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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Universitas

Muhammadiyah

Parepare

adalah

bagian

dari

perguruan

tinggi

Muhammadiyah yang resmi berdiri pada tanggal 10 Mei 1999 bertepatan dengan tanggal 24
Muharram 1420 H berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 86/D/O/1999 tanggal
10 Mei 1999, sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) Muhammadiyah Parepare yang berdiri pada tanggal 9 September 1963.
Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan (FAPETRIK) merupakan salah satu
fakultas yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Parepare (UM PAREPARE) dalam
Persfektif Penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas kedepan, maka rencana strategis
ini didasarkan/mengacu pada beberapa arahan kebijakan yang mendasari penyusunan dan
penetapannya, antara lain : Visi Pendidikan Tinggi Nasional adalah pendidikan tinggi
sebagai bagian dari pendidikan nasional menjadi pusat penyelenggaraan dan pembangunan
pendidikan tinggi, pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Kesenian yang mendapat pengakuan Internasional dan mempunyai
kemampuan kompetitif, dan dapat mengantarkan, peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang

kreatif, Inovatif, Dinamis, Berakhlak Mulia, penuh percaya diri, beretos tinggi dan

tanggung jawab, dalam mencapai masyarakat yang bermutu dan berakhlak mulia
berwawasan Negara Kesatuan RI.
Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai unsur, Kelembagaan perserikatan, sadar
akan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencetak manusia yang berjiwa Tauhid sebagai
pemandu dan pencerah masyarakat dalam berkehidupan menurut tuntutan Islam melalui :
Wacana Ikro sebagai paradigma pencarian ilmu, serta kreativitas proses pembelajaran, yang
dilaksanakan dalam kaidah, kompetitif perserikatan, kompetitif peluang penyelenggaraan
dan adanya pusat-pusat kajian sebagai wujud keunggulan dari prinsip-prinsip kesatuan
hidup persyarikatan dan keunggulan Kompetensi ilmu Pengetahuan, teknologi dan kesenian
sebagai pengetahuan kesatuan hidup, serta akal dan kalbu sebagai dasar hidup manusia
yang dimilikinya.
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Di dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian, Perguruan
Tinggi Muhammadiyah menempatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian dan
Piranti penguasaan, perisai, pemeliharaan dan pengelolaan. Misi Pendidikan Tinggi
Muhammadiyah adalah mengembangkan pendidikan Islam yang dapat melahirkan: (a)
Manusia yang adil adalah Ilmu Agama, (b) Berpandangan luas dengan memiliki Ilmu
Pengetahuan Umum dan (c) siap berjuang mengabdi untuk kegiatan Muhammadiyah dalam
menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat. Azas; Pendidikan Tinggi Muhammadiyah
beraqidah Islam yang bersumber darl Al-Qur’an dan Sunnah. Tujuan Perguruan Tinggi
Muhammadiyah, yaitu : (a) Terwujudnya kerjasama muslim yang berakhlak mulia, cakap,
percaya diri dan berguna bagi masyarakat, negara dan beramal menuju terwujudnya
masyarakat utama Adil dan makmur yang di Ridhoi oleh Allah SWT; (b) Memajukan dan
mengembangkan Ilmu pengetahuan dan seni untuk pengetahuan masyarakat dan Negara
Indonesia. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu; Pendidikan,
keahilan, dan profesionalisme yang islami lebih dikenal dengan istiIah, Amal yang llmiah dan
llmu yang amaliah.

1.2. Falsafah Dasar
Hak hidup pendidikan tinggi Muhammadiyah sebagai bagian dari kesatuan
pendidikan Nasional, menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi,
pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
yang di ridhoi Allah SWT serta berwawasan negara kesatuan Repubilk Indonesia, maka
Universitas Muhammadiyah Parepare berdasarkan atas asas Islam, falsafah bangsa dan
kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnya.

1.2.1 Prinsip Dasar
[1]

Aktualisasi nilai-nilai Islam dan falsafah bangsa dalam kehidupan akademik.

[2]

Keuniversalan dan keobyektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan
kebenaran.

[3]

Kebebasan akademik yang dilaksanakan dengan hikmah dan bertanggungjawab.

[4]

Keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan

[5]

Pendidikan sarjana pendidikan yang unggul.

[6]

Penelitian dan Pelayanan pada Masyarakat yang berkualitas.

[7]

Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi, dan pengutamaan pada kepentingan
fakultas dan universitas
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1.2.2 Nilai Dasar
[1]

Jujur, adil, berintegritas, dan santun.

[2]

Bermutu, inovatif, dinamis, dan efisien.

[3]

Mandiri dan bertanggungjawab.

[4]

Terbuka serta bertindak lokal berwawasan global.

.
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BAB II
KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi
Bahwa dalam penyusunan rencana strategi Fakultas Pertanian Peternakan dan
Perikanan (FAPETRIK)

Universitas Muhammadiyah Parepare (UM PAREPARE), perlu

mempertimbangkan berbagal hal dari berbagai pihak organisasi, meskipun secara yuridis
formal FAPETRIK UM PAREPARE adalah merupakan sebuah organisasi otonom, namun
dalam praktek pengelolaan dan pengaturan UM PAREPARE adalah merupakan suatu
organisasi yang tidak terlepas dari organisasi Muhammadiyah serta pihak pemerintahan
pusat dan daerah. Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare
(UM PAREPARE) harus tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai
kebijakan pemerintah dan kebijakan organisasi Muhammadiyah. Dengan demikian,
penyusunan rencana strategi UM PAREPARE tetap memperhatikan hal-hal yang
diamanatkan dari suatu kebijakan kedua organisasi tersebut dan menjadikan arahan dalam
menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan
dan sasaran tersebut yang lebih lanjut disusun dalam bentuk kebijakan, program dan
kegiatan.
Perumusan visi Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan (FAPETRIK) Universitas
Muhammadiyah Parepare (UM PAREPARE) didasarkan pada kenyataan bahwa UM PAREPARE di
samping sebagai lembaga pendidikan tinggi, juga adalah amal usaha Perserikatan
Muhammadiyah`yang merupakan da’wah amar ma’ruf nahi mungkar, oleh karenanya visi UM
PAREPARE dirumuskan sebagai berikut :

2.1.1 Pernyataan Visi FAPETRIK

“Menghasilkan sarjana pertanian yang islami, profesional dan mandiri ”
2.1.2 Pernyataan Misi FAPETRIK UM PAREPARE

1. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan sarjana muslim
berwawasan luas , kreatif dan inovatif serta berkemampuan wirausaha.
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2. Mengembangkan penelitian dalam mendukung pengembangan IPTEK di
bidang pertanian.

2.2. Tujuan FAPETRIK UM PAREPARE

[1]

Bidang Pendidikan
Mencetak sarjana yang memiliki kemampuan dan keterampilan ilmuan serta
mempunyai budi pekerti dan sikap islami.
a. Mampu menerapkan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan serta budi pekerti
yang islami.
b. Menguasai metodologi mengajar yang berkaitan dengan bidang keahliannya
sehingga mampu memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian
masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga mampu berpikir, bersikap dan
bertindak sebagai intelektual muslim.
d. Senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang relevan dengan bidang pertanian pertanian dan perkembangan ilmu
pertanian..

[2]

Bidang Penelitian
a. Menjadikan FAPETRIK UM PAREPARE sebagai lembaga ilmiah dalam melakukan
penelitian dasar yeng dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan serta
melaksanakan penelitian terapan yang dapat menunjang pembangunan bangsa
dan negara.
b. Menjadikan FAPETRIK UM PAREPARE sebagai salah satu lembaga pembinaan
atau pusat studi Pertanian berkelanjutan.

[3]

Bidang Pengabdian Masyarakat
a. FAPETRIK UM PAREPARE senantiasa menyebarluaskan pengabdian masyarakat
dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Penyuluhan dan pembinaan petani di
berbagai desa dan kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan

mahasiswa

dan

meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pengembangan ilmu dan teknologi dalam

bidang

pertanian .
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c. Meningkatkan ukhuwah antara civitas akademika FAPETRIK UM PAREPARE,
dengan masyarakat dan pemerintah sehingga terjalin kerja sama dalam menunjang
pertanian berkelanjutan.
d. Meningkatkan jumlah penelitian pengabdian yang mampu diaplikasikan dalam
masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat

BAB III
KONDISI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
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3.1. Kondisi Internal Organisasi
Universitas Muhammadiyah Parepare (UM PAREPARE) sebagai sebuah
perguruan tinggi berbasis Islam, maka misi yang diemban tidak dapat dilepaskan dari
misi Islam itu sendiri, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kehadiran FAPETRIK UM
PAREPARE

di

tengah-tengah

masyarakat

harus

benar-benar

membawa

kemaslahatan. UM PAREPARE adalah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi
amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, maka kemaslahatan yang dibawanya
bagi masyarakat akan sangat terkait dengan upaya-upaya di bidang pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian, peningkatan kualitas iman dan
takwa kepada Allah SWT.
Keberhasilan manajemen dalam membawa organisasi yang dikelolanya
menuju pada visi dan misi yang sasarannya adalah ketepatan dalam menyusun
perencanaan kerja. Dalam bidang perencanaan; perencanaan memegang peran
yang sangat strategis, dimana UM PAREPARE adalah salah satu Perguruan Tinggi
Muhammadiyah dan satu-satunya universitas di Kota Parepare yang memerlukan
manajemen yang baik agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lain dan
menjadi icon pendidikan dikota Parepare.
Perencanaan yang baik seharusnya memperhatikan kinerja masa lalu, dan juga
potensi pengembangan yang akan datang, untuk memperoleh informasi kinerja masa lalu,
maka langkah strategis yang mesti dikembangkan adalah membangun sebuah sistem
informasi pada unit-unit yang terkait agar mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Secara institusi, Universitas Muhammadiyah Parepare (UM PAREPARE)
yang menaungi Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan (FAPETRIK)
menempati dua unit kampus masing-masing Kampus I di Jalan Muhammadiyah No.8
Parepare dan Kampus II di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Lapadde Parepare.
Kampus I dibangun di atas tanah seluas 2937 m2 dengan ruang belajar yang tersedia
9 ruangan, sarana ibadah (masjid) 1 buah Laboratorium

MIPA dan Lapangan

basket, serta 3 unit Mess, dan areal parkir yang cukup memadai. Letak kampus I
memiliki posisi strategi di tengah kota Parepare difungsikan sebagai sarana
perkuliahan pada waktu sore hari. Kampus II dinamakan kampus terpadu memiliki
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luas 13.000 m2 dan luas telah terbangun kurang lebih 4.000 m2. Lokasi kampus ini
juga berdekatan dengan rumah susun Mahasiswa (Rusunawa) 480 m 2 dengan luas
tanah 1000 m2 lokasi kampus II ini merupakan pusat pelaksanaan keseluruhan
kegiatan di UM PAREPARE.
Saat ini Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan (FAPETRIK)

UM

PAREPARE mempunyai membawahi empat program studi yaitu prodi Agribisnis,
Agroteknologi, Ilmu Peternakan dan Budidaya Perairan.Jumlah mahasiswa aktif
Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan (FAPETRIK)

UM PAREPARE

menunjukkan kecenderungan yang relatif meningkat.
Data dari beberapa fakultas/jurusan di UM PAREPARE diolah dan dilengkapi data
dari berbagai sumber pendukung di lingkungan UM PAREPARE seperti unsur pelaksana
akademik; yaitu Fakultas, Jurusan/Program Studi, Lembaga Penelitian (LEMLIT), Lembaga
Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Manajemen (LM) dan Pusat Studi Lingkungan
(PSL) serta Lembaga Penjaminan Mutu. Berikutnya berasal dari unsur pelaksana
administrasi, yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro
Administrasi Keuangan dan Umum. Selanjutnya berasal dari unsur penunjang yaitu
Perpustakaan Pusat, Laboratorium Bahasa, Mikroteaching dan Pusat Komputer.
FAPETRIK UM PAREPARE adalah salah satu fakultas dalam institusi perguruan
tinggi swasta yang pengelolaannya berdasarkan semangat coorporate dan kemandirian.
Pelaksanaan prinsip Good University Governance sudah dilakukan, namun belum pernah
dievaluasi secara terukur. Proses pelaksanaan Good University Governance sudah ada
kejelasan di dalam mewujudkan visinya yang dijabarkan dalam rencana-rencana strategis,
operasional, teknik dan keefektivan seluruh organ ketatakelolaan (governance) perguruan
tinggi yang mencakup kejelasan wewenang, tanggung jawab, kelancaran aliran komunikasi
dan informasi antar organ ketatakelolaan perguruan tinggi, mahasiswa, dosen dan staf
administrasi, serta seluruh stakeholder di masyarakat, ke depan masih harus ditingkatkan.
Sedangkan dalam konteks pelayanan masih terdapat ketidakpuasan stakeholders
baik internal maupun eksternal pada setiap lini organisasi dan masih kurangnya pemahaman
visi dan misi pada segenap civitas akademika serta masih terdapat ketidakjelasan terhadap
pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Untuk itu diperlukan model tatakelola yang baik untuk FAPETRIK UM PAREPARE
sebagai salah satu fakultas perguruan tinggi swasta yang pengelolaan berdasarkan
semangat koperatif dan kemandirian. Model tatakelola yang relatif searah dengan
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pengembangan UM PAREPARE adalah sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi
Akademik (SADA).
Dengan pembedaan karakteristik kerja sistem administrasi dan akademik, maka
sistem SADA akan dapat mengakselerasi kinerja Institusi. Sistem administrasi akan efisien
dan efektif apabila dilakukan kendali otoritas pada tingkat PT dengan menggunakan format
yang seragam, apalagi telah didukung dengan computerized administration system atau online system.
Pada bidang akademik, peluang untuk berkembang dan berinovasi sangat besar,
dengan dukungan sistem pengelolaan akademik didesentralisasikan pada unit pelaksana
akademik, yaitu fakultas/jurusan/program studi, karena komunitas akademik pada aras
tersebut adalah pihak paling kompeten di bidang keilmuannya. Dalam sistem SADA,
fakultas, jurusan, dan program studi memiliki peluang besar untuk mengembangkan kegiatan
akademik, dan secara cermat mengamati prospek dan dinamika lingkungan eksternal yang
terjadi, sesuai dengan lingkup disiplin ilmu yang diampu. Pengembangan ilmu pengetahuan
dan dinamika eksternal setiap bidang ilmu berbeda, sehingga berbeda pula strategi untuk
meresponnya. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih baik, efisien, dan berkualitas dengan
berbagai kegiatan kegiatan dan pengembangan akademik yang didesentralisasikan pada
aras tersebut.

3.2. Kondisi Ekternal Organisasi
Sejalan dengan visi Kota Parepare sebagai kota Pendidikan, Jasa dan Niaga. Oleh
karena itu UM PAREPARE adalah satu-satunya universitas yang ada di Kota Parepare
dituntut keberadaaannya dalam merealisasikan visi lingkungan eksternal.
Selain itu, Kawasan Kota Parepare juga sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian
tengah Sulawesi Selatan dan merupakan pusat kawasan ekonomi terpadu Sulawesi serta
merupakan jalur transportasi darat dan laut. Jalur transportasi darat ke Sulawesi Tengah dan
Utara serta jalur ke Sulawesi Tenggara, jalur transportasi laut dengan pelabuhan Nusantara
yang dapat menghubungkan antar pulau di seluruh wilayah nusantara.
Potensi strategi lainnya adalah Kota Parepare diapit oleh beberapa kabupaten dalam
suatu kawasan yang di sebut AJATAPPARENG yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten/kota
yaitu Sidrap, Pinrang, Enrekang, Barru dan Parepare, di mana input Mahasiswa UM
PAREPARE banyak berasal dari kawasan ini.
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Kondisi eksternal lainnya adalah berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal
pendidikan tinggi yang harus cepat dan dapat direspons, sehingga reformasi di bidang
pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang sedang digalakkan melalui penetapan
belum begitu banyak yang mengetahui.
Oleh sebab itu perubahan-perubahan di bidang administrasi, proses pembelajaran,
kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelayanan serta sarana
dan prasarana harus dilakukan secara saling terkait dan terintegrasi.

3.3. Analisis Lingkungan Strategis

Hasil inventarisasi data terhadap berbagai aspek yang dievaluasi (kebijakan
universitas, proses pembelajaran, kurikulum, manajamen dan organisasi, kompetensi
sumber daya manusia, sarana fisik dan penggunaan laboratorium) memberikan gambaran
tentang kekuatan (strengh), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman
(threat) yang di hadapi FAPETRIK UM PAREPARE.
Menurut Wright, Kroll dan Parnel (1996) analisis lingkungan internal berdasar pada
sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang meliputi :
1. Sumberdaya Manusia:
Pengalaman, reputasi, kapabilitas, pengetahuan, dan wawasan, keahlian dan kebijakan
organisasi terhadap hal ihwal ketenagakerjaan.
2. Sumberdaya Organisasi:
Strategi, struktur organisasi, budaya, manajemen pembelian, operasi/ produksi,
keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, system informasi dan system
pengendalian.
3. Sumberdaya Fisik:
Perlengkapan, lokasi greografis, akses, networking, dan teknologi.
Organisasi yang telah berhasil mendapatkan resultansi positif antara faktor kekuatan
dan kelemahannya dari hasil analisis lingkungan internalnya, dapat dikatakan telah berhasil
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mengidentifikasi potensi keunggulan dan nilai – nilai organisasi yang dimilikinya. Menurut
Campbell dan Luch (1997) keunggulan ini adalah kompetensi khusus (distinctive
competence) yang memberikan keunggulan komparatif

(comparative advantage) bagi

organisasi. Kompetensi ini dapat digambarkan dalam bentuk strengths, skills, capabilities,
organizational knowledge dan intangible assets yang semuanya mengacu pada konsep skills
– based management. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad (1996) keunggulan ini
adalah kekuatan pokok organisasi yang berupa kemampuan pengelolaan atas sumberdaya
internal yang dimilikinya atau disebut kompetensi inti (core competence). Yang dimaksud
kompetensi inti disini merupakan system akar (root system) yang menyuburkan,
mempertahankan dan menstabilkan batang tanaman (core product) dan buah – buahan
serta daun sebagai end product.
Dalam Analisis intraksi faktor tersebut lebih dahulu identifikasi fungsi tingkat kesiapan
menurut bidang pengembangen dalam Rencena Induk pengembangan (RIP). Kemudian
setelah di identifikasi fungsi kesiapan faktor lnternal dimasukkan kedalam kekuatan atau
kelemahan dan kesiapan faktor eksternal dimasukkan kedalam paluang atau tantangan
dengan bidang sebagai berikut:
Berdasarkan

konsep

analisis

SWOT

yang

dihadapi

institusi

serta

untuk

pengembangan UM PAREPARE dalam prespektif kedepan yang berdasar pada HELTS
(Higher Education Long Term Strategy) dan

good university governance. Berdasarkan

analisis SWOT yang berkaitan dengan lingkungan eksternal yaitu Peluang dan Ancaman
yang ada dan berhasil terindentifikasi.
Berkaitan adanya peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dan merespon
fenomena tersebut, maka UM PAREPARE sesuai dengan visi dan misi yang sudah ada
akan mengadakan upaya antisipatif dengan strategi penguatan kapasitas institusional dan
mutu manajemen UM PAREPARE, agar lebih kuat dan cerdas dalam menghadapi kondisi
lingkungan eksternal tersebut.

3.3.1. Kekuatan
[1]

Memiliki fisilitas laboratorium yang memadai tingkat FAKULTAS

[2]

Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengembangan UM PAREPARE

[3]

Tersedianya

aturan

Kelembagaan

Statuta

dan

Kaidah

Perguruan

Tinggi

Muhammadiyah .
[4]

Lembaga Kemahasiswaan dan UKM kemahasiswaan

[5]

Tersedia 2 lokasi kampus yang strategis dan potensi lahan masih cukup luas untuk
pengembangan kampus
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[6]

Memiliki 4 program studi yang kompetitif

[7]

Tersedia ruang perpustakaan pusat dan pusat komputer, laboratorium komputer dan
laboratorium bahasa

[8]

Sumberdaya Dosen Negeri maupun Dosen Yayasan dan Dosen Luar Biasa dari S1,
S2 dan S3 serta karayawan cukup memadai.

[9]

Tersedianya jaringan SIM-TIK untuk pengembangan manajemen dan pembelajaran
berbasis sistem informasi.

[10] Intensitas penelitian dan relevansi pengabdian oleh dosen dan mahasiswa semakin
tinggi
[11] Prasarana Lokal pengembangan Da’wah Masjid dan buku literatur pengembangan
da’wah telah tersedia. Sumberdaya pembina dan pengembangan da’wah belum
mencukupi.
3.3.2. Kelemahan
[1]

Kualitas manajemen pengelolaan akademik masih relatif rendah

[2]

Ketersediaan

sarana

manjemen

pengelolaan

pembelajaran,

penelitian

dan

pengabdian pada masyarakat masih kurang
[3]

Ruang laboratorium terapan dan alat laboratorium masih kurang lengkap

[4]

Buku literatur dalam perpustakaan masih kurang lengkap

[5]

Kebutuhan program studi yang lebih diminati masih memerlukan pembenahan sesuai
kebutuhan pasar

[6]

Keterampilan dosen muda dalam mengajar menulis dan menyusun karya ilmiah masih
perlu ditingkatkan.

[7]

Keterampilan karyawan dalam pelayanan dan pengoperasian SIM masih rendah.

[8]

Belum maksimalnya unit produksi sebagai sumber pembiyaan alternatif

3.3.3. Peluang
[1]

Kemitraan dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun
lembaga non pemerintah

[2]

Potensi calon mahasiswa UM PAREPARE di sekitar wilayah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat cukup besar

[3]

Potensi tempat pengabdian masyarakat masih cukup banyak

[4]

Potensi pembiayaan/beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah sangat besar.

[5]

Dunia kerja bagi alumni masih tersedia cukup banyak, dimana Kota

Parepare

didukung dengan Visi sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Niaga.
[6]

Potensi penerapan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010
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[7]

Sumber pembiayaan dari pemerintah dalam bentuk hibah masih cukup banyak

[8]

Sumber pembiayaan dari alumni dan swasta

3.3.4. Tantangan
[1]

Tekanan biaya SPP pesaing yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Selatan

[2]

Munculnya pesaing lokal dengan adanya kelas jarak jauh yang diselenggarakan baik
oleh PTN maupun PTS

[3]

Pengembangan program studi baru di PTN dan PTS

[4]

Konsumen sangat selektif memilih jurusan yang berkualitas

[5]

Kurangnya kesadaran calon mahasiswa kuliah dekat dengan keluarga.
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BAB IV
PROGRAM DAN SASARAN STRATEGI

4.1. Program Jangka Panjang 2012 – 2022
Rencana pengembangan FAPETRIK UM PAREPARE merupakan rencana
pengembangan jangka panjang, dan perencanaan jangka menengah selama lima tahun,
serta merupakan rencana operasional tahap kedua dari rencana pengembangan 10 tahunan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) FAPETRIK UM PAREPARE
2012-2022. Disamping itu Rencana Pengembangan yang tertuang dalam Rencana Induk
Pengembangan (RIP) UM PAREPARE 2012-2022 mendasarkan diri pada kinerja hasil akhir
(lagging performance) dan dalam pengembangannya berdasarkan kinerja hasil proses
(leading performance).
Penjabaran garis besar RIP UM PAREPARE 2012 - 2022 dilaksanakan sedemikian
rupa sehingga dapat meliputi semua aspek yang menjadi indikator kunci strategis yang
terdapat di dalam keseluruhan proses yang terjadi di FAPETRIK UM PAREPARE. Dengan
demikian RIP ini terdiri dari rencana pengembangan beberapa aspek, yaitu :
[1]

Aspek Ketatakelolaan (Good University Governance) dan Penjaminan Mutu

pada

seluruh area fungsional fakultas.
[2]

Aspek Infrastruktur, meliputi ketersediaan fasilitas dan peralatan utama. serta rencana
pengembangan sarana dan prasarana

[3]

Aspek Finansial, yang terdiri dari rencana sistem pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel

[4]

Aspek Sumberdaya manusia, mencakup pengembangan mahasiswa, dosen dan
karyawan yang mendukung mutu produk (sarjana, riset dan pelayanan masyarakat)

[5]

Aspek Operasional (Proses Pembelajaran), yang terdiri dari pengembangan regulasi
akademik dan kurikulum yang kompetetif.

[6]

Aspek Pelayanan yang terdiri peningkatan pelayanan terhadap stakeholder internal
dan eksternal

[7]

Aspek

Sistem

Informasi

Manajemen,

meliputi

tertatanya

sistem

pencatatan/

perekaman dan pengelolaan yang memudahkan pelacakan data dan informasi.

4.2. Program Jangka Menengah 2012-2017
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4.2.1 Program Peningkatan Manajemen Akademik
Sasaran
[1]

Meningkatnya kualitas proses pembelajaran

[2]

Meningkatnya sistem monitoring evaluasi proses pembelajaran.

[3]

Berkembangnya dan tersedianya peraturan akademik dan panduan akademik.

[4]

Meningkatnya motivasi dosen dalam produktivitas pembuatan bahan ajar

[5]

Optimalisasi implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi

[6]

Terselenggaranya pertemuan ilmiah fakultas

[7]

Terselenggaranya pengembangan dalam penerapan teknologi dibidang pertanian.

4.2.2. Pengembangan regulasi akademik dan kurikulum yang kompetetif.
Sasaran
[1]

Tersedianya aturan dan standar mutu pembelajaran dan kurikulum yang berbasis
kompetensi

[2]

Tersedianya aturan dan standar operasional prosedur (SOP) Laboratorium dan
perpustakaan

[3]

Tersedianya standar kinerja luaran akhir yang berkualitas (finished goods output)

[4]

Terintegrasinya kurikulum dengan dunia usaha dan dunia kerja produktif

[5]

Tersedianya standar mutu sumberdaya manusia dosen dan karyawan

4.2.3 Program Peningkatan Manajemen Mutu
Sasaran
[1]

Meningkatnya manajeman kelembagaan penjaminan mutu

[2]

Meningkatnya penajminan mutu internal pada semua unit organisasi

[3]

Meningkatnya nilai akreditasi pada semua program studi

[4]

Terselenggaranya penerapan standar mutu penelitian berbasis good laboratory
practice,

sistem

manajemen

mutu,

dan

mekanisme

akreditasi

kompetensi

laboratorium.

4.2.4. Pengembangan Prasarana Kampus
Sasaran
[1]

Meningkatnya jumlah gedung perkuliahan yang memadai dan representatif
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[2]

Bertambahnya dan tersedianya gedung Laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan
fakultas

[3]

Meningkatnya jumlah ruangan perpustakaan fakultas yang representatif

[4]

Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sesuai kebutuhan.

[5]

Terselengaranya operasional dan perawatan sarana dan prasarana di lingkungan UM
PAREPARE.

4.2.5. Pengembangan fasilitas Sarana utama
sasaran
[1]

Meningkatnya sarana penunjang pembelajaran

[2]

Meningkatnya dan tersedianya sarana laboratorium

[3]

Meningkatnya sarana perpustakaan

[4]

Meningkatnya bahan literatur pada perpustakaan fakultas

4.2.6. Peningkatan sumber-sumber pendapatan
Sasaran
[1]

Meningkatnya sumber dana lain dari usaha produktif

[2]

Meningkatnya sumber dana hibah dari pemerintah dan swasta

4.2.7. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
Sasaran
[1]

Terlaksananya sistem pengelolaan keuangan dengan standar akuntansi berbasis
PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum)

[2]

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal (SPI)

[3]

Terselenggaranya sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang transparan dan
akuntabel.

4.2.8 Program Pengembangan Mahasiswa
Sasaran
[1]

Terselenggaranya program pengkayaan mahasiswa berbakat.
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[2]

Terselenggaranya program pendampingan para lulusan.

[3]

Terselenggaranya fasilitas pelatihan kemampuan bahasa asing.

[4]

Terselenggaranya fasilitas dan program kemahasiswaan (senat mahasiswa, unit
kegiatan mahasiswa, kelompok minat, klub, dsb.)

[5]

Terselenggaranya pembinaan olahraga, kesenian dan minat khusus.

[6]

Terselenggaranya

program

kemahasiswaan

dalam

pembinaan

akademik,

pengembangan sikap mental cendekiawan, serta pelatihan kepemimpinan dan
kewirausahaan.

4.2.9. Program Pengembangan Dosen dan Karyawan
Sasaran
[1]

Meningkatnya jumlah dosen S2 dan S3

[2]

Meningatnya profesionalisme dosen dalam inovasi pembelajaran

[3]

Meningkatnya kuantitas dan kualitas keterampilan riset/penelitian dosen

[4]

Meningkatnya kualitas keterampilan karyawan dalam pelayanan

dan pengelolaan

data dan informasi
[5]

Tersedianya dosen dan karyawan yang profesional dan bermutu, regenerasi yang
berkesinambungan, serta reward and punishment system yang memotivasi kinerja.

4.2.10. Peningkatan Pelayanan terhadap Stakeholder Internal dan Eksternal
Sasaran
[1]

Meningkatnya pelayanan stakeholder internal mahsiswa, dosen dan karyawan

[2]

Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat sebagai penerapan IPTEKS yang
berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keunggulan daerah.

[3]

Terlaksananya reorientasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wahana untuk
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

4.2.11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Sasaran
[1]

Tersedianya sistem informasi lahan dan bangunan (SILB)

[2]

Tersedianya SIM-LAN dan SIM-WAN

[3]

Tersedianya sistem pencatatan/ perekaman data dan informasi
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[4]

Tersedianya pengelolaan yang memudahkan pelacakan data dan informasi.

[5]

Terselenggaranya studi penelusuran kualitas lulusan dan perubahan pasar kerja
lulusan perguruan tinggi.

[6]

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi akademik

4.2.12. Peningkatan mutu dan relevansi penelitian
Sasaran
[1]

Berkembangnya penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alami

[2]

Meningkatnya mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian
unggulan universitas.

[3]

Terlaksananya penilaian dan konsolidasi pusat-pusat penelitian di UM PAREPARE
untuk lebih meningkatkan relevansi, sustainability, dan efisiensi.

[4]

Tergalangnya pemupukan dana penelitian dari berbagai sumber.
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PENUTUP

Rencana Strategis tahun 2012-2022 adalah dasar pembuatan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Tahunan Fakultas. Semua rencana fakultas yang belum sesuai dengan rencana
strategis ini akan diselaraskan.

Pendanaan implementasi renstra ini berasal dari anggaran pemerintah, dana
masyarakat, dan sumber-sumber lainnya.
Dalam keadaan terjadi perubahan lingkungan strategis di luar prediksi sehingga
renstra menghadapi kendala besar untuk implementasinya, maka dapat dilakukan
perubahan atas inisiatif pimpinan universitas, yang diajukan kepada Badan Pelaksana
Harian (BPH) untuk mendapat persetujuan.
Rencana strategis ini akan dijabarkan dalam rencana operasional (RENOP) dan akan
dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan
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RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp. (0421) 22757, Fax (0421) 25524
Kota Parepare
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BAB I
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Parepare (UM
Parepare) harus tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai
kebijakan pemerintah dan kebijakan Organisasi Muhammadiyah. Dengan demikian
penyusunan rencana Opersional UM Parepare tetap memperhatikan hal-hal yang
diamanatkan dari suatu kebijakan kedua organisasi tersebut dan menjadikan arahan dalam
menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan
serta strategi pencapaian tujuan khususnya tingkat fakultas.
Penyusunan Rencana Opersional FAPETRIK UM Parepare mengacu pada Program
dan Kegiatan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya
dikombinasikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki dalam lingkungan UM
Parepare saat ini. Bahwa dalam penyusunan rencana Operasional Program dan Kegiatan
FAPETRIK UM Parepare, perlu mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai pihak
organisasi, meskipun secara yuridis formal UM Parepare adalah merupakan sebuah
organisasi otonom, namun dalam praktek pengelolaan dan pengaturan UM Parepare adalah
merupakan suatu organisasi yang tidak terlepas dart organisasi Muhammadiyah serta pihak
pemerintahan pusat dan daerah.
Dokumen Rencana Operasional (RENOP) ini merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) Tahun 20182028. Dokumen ini memuat indikator kinerja dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif
dari masing-masing sasaran yang hendak dicapai baik untuk jangka menengah maupun
jangka pendek (target tahunan). Selain itu dijabarkan pula rencana strategi, mencakup
program dan kegiatan-kegiatan yang harus dirujuk oleh pimpinan dalam pengembangan
sumberdaya. Dokumen RENOP disusun oleh suatu tim yang dibentuk oleh Rektor UM
Parepare dengan melibatkan unsur-unsur operasional UM Parepare. Penyusunan program/
kegiatan di dalam Renop ini mengacu kepada isu-isu strategis dan kebijakan yang
dituangkan pada Renstra UM Parepare. Beberapa kebijakan program dan kegiatan yang
tertuang pada Renstra seperti 1). Program Bidang Pendidikan dan Pengajaran, 2).Program
Bidang Penelitian, 3). Program Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, 4). Program Bidang
Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK).
Dokumen ini juga berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk
mengetahui pencapaian tujuan, sasaran strategis dan termasuk target-target kuantitatif dan
program utama untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi, misi FAPETRIK UM
Parepare menetapkan Arah Pengembangan (Road Map) 2018-2023.
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BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Rencana Operasional (Renop) 2018-2023 Fakultas Pertanian, Peternakan dan
Perikanan (FAPETRIK) Universitas Muhammadiyah Parepare merupakan penjabaran
Rencana Strategis yang mengacu dan mengikuti Rencana Operasional UM Parepare
didasarkan atas visi, misi dan tujuan sebagai berikut :
1. Visi FAPETRIK UM Parepare
Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Parepare
(FAPETRIK UMPAR) memiliki visi yaitu “Menghasilkan sarjana pertanian yang islami,
profesional dan mandiri tahun 2023” dengan makna sebagai berikut:
a. Islami
b. Profesional
c. Mandiri
2. Misi FAPETRIK UM Parepare
Misi Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yaitu:
a. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan sarjana Muslim
berwawasan luas, kreatif dan inovatif serta berkemampuan wirausaha
b. Mengembangkan penelitian dalam mendukung pengembangan IPTEK di bidang
pertanian
c. Meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat dalam pengamalan ilmu dan
teknologi kemaslahatan ummat.
3. Tujuan Visi, Misi FAPETRIK UM Parepare
Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul, kreatif dan inovetif
terhadap setiap perubahan ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang pertanian.
4. Sasaran dan Strategi Pencapaian Visi, Misi FAPETRIK UM Parepare
Sasaran yang ingin dicapai pada tingkat fakultas ini adalah mewujudkan sarjana
pertanian yang profesional di bidangnya, yang memiliki etos kerja dan moral yang tinggi.
Dalam usaha untuk mencapai sasaran tersebut, fakultas berusaha untuk memberikan
kepada mahasiswa pengalaman belajar yang relevan dengan tuntutan dunia kerja seperti
revisi kurikulum, pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang lebih kontekstual, serta
pelatihan dan pembimbingan mahasiswa pada bidang pendidikan dan pengajaran.
Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan maka Fakultas Pertanian, Peternakan dan
Perikanan UM Parepare menyusun sasaran dan strategi pencapaian berupa, pemahaman
mahasiswa FAPETRIK, dapat diukur berdasarkan persepsi, sikap dan implementasi pada
kegiatan akademik dan non akademik.
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4.1. Sasaran Pencapaian Visi, Misi FAPETRIK, yaitu:
a. Pemahaman visi, misi berdasarkan persepsi Mahasiswa:
1. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
relevan.
2. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, mengkaji, serta
melakukan analisis untuk memecahkan masalah-masalah di bidang pertanian.
3. Memiliki kreativitas tinggi yang berjiwa kewirausahaan dan mampu bekerja efektif
baik mandiri maupun berkelompok
b. Pemahaman visi, misi berdasarkan Sikap Mahasiswa:
1. Memiliki kemampuan komunikasi dalam lingkungan akademik maupun masyarakat
luas.
2. Memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan lingkungan untuk mendukung
pembangunan agribisnis pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan
c. Pemahaman visi, misi berdasarkan Implementasi pada setiap kegiatan Mahasiswa:
1. Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu
2. Mahasiswa memiliki reputasi nasional dan internasional
3. Memiliki jurnal nasional dan internasional
Peningkatan Kerjasama secara nasional dan internasional,
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, strategi yang dilakukan ada dua dimana kedua
strategi ini menjadi acuan pada semua tingkat di institusi UMPAR. Kedua strategi tersebut
adalah :

1. Menyikapi dinamika yang serba kompetitif melalui berbagai upaya kongkrit seperti:
a)

Penyesuaian tata kelola keuangan;

b)

Penerapan 4 (empat) fungsi pokok, yaitu penentuan kebijakan umum, pengawasan
akademik, audit non-akademik meliputi audit keuangan, audit kinerja non-akademik,
audit ketaatan, audit investigatif, dan audit lain yang dipandang perlu yang dijalankan
oleh pengawas yang telah ditunjuk serta kebijakan dan pengelolaan pendidikan yang
meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

c)

Penerapan akuntabilitas yang diukur dari rasio antara pendidik dan peserta didik,
rasio antara ruang pembelajaran dengan peserta didik, alat bantu pembelajaran
dengan peserta didik, komposisi peserta didik asing dengan peserta didik warga
negara, dan lain-lain;

d)

Penerapan sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) pendidikan pada
semua jenjang pendidikan sebagai syarat mutlak agar satuan pendidikan mampu
mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Continuous Quality
Improvement;
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e)

Kebijakan untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak
mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk beasiswa, bantuan biaya
pendidikan, kredit mahasiswa; dan/atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa;

f)

Penerapan standar pelayanan minimal dan upaya-upaya untuk mencapai standar
nasional pendidikan;

g)

Penerapan sistem laporan berkala yang transparan dan bertanggungjawab;

h)

Penyesuaian aturan manajemen sumbar daya dalam hal ini pendidik dan tenaga
kependidikan dan;

i)

Penyesuaian aturan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku

2. Mengelola pendidikan formal secara keseluruhan yang berbasis:
a)

Otonomi dalam bidang akademik maupun non-akademik.

b)

Akuntabilitas, berkomitmen untuk menjalankan dan memper tanggungjawabkan
semua kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c)

transparansi

d)

Penjaminan Mutu, memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan.

e)

Layanan Prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan
formal yang terbaik.

f)

Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal, tanpa
memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan
ekonominya.

g)

Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan
pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan
budaya.

h)

Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal
kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen
yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.

i)

Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. 2. Strategi Pencapaian
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan FAPETRIK
secara terus menerus berusaha mensosialisasikannya keseluruh civitas akademika untuk
bersama-sama mewujudkannya. Adapun usaha-usaha tersebut antara lain melalui:
a. Kuliah perdana maupun orientasi penerimaan mahasiswa baru Pesantren Mahasiswa
(PESMA).
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b. Penyebaran informasi tentang visi dan misi pada slide pembelajaran setiap dosen.
c. Penyebaran informasi akademik dan ilmiah melalui papan pengumuman.
Sasaran dan strategi pencapaian mengacu pada visi, misi, dan tujuan FAPETRIK,
sedangkan strategi pencapaian dikemukakan berdasarkan tahapan kurun waktu
pencapaiannya.
Sasaran FAPETRIK, dikelompokkan sebagai berikut :
a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran:
1) Pengembangan dan inovasi kurikulum serta peningkatan kompetensi lulusan.
2) Peningkatan mutu lulusan secara konsisten.
3) Peningkatan kualitas/kompetensi dosen.
b. Bidang Penelitian:
1) Penyelenggaraan penelitian secara tematis.
2) Peningkatan publikasi karya ilmiah.
c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
Peningkatan peran serta Program Studi dalam pengembangan pendidikan
d. Bidang Al Islam Kemuhammadiyahan:
Peningkatan kepribadian civitas akademika prodi terhadap ajaran dan amalan Islam.
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BAB III
STRATEGI DAN SASARAN CAPAIAN

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Strategi Dasar
Peningkatan kualitas akademik
b. Sasaran
1) Peningkatan kuantitas program studi yang terakreditasi
2) Peningkatan jumlah mahasiswa
3) Peningkatan kualifikasi tenaga pengajar
4) Menerapkan sistem informasi berbasis WAN
5) Menerapkan sistem pembelajaran berbasis daring
6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi civitas akademik
7) Meningkatkan penjaminan mutu secara menyeluruh
8) Mengoptimalkan rasio dosen dan mahasiswa
9) Peningkatan kuantitas jumlah program pendidikan profesi, program studi,
fakultas dan sekolah pascasarjana
2. Bidang Penelitian
a. Strategi Dasar
Riset berbasis roadmap penelitian universitas
b. Sasaran
1) Mengoptimalkan kluster riset
2) Menerapkan riset berbasis luaran
3) Mengoptimalkan website sebagai sarana penunjang
4) Menyediakan sarana publikasi
5) Mengoptimalkan fungsi kerja kelembagaan yang menangani riset dan hasil
luaran
6) Pengalokasian anggaran riset bagi dosen dan mahasiswa
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
a. Strategi Dasar
Keterlibatan dosen dalam program pengabdian
b. Sasaran
1) Tingginya animo dosen dalam melaksanakan pengabdian
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2) Mengoptimalkan fungsi kerja kelembagaan yang menangani riset dan hasil
luaran
3) Penyediaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pengabdian kepada
masyarkat
4) Pengalokasian anggaran program pengabdian bagi dosen dan mahasiswa
4. Bidang Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK)
a. Strategi Dasar
Penanaman nilai-nilai al islam, kemuhammadiyahan dan kebangsaan pada
semua civitas akademika untuk penguatan kader persyarikatan, kader ummat
dan kader bangsa
b. Sasaran
1) Penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai al Islam, kemuhammadiyahan dan
bangsa
2) Optimaslisasi pengkaderan al islam dan kemuhammadiyahan
3) Pemberdayaan tenaga pengajar al islam kemuhammadiyahan
4) Internalisasi nilai-nilai al islam dan kemuhammadiyahan yang disesuaikan
dengan keunikan lokal UM Parepare.
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BAB IV
ARAH PENGEMBANGAN
FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
TAHUN 2018-2023

No
Bidang Pengembangan
1
Bidang Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan

TAHUN 2018/2019
Peningkatan
pemahaman Al-islam
kemuhammadiyahan
mahasiswa
FAPETRIK UM
Parepare melalui
kegiatan pesantren

TAHUN 2019/2020
Pengkaderan Al-islam
kemuhammadiyahan
secara rutin baik
tingkat dosen dan staf

2

Bidang Pendidikan dan
Pengajaran

Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana
perkuliahan

Mendorong adanya
program studi yang
terakreditasi unggul

3

Bidang Penelitian

Peningkatan minat
dosen dan
mahasiswa dalam
menyusun riset

Menerapkan riset
berbasis unggulan
lokal

4

Bidang Pengabdian pada
Masyarakat

Peningkatan minat
dosen dan
mahasiswa dalam
menyusun program
pemberdayaan
masyarakat

Penyediaan sarana
dan prasaran
pendukung kegiatan
pengabdian kepada
masyarkat

TAHUN 2020/2021
Terwujudnya
Kerjasama Antara
FAPETRIK UM
Parepare dengan
Ortom di beberapa
wilayan baik kota
Parepare dan
sekitarya
Pengembangan
keunggulan
program studi

Peningkatan
kualitas sarana dan
prasaranan
penungjang
pelaksanaan riset
Menyediakan
sarana publikasi
bidang pengabdian

TAHUN 2021/2022
Pengembangan
kurikulum berbasis
nilai-nilai Islam dan
Kemuhammadiyahan

TAHUN 2022/2023
Seluruh sivitas akademik
FAPETRIK UM Parepare
mampu mengamalkan
nilai-nilai Islam dalam
segala aktivitas kampus

Pengembangan
kurikulum yang
berbasis produk
serta menghasilkan
strategi
pengembangan soft
skill mahasiswa
Menyediakan sarana
publikasi

Pengembangan model
pembelajaran berbasis
output, dimana dosen
dan mahasiswa mampu
menghasilkan luaran
dari proses
pembelajaran
Dosen dan mahasiswa
mampu bekerjasama
dalam pengembangan
riset berbasis
sumberdaya lokal
Terciptaan desa binaan
FAPETRIK UM Parepare
sebagai wadah
desiminasi hasil-hasil
riset baik dosen dan
mahasiswa

Peningkatan
kerjasama yang
terealisasi dengan
adanya MOU dan
MOA
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BAB V
RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN (FAPETRIK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(TAHUN 2018 – 2023)

1. Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Strategi Dasar Universitas
Penanaman nilai-nilai al islam,
kemuhammadiyahan dan
kebangsaan pada semua
civitas akademika untuk
penguatan kader
persyarikatan, kader ummat
dan kader bangsa

Rencana Operasional
FAPETRIK
Peningkatan pemahaman
Al-islam
kemuhammadiyahan
mahasiswa FAPETRIK UM
Parepare melalui kegiatan
pesantren

Pengkaderan
Al-islam
kemuhammadiyahan
secara rutin baik tingkat
dosen dan staf

Sasaran FAPETRIK
Seluruh mahasiswa
baru FAPETRIK UM
Parepare mengikut
pesatren mahasiswa
sebagai
pengkaderan dasar
AL-Islam dan
Kemuhammadiyahan
80 % dari sejumlah
dosen tetap (DPK
dan Yayasan), unsur
pimpinan, karyawan,
di samping ahli
dibidangnya, juga
sebagai juru Da’wah
yang handal di
masyarakat
50 % baik dosen,
mahasiswa dan
alumni dapat
menjadi juru da’wah
di masyarakat

Terwujudnya
Kerjasama
Antara FAPETRIK UM
Parepare dengan Ortom di
beberapa wilayan baik
kota
Parepare
dan
sekitarya
Pengembangan kurikulum 80 % RPS mata
berbasis nilai-nilai Islam kuliah telah
dan Kemuhammadiyahan
mencantumkan
penerapan nilai-nilai
Islam dan
Kemuhammadiyahan

Strategi Pencaaian Sasaran
kebijakan
Program
Optimaslisasi
a.
a. Tersedianya
pengkaderan al
wadah khusus
islam dan
b.
untuk kajian AIK
kemuhammadiyahan b. Meningkatnya
c.
kualitas sistem
d.
pengkaderan

kegiatan
Pesantren
mahasiswa
DAD
Baitul Arqam
dasar
Ekstrakurikuler

Pemberdayaan
Meningkatkan
tenaga pengajar al
partisifasi dosen
islam
dalam kajian AIK
kemuhammadiyahan

a. Pengajian
b. Baitul arqam
dosen dan staf
c. Proram kultul
khususnya
setelah shalat
dhuhur

Internalisasi nilainilai al islam dan
kemuhammadiyahan
yang disesuaikan
dengan keunikan
lokal UM Parepare
Penerapan
kurikulum berbasis
nilai-nilai al islam,
kemuhammadiyahan
dan bangsa

a. Kegiatan
penyuluhan
b. Pelatihan dan
pendampingan
kepada
masyarakat
Penyusunan RPS
mata kuliah AIK

Meningkatkan
kesadaran civitas
akademika tentang
pentingnya enjalin
kerjsama dengan
berbagai ortom
a. Terselenggaranya
kurikulum khusus
AIK berbasis ujian
kompetensi
b. Meningkatkan
metode
pembelajaran
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Seluruh sivitas akademik
FAPETRIK UM Parepare
mampu mengamalkan
nilai-nilai Islam dalam
segala aktivitas kampus

yang inovatif dan
kreatif
80 % sifitas
Peningkatan
Mengembangkan
a. SK rektor UM
akademik FAPETRIK kompetensi Al-islam pusat pelatihan
Parepare
UM Parepare
kemuhammadiyahan dakwah dan kajian
tentang
mampu
islam
larangan
mencerminkan nilaimerokon
nilai Islam dan
b. Pemasangan
Kemuhammadiyahan
baliho dan
dalam perbuatan
fanplet tentang
sehari-hari
larangan dan
bahaya
merokok

2. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Strategi Dasar Universitas

Peningkatan kualitas
akademik

Rencana Operasional
FAPETRIK
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana perkuliahan

Mendorong adanya
program studi yang
terakreditasi unggul

Pengembangan
keunggulan program studi

Sasaran FAPETRIK
Tersedia fasilitas
perkuliahan baik
LCD, meja, kursi
serta ruangan yang
representatif dalam
kegiatan belajar
mengajar untuk
setiap program
studi
Seluruh progran
studi lingkup
FAPETRIK UM
Parepare
terakreditasi unggul

Seluruh program
studi lingkup
FAPETRIK UM

Strategi Pencaaian Sasaran
kebijakan
Program
Meningkatkan
Penyediaan
a.
kualitas fasilitas
laboratorium
perkuliahan dan
maupun lahan
b.
laboratorium tingkat untuk pelaksanaan
fakultas
praktikum mata
c.
kuliah maupun
kegiatan penelitian

Pengembangan
jumlah program
studi yang
terakreditasi Sangat
Baik

Masing-masing
program studi
memiliki
keunggulan masing
masing

Menyediakan
website sebagai
sarana informasi

a. Setiap progran
studi telah
memiliki

kegiatan
Pengembangan
LAB dasar
Pengembangan
lahan
Pembibitan dan
pembenihan
baik tanaman,
peternakan dan
perikanan
a. Penyusunan
ujian
kompetensi
program studi
b. Perbaikan
kurikulum
pogram studi
a. Kegiatan dosen
dan mahasiswa
harus
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Parepare memiliki
keunggulan
dibanding prodi lain
yang ada diluar UM
Parepare

wabside
masing-masing
b. Menyusun profil
program studi
berbasis
kompetensi

b.

Pengembangan kurikulum
yang berbasis produk serta
menghasilkan strategi
pengembangan soft skill
mahasiswa

Penyusunan RPS
setiap mata kuliah
harus berdasar
pada
pengembangan visi,
misi fakultas dan
prosi

Meningkatkan
tenaga pengajar
dengan kualifikasi
pendidikan S3/
Doktor dalam
menunjang
kompetensi dosen

a. Isin belajar
setiap tahunnya
b. Peningkatan
sertifikasi dosen
dan tenaga
kependidikan

a.

Pengembangan model
pembelajaran berbasis
output, dimana dosen dan
mahasiswa mampu
menghasilkan luaran dari
proses pembelajaran

Seluruh mata kuliah
telah menghasilkan
luaran yang mampu
dipertanggung
jawabkan

Mendorong dosen
untuk berpartisipasi
dalam berbagai
kegiatan pelatihan,
seminar serta
mampu
menhasilkan karya

a. Setiap mata
kuliah memiliki
luaran wajib
b. Pengukuran
persetase
kelulusan
mahasiswa

a.

b.

b.
c.
d.

terpublikasi
melalui webside
universitas
maupun
fakultas
Publikasi
kegiatan
mahasiswa
melalui mading,
majalah
maupun media
lokal
Minimal 1
dosen setiap
tahunnya yang
lanjut studi S3
Memiliki laboran
maupun staf
yang
tersertifikasi
Workshop
kurikulum
Pelatihan
kompetensi
Pameran
produk
Pameran
kewirausahaan

3. Bidang Penelitian
Strategi Dasar Universitas
Menerapkan riset berbasis
luaran

Rencana Operasional
FAPETRIK
Peningkatan minat dosen
dan mahasiswa dalam
menyusun riset

Sasaran FAPETRIK
45 % dosen dan
mahasiswa mampu
melaksanakan
penelitian setiap
tahunnya

Strategi Pencaaian Sasaran
kebijakan
Program
Mewajibkan dosen
Meningkatnya
a.
dan mahasiswa
proposal berbasis
untuk mengusukan
bidang ilmu
kegiatan penelitian
b.
setiap tahunnya
c.

kegiatan
Pelatihan
penyusunan
proposan
Bedah proposal
Workshop
34

Menerapkan riset berbasis
luaran

Peningkatan kualitas
sarana dan prasaranan
penunjang pelaksanaan
riset
Menyediakan sarana
publikasi

Dosen dan mahasiswa
mampu bekerjasama
dalam pengembangan
riset berbasis sumberdaya
lokal

penelitian
Pelatihan tim
riset
Layanan
pengusulan
HAKI
MOU fakultas
MOA program
studi

80 % hasil riset baik
dosen dan
mahasiswa telah
memiliki HAK cipta

Jumlah Sumber
Daya pengelola
Publikasi dan HAKI

Setiap tahun
minimal ada satu
hasil riset yang
memiliki HAKI

a.

75 % kegiatan
penelitian dosen
dan mahasiswa
dapat dilaksanakan
secara mandiri
Seluruh program
studi telah mampu
publikasi riset
dosen dan
mahasiswa secara
online
Seluruh kegiatan
riset telah
berkejasama
dengan lebaga
pemerintah maupun
swasta

Meningkatnya
jumlah anggaran
penelitian tingkat
Universitas

Adanya perguruang
tinggi pembinan
atau pendamping

a.
b.

Buplikasi ilmiah
minimal jurnal
terakreditasi atau
beruputasi

Peningkatan jumlah
artikel pada jurnal
bereputasi baik
nasional maupun
internosional

Pengembangan
sistem pengelolaan
hasil
penelitian/luaran
penelitian

Melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan riset dosen

a. Fasilitas untuk
mengakses
jurnal terindeks
b. Benerbitan
jurnal setiap
program studi
a. Pembinaan
mahasiswa
b. Penyusunan
proposal
mandiri bagi
mahasiswa
c. Pembentukan
lembaga
pengelola hasi
riset tingkat
fakultas

b.

4. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi Dasar Universitas

Rencana Operasional
FAPETRIK
Peningkatan minat dosen
dan mahasiswa dalam
menyusun program
pemberdayaan

Sasaran FAPETRIK
75 % dosen dan
mahasiswa mampu
melaksanakan
pengabdian kepada

kebijakan
Dosen dan
mahasiswa harus
melaksanakan
agenda

Strategi Pencaaian Sasaran
Program
Identifikasi
a.
kebutuhan
masyarakat sesuai
b.
dengan suberdaya

kegiatan
Observasi
lapangan
Magang dosen
maupun
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masyarakat
Penyediaan sarana dan
prasaran pendukung
kegiatan pengabdian
kepada masyarkat

Menyediakan sarana
publikasi bidang
pengabdian

Peningkatan kerjasama
yang terealisasi dengan
adanya MOU dan MOA

Terciptaan desa binaan
FAPETRIK UM Parepare
sebagai wadah desiminasi
hasil-hasil riset baik dosen
dan mahasiswa

masyarakat setiap
tahunnya
80 % kegiatan PKM
memiliki desa
binaan

pendampingan
setiap tahun
Adanya hubungan
timbal balik antara
fakultas dan
masyarakat

75 % kegiatan PKM
dosen dan
mahasiswa dapat
dilaksanakan
secara mandiri dan
mafaatanya dapat
dilihat secara
langsung
Seluruh program
studi telah mampu
menghasilkan
luaran yang secara
kontinyu
dilaksanakan pada
masyarakat
Seluruh kegiatan
PKM memiliki
agenda rutin
melaksanakan
pendampingan
kepada masyarakat

Pengalokasian
anggaran program
pengabdian bagi
dosen dan
mahasiswa baik
untuk aplikasi
maupun publikasi
Kegiatan
pengabdian harus
dalam nota
kesepahaman dan
saling menguntung
antara kedua belah
pihak
Hasil kegiatan
harus memiliki
dampak positif bagi
masyarakat

lokal yang dimiliki

mahasiswa

a. Menawarkan
inovasi kepada
masyarakat
b. Penyediaan
teknologi tepat
guna
Peningkatan jumlah
artikel pada jurnal
bereputasi baik
nasional maupun
internosional

a. Pelatihan
b. pendampingan

Meningkatnya
jumlah mitra

a. Studi banding
b. Praktek lapang

Ada lokasi
percontohan yang
dikembangkan oleh
fakultas dan
masyarakat

a. Demplot
b. Seminar
c.

a.
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Operasional (Renop) 2018-2023 merupakan penjabaran dari
rencana strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang diharapkan dapat memberikan
arah perkembangan FAPETRIK UM Parepare.
Renop ini diharapkan menjadi acuan dalam merencanakan program-program
kegiatan pada lingkup FAPETRIK UM Parepare. Disisi lain Renop ini akan
mempermudah pimpinan dalam

menentukan arah kebijakan. Selain itu Renop

digunakan sebagai syarat dalam berbagai kegiatan akademis dan juga keperluan
akreditasi. Selanjutnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari hasil implementasi
Renop perlu dilakukan setiap tahunnya.
Demikian penyusunan rencana operasional FAPETRIK UM Parepare dengan
segala keterbatasan, hanya kesungguhan dan komitmen sebagai modal untuk
tercapainya tujuan Fapetrik UM Parepare yang Islami dan Unggul dalam IPTEKS.
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