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1 PENDAHULUAN

1.1 Esensi Pendidikan Tinggi Agribisnis
Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 menegaskan bahwa pembangunan

sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) mengacu pada Paradigma Pertanian

untuk Pembangunan (Agriculture for Development).  Sektor pertanian sebagai penggerak

transformasi pembangunan yang esensial, mencakup transformasi demografi, ekonomi,

intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan harus dimaknai secara

berimbang dan holistik dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian harus mengakomodasi banyak

kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi

masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Sektor pertanian yang

merupakan sektor tumpuan bagi ketahanan pangan nasional juga memiliki fungsi strategis

lainnya termasuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial yaitu

kemiskinan, keadilan dan lain-lain. Dengan demikian, memposisikan sektor pertanian dalam

pembangunan nasional adalah keniscayaan mengingat posisinya sebagai kunci utama

keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan

Makmur.

Visi Pembangunan Pertanian yang termaktub dalam Rencana Strategis Kementrian Pertanian

2015 – 2019 adalah terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya

Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Visi pembangunan pertanian

nasional tersebut pada dasarnya mendorong pengembangan pertanian modern, yang

berbudaya industri dalam rangka membangun industri pertanian berbasis pedesaan. Visi

tersebut dapat dinyatakan juga sebagai paradigma baru pembangunan pertanian dengan

pertanian dalam kerangka agribisnis. Paradigma ini dapat juga dipandang sebagai pemikiran

dasar tentang reformasi pertanian dengan sasaran utama merevitalisasikan peran strategis

sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional baik dilihat dari subyek petani,

komoditas/produk, pasar, faktor produksi dan devisa maupun penyerapan tenaga kerja

didalamnya.

Paradigma tersebut akan dapat tercapai jika dan hanya jika masyarakat tani di pedesaan ikut

serta berperan aktif didalamnya (participatory development). Salah satu aspek penting yang
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dapat paradigma pembangunan pertanian tersebut adalah sejauh mana kemampuan sektor

pertanian untuk dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat

petani serta mewujudkan pemerataan dan nilai tambah ekonomi yang berimbang. Hal lain

yang perlu mendapatkan perhatian adalah perkembangan dan perubahan-perubahan pasar

dan teknologi pertanian dan hasil-hasil pertanian sesuai dengan perkembangan era

keterbukaan (globalisasi). Dalam hal demikian sumber-daya manusia pertanian dimasa

mendatang merupakan faktor kunci pembangunan pertanian.

Sejalan dengan paradigma baru pembangunan nasional tersebut, maka Visi Universitas Jember

(UNEJ) adalah “menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni

berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial”. Rumusan visi ini menegaskan bahwa

dalam kerangka pengembangan IPTEKS, UNEJ, sebagai salh satu pelaksana pendidikan tinggi

terdepan di Indonesia, harus: (1) memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) menghasilkan

karya yang memi liki nilai bisnis yang berdaya saing; dan (3) melaksanakan lima prinsip dalam

pertanian industrial, yaitu memiliki nilai tambah tinggi, terintegrasi dalam satu rantai pasok,

bertumpu pada sumberdaya domestik, berbasis IPTEKS, dan berkelanjutan serta berwawasan

lingkungan.

Fakultas Pertanian Universitas Jember sebagai Pelaksana Pendidikan Tinggi Pertanian tentu

saja memiliki peran sentral dalam membentuk sumberdaya manusia pertanian yang tangguh,

handal dan berdaya saing dalam mendorong pengembangan pertanian industrial. Oleh sebab

itu, sejalan dengan Visi Universitas Jember, Visi Fakultas Pertanian UNEJ adalah “sebagai

penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas yang mengembangkan sistem pertanian industrial

berwawasan lingkungan”. Dalam mewujudkan visi tersebut maka Fakultas Pertanian UNEJ

bertekad untuk mengembangkan pertanian industrial sebagai basis ekonomi bangsa, mutlak

diperlukan ketrampilan berbagai segi, baik produksi, pemasaran, pengolahan, distribusi

maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan rekayasa baik manajemen, teknologi informasi

serta situasi. Ini semua pada prinsipnya berkaitan dengan masalah peningkatan sumberdaya

manusia terutama didalam aspek manajerial. Dengan perkataan lain, input dalam kandungan

sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam pengembangan surnberdaya manusia

yang kompetitif. Selain itu, teknologi yang tepat, potensi sumberdaya alam yang

berkeunggulan, serta iklim penunjang yang kondusif merupakan faktor kunci di dalam rangka

mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Program Magister Agribisnis (S2) sebagai bagian dari Fakultas Pertanian tentu saja memiliki

peran strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai bagian dari pendidikan tinggi,
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Program Studi Magister Agribisnis mem-punyai tanggung jawab yang besar untuk turut

mempercepat peningkatan kualitas manusia pada bidang pertanian memiliki orientasi kuat

dalam pengembangan agribisnis dalam rangka mempercepat laju pembangunan khususnya di

pedesaan. Dalam hal demikian Rencana Strategis dan Operasional yang disusun Program Studi

Magister Agribisnis Fakultas Universitas Jember  seyogyanya mampu mengantisipasi dan

menjawab perkembangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi saat ini dan di masa

yang akan datang.

1.2 Ranah Program Studi Magister Agribisnis
Program Studi Magister Agnbisnis, Fakultas Pertanian UNEJ sebagai unit pelaksana adalah

penyelenggara kegiatan pendidikan pasca sarjana, penelitian dan pada masyarakat dibidang

Agribisnis. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan manusia dalam dan pemanfaatan

sumberdaya nabati, hewani dan jasad renik serta ekosistem. Hasilnya mulai dari pra produksi,

produksi, penanganan hasil, pemasaran hingga distribusi hasil pertanian dan bahan pangan

bagi kesejahteraan manusia.

Kegiatan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut menunjukkan

peran surnberdaya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya nabati dan

jasat renik dengan rekayasa faktor-faktor sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan. Rekayasa

sosial antara lain penataan kelembagaan atau intitusi sosial. Rekayasa ekonomi mencakup

penataan secara optimal dan efisiensi kelembagaan. Rekayasa teknologi mencakup teknik

produksi hingga manajemen agar hasil pertanian siap dikonsumsi. Rekayasa lingkungan

mencakup campur tangan manusia dalam memanipulasi lingkungan tumbuh sumberdaya

nabati dan jasad remik serta lidup pada umumnya.

Kegiatan pra produksi pertanian meliputi pengadaan, penyiapan, pemasaran dan distribusi

input produksi. Sedangkan pengelolaan tenaga kerja, penyediaan modal dan penataan

kelembagaan merupakan kegiatan penunjang (supporting activity) dari kegiatan pra produksi

dan kegiatan produksi. Aspek pemasaran dan distribusi merupakan semua kegiatan yang

mengkaitkan kepentingan dan kepuasan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan input

produksi maupun hasil pertanian.

Dari pengertian dan lingkup pertanian yang ada kita mengantisipasi paradigma baru dari

pembangunan pertanian yakni pembangunan pertanian berwawasan sistem agribisnis yang

berarti pembangunan pertanian tidak lagi bertumpu pada persoalan produksi semata-mata,

akan tetapi lebih berwawasan kepada peningkatan pendapatan dan mutu kehidupan yang
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lebih baik. Jika berpijak pada visi pengembangan industri pertanian yakni pertanian modern

yang berbudaya industri dalam rangka industri pertanian berbasis pedesaan, maka aspek-

aspek lingkungan, strategis, sumberdaya maupun teknologi telah memberikan pengertian

bahwa peluanguntuk menumbuhkembangkan wawasan agribisnis relatif besar. Namun

peluang tersebut hanya dapat direalisasikan secara optimal manakala mampu ditumbuhkan

perekayasaan berbagai aspek tersebut pada tingkatan lokalita (kawasan) yang bersifat spesifik.

Untuk berkaitan peran kaum intelektual (para pakar), dunia usaha dan pemerintah dalam pola

simbiose mutualistik menjadi sangat penting, sehingga nilai tambah yang ditimbuhkan dari

setiap kegiatan sisektor pertanian menjadi lebih banyak ditangkap oleh masyarakat petani

sebagai subyek pembangunan pertanian. Dalam hal demikian untuk memberdayakan semua

aspek yang terkait dengan pertanian perlu ditunjang melalui komunikasi sebagai sarana

pengefektifan kegiatan pembangunan pertanian.

Dari uraian tersebut ditetapkan bahwa bidang keilmuan agribisnis, sebagai bagian dari Ilmu

Sosial Ekonomi Pertanian adalah cabang dari ilmu pertanian yang mengkaji bidang

manajemen, sosiologi, ekonomi, komunikasi dan sumberdaya pertanian. Dalam usaha

mengembangkan dan mengantisipasi perkembangan ipteks dalam menunjang pembangunan

pertanian Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember merupakan

wahana belajar yang tepat bagi calon-calon insan intelektual di bidang manajemen bisnis

pertanian dari hulu hingga hilir.
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2 VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

2.1 Visi
Berdasar latar belakang yang disampaikan, dan sejalan dengan visi misi Universitas Jember

serta Fakultas Pertanian, maka Visi Program Studi Magister Agribisnis (S2) Fakultas Pertanian

Universitas Jember (UNEJ) adalah :

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka Visi Program Studi Magister Agribisnis Fakultas

Pertanian adalah:

Sebagai penyelenggara pendidikan Program Magister Agribisnis berkualitas dalam

mengembangkan agribisnis unggulan yang berdaya saing global dan berorientasi pada

pertanian industrial berwawasan lingkungan.

Visi Program Studi (PS) Magister Agribisnis akan dicapai secara bertahap hingga tahun 2020.

Sasaran pencapaian dimulai pada tahun 2018 yaitu tercapainya akreditasi A, perbaikan mutu

pembelajaran, publikasi artikel ilmiah di journal bereputasi baik nasional maupun

internasional.

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama atas beberapa kata kunci

dalam visi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Studi Magister Agribisnis adalah penyelenggara pendidikan program magister

agribisnis berkualitas dalam mengembangkan agribisnis unggulan yang dimaksud adalah

sebagai lembaga penyelenggara pendidikan magister agribisnis mampu menunjukkan

kualitas, berdaya saing sesuai dengan potensi wilayah dalam pengembangan agribisnis

yang meliputi agribisnis dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dengan baik berdasarkan

kekuatan sumberdaya internal dalam aspek pelaksanaan, produktivitas penelitian dan

publikasi hasil penelitian serta pengabdian pada masyarakat;

2. Berdaya saing global, bahwa Program Studi Magister Agribisnis adalah penyelenggara

pendidikan tinggi yang memiliki kualitas dan keunggulan komparatif maupun kompetitif

dengan memanfaatkan sumberdaya dan meningkatkan daya saing yang diwujudkan

dalam publikasi hasil penelitian; dan

3. Pengembangan Pertanian Industrial mengacu kepada tekat yang kuat dari Program Studi

Magister Agribisnis dalam mewujudkan agribisnis yang berorientasi pada peningkatan

nilai tambah dan pengembangan produk pertanian dari hulu ke hilir yang berwawasan

lingkungan.
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Program Studi Magister Agribisnis dalam mengembangkan pertanian industrial tidak hanya

mengedepankan keterkaitan pertanian dan industri tetapi juga memperhatikan kelestarian

lingkungan, artinya bahwa peningkatan nilai tambah dan pengembangan produk pertanian

harus selaras dengan lingkungan yang diwujudkan dengan keikutsertaan Program Studi

Magister Agribisnis dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memotivasi petani

dalam mengembangkan hasil pertanian yang ramah lingkungan.

2.2 Misi
Misi PS Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik Program Studi Magister Agribisnis di

bidang agribisnis yang berkualitas;

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian yang menunjang pertanian

industrial yang berwawasan lingkungan;

3. Menghasilkan lulusan yang mandiri, mengembangkan agribisnis unggulan dan

meningkatkan pembangunan pertanian industrial sesuai dengan kebutuhan

pembangunan (nasional dan daerah);

4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan

memecahkan masalah aktual dalam masyarakat di bidang agribisnis; dan

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

Penjelasan untuk masing-masing misi tersebut adalah:

1. Misi pertama yaitu diukur dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan Program Studi

Magister Agribisnis yang mampu memberikan jasa pelayanan secara tepat dan sesuai

dengan kebutuhan stakeholder serta dirumuskan berdasarkan kaidah SNPT yang didukung

oleh tenaga dosen yang kompeten di bidang agribisnis dan didukung oleh ketersediaan

sarana dan prasarana;

2. Misi kedua yaitu tentang pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang

menunjang pertanian industrial dan berwawasan lingkungan diukur dengan capaian hasil-

hasil penelitian dalam pencapaian visi program studi terutama untuk mendukung

pengembangan  pertanian industrial berwawasan lingkungan yang dihasilkan baik dosen

dan mahasiswa, diseminasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;
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3. Misi ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang mandiri dalam mengembangkan agribisnis

unggulan dan meningkatkan pembangunan pertanian industrial yang berwawasan sesuai

dengan kebutuhan pembangunan (nasional dan daerah) diukur dengan kemandirian

lulusan dalam pengembangan potensi diri, yang berupa kemampuan lulusan dalam

memasuki dunia kerja dan peningkatan karir di dunia kerja serta melakukan wirausaha

atau menjadi entreprenurship dalam bidang agribisnis;

4. Misi ke empat yaitu menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi, menganalisis,

dan memecahkan masalah aktual dalam masyarakat di bidang agribisnis diukur dengan

kemampuan lulusan dalam menganalisis permasalahan dalam  bidang pertanian dan

kemampuan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

bidang tersebut; dan

5. Misi kelima yaitu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Diukur dengan

kemampuan menjalin kerja sama atau networking antara Program Studi Magister

Agribisnis dengan pihak-pihak lain, baik instansi pemerintah maupun swasta di dalam

maupun luar negeri.

2.3 Tujuan
Tujuan PS Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ meliputi:

Tujuan umum penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Agribisnis yaitu

menghasilkan lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, memiliki kemampuan, kualifikasi

akademik dan atau profesional yang mandiri, mampu memecahkan permasalahan yang

berkaitan dengan pengembangan agribisnis unggulan serta mengembangkan pertanian

industrial yang berdaya saing global.

Tujuan umum tersebut dalam implementasinya dibagi menjadi 5 (lima) tujuan khusus dalam

rangka memudahkan pencapaiannya. Adapun Tujuan khusus Program Studi Magister Agribisnis

adalah:

1. Meningkatkan kemampuan, mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan

bidang manajemen agribisnis yang mengembangkan pertanian industrial berwawasan

lingkungan;

2. Meningkatkan kemampuan memecahkan permasalahan di bidang agribisnis melalui

kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
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3. Mengembangkan penelitian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

memenuhi kebutuhan stakeholder;

4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan agribisnis unggulan dan

berwawasan lingkungan; dan

5. Menjadi Program Studi yang berkualitas dengan memperluas kerjasama dalam dan

luar negeri.
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3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Kebijakan
Kebijakan yang dikembangkan pada PS Agribisnis pada dasarnya sejalan dengan Fakultas

Fertanian UNEJ, yakni:

1. Membangun collegial work.

2. Mengembangkan organisasi tata kelola yang transparan dan akuntabel.

3. Merevitalisasi unit penyelenggara kegiatan tridharma;

4. Mengembangkan akses tridharma bagi  sivitas akademika dan stakeholders.

5. Mengembangkan kerjasama dengan mitra institusi di level nasional dan

internasional

3.2 Sasaran  dan Strategi Pencapaian
Strategi pencapaian pada PS Magister Agribisnis pada dasarnya sejalan dengan renstra Fakutas

Pertanian Unej:

Gambar 1. Strategi Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan

Sasaran Program Studi Magister Agribisnis ditetapkan mengacu pada Renstra Universitas

Jember dan Fakultas Pertanian yang telah dilinearkan dengan visi, misi dan tujuan program

studi dengan mempertimbangkan segala potensi sumberdaya yang dimiliki oleh program studi

serta tantangan yang dihadapi baik tantangan internal maupun eksternal dalam mencapai visi

program studi. Strategi Pencapaian Sasaran PS Magister Agribisnis terkait dengan sasaran yang

ingin dicapai oleh Program Studi pada lima tahun yang akan datang disajikan pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Studi Magister Agribisnis 2016 - 2020

No Misi Sasaran Strategi

1 Menyelenggarakan
pendidikan akademik
program magister
agribisnis di bidang
agribisnis yang
berkualitas

1. Terlaksananya proses
pembelajaran yang
berkualitas

2. Menghasilkan lulusan
dengan kompetensi di
bidang pertanian
industrial

3. Menghasilkan lulusan
dengan kemampuan
dalam merencanakan
dan melakukan
kegiatan agribisnis

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran

2. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan
stakeholder

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di
bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
stakeholder

4. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum, kualitas
pelaksanaan pembelajaran

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
pembelajaran

6. Meningkatkan IPK lulusan dan percepatan masa
studi

7. Melakukan kegiatan matrikulasi terutama bagi
mahasiswa baru yang memiliki latar belakang S1 non
ekonomi pertanian/agribisnis

8. Menciptakan atmosfer akademik yang nyaman dan
mendorong profesionalisme dosen, mahasiswa dan
tenaga kependidikan pada Program Studi Magister
Agribisnis.

2 Melaksanakan
kegiatan penelitian
dan pengabdian yang
menunjang pertanian
industrial yang
berwawasan
lingkungan

1. Meningkatkan kegiatan
penelitian dan
publikasi ilmiah di
tingkat nasional
maupun internasional
baik bagi dosen
maupun mahasiswa

2. Meningkatkan
diseminasi hasil
penelitian untuk
kegiatan
pendampingan dan
pengabdian pada
masyarakat

3. Meningkatkan jejaring
akademik dengan
institusi baik dalam
maupun luar negeri

1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian
pada masyarakat

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

3. Meningkatkan publikasi ilmiah pada jurnal yang
bereputasi

4. Pengembangan dan penataan networking kerjasama
yang berorintasi pada pengembangan Tri Dharma
Perguruan Tinggi baik dari dalam maupun luar
negeri
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No Misi Sasaran Strategi

3 Menghasilkan lulusan
yang mandiri,
mengembangkan
agribisnis unggulan
dan meningkatkan
pembangunan
pertanian industrial
yang berwawasan
sesuai dengan
kebutuhan
pembangunan
(nasional dan daerah)

Terbentuknya
enterprenur dalam bidang
agribisnis berdasarkan
pertanian

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui
pengembangan softskill dan lifeskill

2. Menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan
produk baik barang maupun jasa yang mengisi dan
memperluas pasar, baik di dalam dan luar negeri

3. Menghasilkan produk unggulan yang mampu
memenuhi kebutuhan pasar berdasarkan kebutuhan
konsumen

4 Menghasilkan lulusan
yang mampu
mengidentifikasi,
menganalisis, dan
memecahkan masalah
aktual dalam
masyarakat di bidang
agribisnis

Meningkatkan
kemampuan lulusan
dalam mengidentifikasi,
menganalisis dan
memecahkan masalah
dalam bidang agribisnis

1. Pengembangan kurikulum dengan penguatan
muatan capaian pembelajaran terkait dengan
analisis baik kualitatif maupun kuantitatif serta
metodologi terkait dengan proses pengambilan
keputusan

2. Peningkatan  daya saing lulusan dengan menjalin
kerjasama dengan stakeholder dalam proses
pembelajaran, kuliah umum dan berbagai macam
pelatihan dan pertukaran pelajar di dalam dan  luar
negeri

5 Meningkatkan
kerjasama dengan
berbagai pihak

Meningkatkan jejaring
akademik dengan institusi
baik dalam maupun luar
negeri

Pengembangan dan penataan networking kerjasama
yang berorintasi pada pengembangan Tri Dharma
Perguruan Tinggi baik dari dalam maupun luar negeri

3.3 Indikator Kinerja
Keberhasilan pelaksanaan dari kegiatan Renstra Program Studi Magister Agribisnis didasarkan

pada indikator kinerja prediktif yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Program Studi Magister Agribisnis menjadi program studi yang mengembangkan

agribisnis unggulan dan industrialisasi dalam pengembangan nilai tambah produk

pertanian dan pangan;

2. Tercapainya akreditasi A pada tahun 2018;

3. Meningkatnya kerjasama dengan perguruan Tinggi di Luar Negeri pada tahun 2022; dan

4. Mengadakan kelas Internasional seiring dengan peningkatan kerjasama dengan perguruan

tinggi dan institusi di luar negeri.

Pada level operasional, indikator pencapaian sasaran program studi Magister Agribisnis

disajikan pada Tabel 1.2.
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Tabel 1.2 Indikator Capaian Sasaran Program Studi Magister Agribisnis

No Indikator Baseline
Target Capaian

20252016 2017 2018 2019 2020

1. Menyelenggarakan pembelajaran bidang agribisnis yang berkualitas

a. Rata-Rata IPK 3,6 3,62 3,69 3,70 3,73 3,75 3,80

b. Lulus Toefl 450 450 450 475 475 500 500

c. Terakreditasi B B A A A A AUN QA*

d. Lama studi NA 2,5 3th 11 2,5 2th 6 2 th 3 2,0

e. Kehadiran mahasiswa
dalam seminar Nasional
(%)

NA - 12 20 30 40 100

f. Kehadiran mahasiswa
dalam seminar
Internasional (%)

NA - 12 20 30 40 100

g. Jumlah Profesor (%) 25 25 25 33 33 33 50

2. Penelitian dosen dalam pengembangan agribisnis

a. Karya dosen yang
dipublish dalam jurnal
nasional tidak
terakreditasi

NA 7 10 12 12 14 20

b. Karya dosen yang
dipublish dalam jurnal
Internasional

NA 3 3 5 5 6 10

c. Dosen sebagai pembicara
di seminar nasiona

10 10 11 11 12 12 12

d. Dosen sebagai pembicara
di seminar Internasional

4 4 5 5 6 6 8

3. Pengabdian pada masyarakat yang menunjang pengembangan agribisnis 4.

a. Jumlah dosen yang
mendapat dana Hibah
PKM Ristek Dikti

NA 1 1 1 2 2 4

b. Publikasi hasil PkM pada
jurnal

NA 1 1 1 1 2 4

5. Memperluas kerjasama dan meningkatkan jejaring

a. Kerjasama dalam
pengembangan agribisnis

7 7 7 8 8 10 10

b. Melakukan kerjasama
double degree dengan
perguruan Luar Negeri di
Asia

NA 0 1 1 1 1 2

Keterangan : * Sertifikasi Internasional
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4 PENUTUP

Rencana Strategis Pengembangan Program Studi Magister Agribisnis (S2) Fakultas Pertanian

UNEJ 2016-2020 merupakan rencana operasional sebagai pengejawantahan dari visi misi

tujuan dan sasaran Program Studi untuk lima tahun yang akan datang. Rencana ini disusun dan

dikembangkan secara partisipatif dengan melibatkan dosen, ketua jurusan dan sekertaris,

ketua prodi dan pimpinan fakultas, dan stakeholders yang dikompilasi oleh Tim Penyusun

Renstra.

Hasil evaluasi diri dan Analisis SWOT digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi

permasalahan dengan mengkaji seluruh aspek terkait dengan potensi dan kelemahan serta

mencermati berbagai aspek khususnya peluang dan tantangan. Analisis mendalam difokuskan

pada kinerja kelembagaan dan mengidentifikasi posisi lembaga.

Program-program yang berhasil diformulasikan menjadi peta jalan bagi Program Studi

Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember untuk mencapai tujuan dan

sekaligus meningkatkan kinerja dan daya saing Program Studi melalui penguatan tata kelola,

penguatan sumberdaya dan optimalisasi kegiatan tri darma perguruan tinggi. Program dalam

Rencana Stategis Pengembangan menjadi acuan dalam menyusun dan mengembangkan

kegiatan dan menjadi dasar dalam penyusunan RKAKL dan pengembangan program studi ke

depan.


