelanggan 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Meningkatkan kualitas 

pelayanan 

1. Memfasilitasi peningkatan 

ketrampilan dan kompetensi tenaga 

kependidikan 

2. Pembuatan sistem layanan berbasis 

web 

 

D.3 Berlanjutnya pelaksanaan pendidikan 

No Strategi Pengembangan Arah Kebijakan 

1 Meningkatkan promosi dan 

kerjasama dengan 

pemangku kepentingan 

1. Pengajuan akreditasi prodi 

2. Memperluas jangkauan diseminasi 

3. Penjajagan kerjasama secara aktif 

dengan lembaga lain 

  



IV. PENUTUP 

Penyusunan rencana kerja PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) Fakultas 

Pertanian Universitas Jember untuk tahun 2017-2020 disusun melalui acuan 

Rencana Operasional Fakultas Pertanian dan Rencana Strategis Universitas Jember. 

Rencana kerja disusun atas diskusi aktif dan partisipatif yang melibatkan dosen, 

ketua laboratorium, pimpinan fakultas, dan stakeholder yang disarikan oleh tim 

penyusun renja dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui peluang 

dan tantangan pengembangan PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) kedepan. Rencana 

kerja ini disusun sebagai acuan bagi PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) untuk 

mencapai visi yang telah ditentukan. Harapan besar mendapatkan nilai maksimal 

pada tahun pertama akreditasi di 2019. 

Komitmen bersama dan dukungan seluruh komponen yang terlibat dalam 

penyelenggaraan PS Ilmu Pertanian (Perkebunan) hingga pimpinan Fakultas 

Pertanian Universitas Jember menjadi poin utama untuk menjalankan setiap 

program dan kegiatan yang telah direncanakan. Harapannya seluruh kegiatan yang 

direncanakan dapat bermuara pada ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 
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