HUBUNGAN PROGRAM, SASARAN RENSTRA DENGAN PAYUNG KEGIATAN
(Sebagai dasar penyusunan RKA Unit Kerja Tahun Anggaran 2018)

RENSTRA
Program
Penguatan Pendidikan dan Peluasan Akses
Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran berbasis Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Penguatan dan pengayaan learning outcome berorientasi keunikan atribut
lulusan
Optimalisasi pembelajaran berorientasi Student Centered Learning dan IT
based learning
Penguatan penyelenggaraan pembelajaran berbasis resource sharing di
level nasional (permata) dan internasional (credit transfer,sandwich, joint,
double degree, dan cultural exchange)
Mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran melalui penerapan sistem
manajemen mutu standar nasional dan internasional
Penguatan sumberdaya berorientasi kualitas dan daya tampung
Perluasaan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan mahasiswa
asing serta berorientasi pada penelitian program studi hilir
Program Penelitian (PL) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PM)
Memperkuat kapasitas dan kapabilitas research group dan kelompok
pengabdian di setiap fakultas
Memperkuat sumberdaya melalui pengabdian dan penelitian pembinaan,
penguatan dan unggulan melalui anggaran yang meningkat rasionya
secara bertahap
Memprioritaskan pengabdian dan penelitian unggulan dan unik sebagai
branding dan kontribusi institusi di level nasional dan
internasional
Memperkuat jejaring kerjasama Academics, Business, Community and

Kode Program

Sasaran

P2, P5
Tercapainya peringkat akreditasi
institusi, program studi yang baik
oleh lembaga akreditasi nasional,
Asia Tenggara dan Asia.

Payung kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Unit Kerja
dan lingkungan (P1)

P2, P5
P2, P5

Peningkatan Kualitas
Pembelajaran di Unit
Kerja (P2)

P2
Dihasilkannya lulusan cendekia yang
mampu bersaing di tingkat nasional
dan kawasan Asia Tenggara.

Menguatnya budaya kualitas dalam
penelitian dan publikasi nasional dan
internasional
Menguatnya budaya keramahan
sosial dalam mendesiminasikan
pengetahuan, teknologi dan seni bagi
masyarakat

P2

Peningkatan Kualitas
Penelitian di (Research
Group) Unit Kerja (P3)

P2
P2

Peningkatan Kualitas
pengabdian di (Output
jelas) Unit Kerja (P4)

P3, P4

Peningkatan kualitas
pembinaan bakat minat
dan Performansi
mahasiswa di Unit
Kerja (P5)

P3, P4

P3, P4

P6

Peningkatan Kualitas
Kerjasama di Unit
Kerja (P6)

RENSTRA
Program

Kode Program

Sasaran

Government (ABCG) dalam mewujudkan IPTEKS yang membumi

produk bisa program PL, PM
dan PP (program pendidikan)

Memberdayakan jejaring kerjasama keahlian/kepakaran dan international
dalam membangun collaborative research dan community engagement

P6

Mendorong dan memfasilitasi hasil penelitian dan pengabdian yang
berpotensi output HaKI, publikasi (nasional dan internasional) dan buku
ajar.
Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan untuk dosen dan mahasiswa
terkait dengan kegiatan di bidang pertanian industrial
Perluasan pembinaan/pendampingan terhadap kegiatan di masyarakat
terkait dengan pertanian industrial
Penguatan kegiatan agrotehnopark untuk pendidikan & dan praktek
lapangan di bidang pertanian industrial
Penguatan kerjasama dengan lembaga dan instansi masyarakat di wilayah
sekitar di bidang pertanian industrial
Penguatan Internasionalisasi
Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan Bahasa Indonesia bagi
overseas stakeholders
Perluasan Akses mahasiswa asing kawasan Asia Tenggara, Asia dan Eropa
rasionya secara bertahap
Penguatan dan perluasan kerjasama antar universitas di kawasan Asia
Tenggara dan Asia dalam penyelenggaraan Tridarma
Penguatan kerjasama luar negeri berbasis konsorsium
Penguatan Organisasi Tata Kelola
Pengembangan kapasitas, kapabilitas dan karir berbasis meritokrasi dalam
mewujudkan profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan
Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya dan aset dalam mewujudkan
lulusan cendekia, karya dan produk prima

P3, P4

produk bisa program PL, PM
dan PP (program pendidikan)

P2
Meningkatnya karyaTridharma baik
dari dosen maupun mahasiswa
spesifik lokasi (pertanian industrial)
yang memiliki manfaat terhadap
masyarakat dan lingkungan

P4
P2
P6

P2
Meningkatnya kerjasama
internasional dalam kegiatan
Tridharma

P2
P6
P6
P2

Terwujudnya organisasi tatakelola
yang transparan dan akuntabel

P2

Payung kegiatan

RENSTRA
Program
Pengembangan area kampus yang hijau dan ramah lingkungan untuk
menunjang academic atmosphere
Penguatan tatakelola berbasis manajemen mutu,budaya internal audit
melalui sistem informasi manajemen terpadu
Penguatan daya saing dan tanggung jawab sosial institusi melalui jejaring
alumni
Pengembangan kelembagaan dalam bentuk penambahan jumlah fakultas
dan program studi baru

Kode Program

Sasaran
P1
P1

P2, P5
P1

Payung kegiatan

