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a. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran bisa sampai kepada para alumni 

dan pengguna jasa baik Nasional dan Regional; 

b. Website multilingual dan kolom saran; 

c. Brosur; 

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; 

a. Penataan Organisasi Universitas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

b. Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keselurahan 

komponen manajemen kelembagaan. 

c. Meningkatkan pemahaman sivitas akademika dan karyawan terhadap 

struktur organisasi. 

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan universitas. 

e. Penguatan tata pamong, tatakelola, dan kewenangan akademik universitas. 

f. Penjaminan Mutu 

3. Mahasiswa dan Lulusan; 

a. Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai 

kompetisi. 

b. Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan. 

c. Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat bakat, dan 

kewirausahaan mahasiswa. 

d. Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa. 

e. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa. 

f. Meningkatkan peran pusat konsultasi mahasiswa (PKM). 

g. Penyempurnaan data base alumni. 

h. Terjalinnya berbagai kerjasama dengan alumni dalam bidang Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

4. Sumberdaya Manusia; 

a. Peningkatan mutu kinerja manajemen sumber daya manusia (SDM), 

keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel 

untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik. 

b. Penerapan system informasi manajemen SDM, keuangan dan fasilitas dalam 

kerangka system manajemen informasi fakultas yang terintegrasi berbasis 

TIK. 

c. Peningkatan efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen  SDM, 

keuangan, fasilitas dan kegiatan lain antar unit kerja  yang sinergis untuk 

mendukung peningkatan mutu kinerja akademik. 
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d. Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, dan 

fasilitas berorientasi standar nasional dan internasional (ISO). 

e. Peningkatan mutu dan kapasitas SDM, keuangan dan fasilitas berlicensi. 

f. Pengembangan dan penerapan system pengembangan karir dosen sesuai 

dengan kebutuhan universitas dan fakultas serta profesi. 

g. Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan penugasan dosen 

secara konsisten. 

h. Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai 

(dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan/administrasi). 

i. Pengembangan dan penerapan system kompensasi/remunerasi terpadu yang 

layak dan adil. 

j. Pengembangan dan penerapan system kesejahteraan pegawai. 

k. Peningkatan mutu laporan keuangan. 

l. Penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk anggaran 

yang disesuaikan dengan prestasi yang akan dicapai RKAT (RAB) setiap 

unit kerja. 

m. Menguatkan fungsi dan peran perpustakaan sebagai teaching library. 

n. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik. 

o. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

p. Pengembangan arah kebijakan riset universitas. 

q. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis riset. 

r. Peningkatan sarana dan sumber pembelajaran berorientasi riset. 

s. Penyediaan dukungan fasilitas riset, publikasi internasional, dan perolehan 

HaKI. 

t. Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat 

berbasis inovasi dan hasil-hasil riset untuk pemberdayaan masyarakat. 

u. Etos Kerja 

v. TIK dan bahasa asing bagi dosen dan mahasiswa. 

w. TIK dan bahasa asing bagi tenaga kependidikan. 

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik; 

a. Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum. 

b. Mengembangkan kurikulum berbasis kometensi ke kurikulum KKNI serta 

mengevaluasi secara periodic dengan mengikutsertakan stakeholders. 

c. Mengembangkan rencana pembelajaran serta melakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkelanjutan. 

d. Pengembangan pembelajaran dengan Student Center Learning (SCL). 
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e. Menentukan unggulan setiap prodi. 

6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi; 

a. Peningkatan layanan, menambah prasarana (termasuk bahan kepustakaan, 

sarana dan prasarana pembelajaran) dan penelitian sesuai dengan  SNPT. 

b. Peningkatan layanan, menambah sarana dan prasarana laboratorium baik 

untuk tujuan pembelajaran maupun untuk tujuan penelitian sesuai dengan 

SNPT. 

c. Peningkatan pelayanan, meningkatkan dana operasional perawatan sarana 

dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Peningkatan pelayanan, membangun system informasi, fasilitas e-learning 

guna keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

a. Pengembangan arah kebijakan riset universitas. 

b. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis riset. 

c. Penyediaan dukungan fasilitas riset, publikasi internasional dan perolehan 

HaKI. 

d. Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat 

berbasis inovasi dan hasil-hasil riset untuk pemberdayaan masyarakat. 

e. Pengokohan keunggulan universitas yang ditopang oleh keunggulan spesifik 

Fakultas dan Prodi. 

f. Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars). 

8. Mengembangkan dan memelihara jaringan  kerjasama baik di dalam maupun di 

luar negari dan citra Untag 1945 Samarinda; 

a. Peningkatan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan 

relevansi dan memperpendek masa tunggu kerja alumni. 

b. Perluasan dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang 

bermutu melalui melalui berbagai jenis program. 

c. Penguatan fungsi kehumasan. 

d. Peningkatan partisipasi masyarakat nasional dan internasional dalam 

program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan 

masyarakat. 

e. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni. 

f. Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi. 

g. Jumlah program studi terakreditasi A. 

h. Akreditasi Institusi. 
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i. Prodi Internasional. 

j. Peringkat Webometrik. 
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BAB V 

UNIT PELAKSANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

 

Untuk menjamin keterlaksanaan setiap kebijakan dan program, maka monitoring 

dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan merupakan bagian paling penting (esensial) 

dan tak terpisahkan dari RENSTRA PRODI KEHUTANAN, FAKULTAS 

PERTANIAN 2018-2022. Unit-unit akademik dan unit fungsional harus menjalankan 

perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program dan anggaran 

serta implementasi program dilakukan melalui koordinasi antara unit-unit pelaksana 

dengan Biro Administrasi Umum (BAU) bersama dengan Biro Keuangan (BK). 

Monitoring dan pelaporan penggunaan anggaran dilakukan oleh Unit  Penjaminan Mutu 

(UPM) tingkat Fakultas, sedangkan satuan Audit Akademik dilaksanakan oleh UPT 

Penjaminan Mutu akan berperan melakukan audit keuangan secara internal. Dalam 

implementasi renstra Senat Akademik (SA) akan memberikan arahan berkaitan dengan 

kebijakan akademik, sedangkan Senat Fakultas memberikan arahan yang berkaitan 

dengan integritas moral dan etika. 

Implementasi berbagai kebijakan RENSTRA PRODI KEHUTANAN, 

FAKULTAS PERTANIAN 2018-2022 secara operasional akan dituangkan dalam 

bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam implementasinya yang 

dilaksanakan setiap tahun. Implementasi RKAT merupakan upaya untuk mencapai 

target RENSTRA PRODI KEHUTANAN, FAKULTAS PERTANIAN secara bertahap. 

Ketercapaian target tahunan ini dituangkan dalam bentuk laporan fakultas yang akan 

disampaikan kepada Rektor dan Yayasan. 

Secara sistematis strategi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

implementasi pelaksanaan RENSTRA PRODI KEHUTANAN, FAKULTAS 

PERTANIAN akan dilakukan sesuai dengan skema pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. Skema implementasi, monitoring, dan pelaporan program kegiatan dalam 

rangka implementasi program RENSTRA melalui kegiatan tahunan. 

 

Sebagai panduan pelaksanaan, unit-unit kerja yang dinilai relevan menjadi unit 

pelaksana setiap program  adalah Prodi Kehutanan, Fakultas, Unit kerja, dan 

Universitas. 
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BAB VI 

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN TARGET 

 

6.1. Strategi Implementasi 

Sebagai pencapaian dari visi Menjadi Fakultas Pertanian unggul, mandiri  

dan berjiwa kebangsaan yang selanjutnya diturunkan ke visi Prodi Kehutanan yaitu 

menjadi Prodi Kehutanan unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. Prodi 

Kehutanan berupaya menjadikan dirinya sebagai bagian dari Fakultas Pertanian 

berupaya memposisikan diri menjadi prodi yang unggul dibidang research. Sejalan 

dengan cita-cita ini dalam kurun waktu 2018-2022, kinerja akademik dan riset 

ditempatkan sebagai target capaian utama dari berbagai kebijakan yang 

diimplementasikan. Sementara itu, sebagai prodi Kehutanan untuk mencapai 

dibidang pendidikan yang bermutu dan diakui merupakan kondisi yang dicita-

citakan tercapai pada tahun 2032. Untuk mencapai kondisi ini, Prodi Kehutanan, 

Fakultas Pertanian UNTAG 1945 SMD akan menerapkan strategi implementasi 

sebagai berikut : 

1. Menjadikan kemapanan manajemen prodi, fakultas dan kokohnya kelembagaan 

sebagai daya dukung utama pencapaian kinerja akademik dan riset. 

2. Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan citra, kemitraan, 

mensejajarkan prodi, fakultas secara nasional dan internasional, dan 

kemahasiswaan secara simultan sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya 

pencapaian kinerja akademik dan riset. 

wujud dari penerapan strategi ini diperlihatkan pada skema berikut: 

 

TAHUN MANAJEMEN KELEMBAGAAN  
AKADEMIK, PENELITIAN, 

ABDIMAS, serta aplikasinya 

Tahap 5 
2028-2032 

Penguatan good 

fakulty governance, 

sistem karir dan 

insentif pegawai 

Organisasi fakultas yang 

mapan, fungsional, dan 

menunjukkan daya 

dukung yang tinggi 

terhadap kinerja, 

penelitian dan abdimas 

    Pengakuan atas keunggulan 

Fakultas  tingkat Regional, 

Nasional dan ASEAN 

     

Tahap 4 
2023-2027 

Penguatan good 

fakulty governance 

dan penerapan 

sistem karir, dan 

sistem insentif 

pegawai 

Pemantapan fungsi 

organisasi dan adaptasi 

aturan yang relevan, 

peningkatan kualitas 

fakultas dan berprestasi 

 Penguatan keunggulan dan 

menjadi contoh di bidang 

pendidikan melalui pencapaian 

prestasi akademik, penelitian, 

abdimas serta aplikasinya 

     

Tahap 3 
2018-2022 

Penguatan good 

fakulty governance, 

penerapan sistem 

karir, dan 

Pemantapan fungsi 

organisasi dan adaptasi 

terhadap aturan yang 

relevan dan peningkatan 

 Peningkatan pencapaian prestasi 

akademik, penelitian dan 

abdimas, serta aplikasinya pada 

tingkat nasional 



 

 

Renstra Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Tahun 2018-2022 |  33 

 

pengembangan 

sistem insentif 

pegawai 

kualitas program fakultas 

     

Tahap 2 
2013-2017 

Pemantapan 

penerapan sistem 

informasi 

manajemen, 

penguatan kapasitas 

SDM, dan 

pengembangan 

sistem karir 

Penataan fungsi 

organisasi dan adaftasi 

terhadap aturan yang 

relevan 

 Pencapaian prestasi akademik,  

penelitian dan Abdimas serta 

aplikasinya pada tingkat 

nasional 

     

Tahap 1 
2008-2012 

Penerapan sistem 

informasi 

manajemen dan 

peningkatan SDM 

Penataan fungsi 

organisasi dan adaptasi 

terhadap aturan yang 

relevan singkronisasi 

program fakultas 

 Penguatan mutu kinerja 

akademik, penelitian dan 

abdimas, serta aplikasinya 

 

dalam melaksanakan berbagai kebijakan RENSTRA 2018-2022, seluruh komponen 

prodi dan fakultas harus menerapkan berbagai nilai sebagai landasan 

pengembangan dan implementasi dari RENSTRA sebelumnya. Nilai-nilai tersebut 

adalah: 

1. Profesionalisme (professionalism) 

Dengan prinsip ini, setiap penyelenggara tanggung jawab dituntut melakukan 

tugas dan fungsinya dengan cakap, tekun, penuh tanggung jawab, dan 

berorentasi pencapaian kinerja paling optimal. Profesionalisme merupakan 

kata kunci yang mesti dipegang setiap orang pada perannya masing-masing 

untuk mampu mewujudkan  dan menyelenggarakan setiap tugasnya dengan 

baik dan optimal dengan pencapaian target kerja baik di unit kerja masing-

masing di  tingkat prodi dan fakultas. 

2. Kesejawatan (collegialism) 

Prinsip ini menyiratkan bahwa rasa kebersamaan dalam sebuah kesatuan 

langkah untuk mencapai tujuan institusi mesti tumbuh pada setiap orang 

ketika masing-masing menyelenggarakan tugas-tugas pokok dan fungsinya. 

Adanya rasa kesejawatan ini akan menjamin bahwa setiap peran yang 

dimainkan oleh masing-masing individu pada hakikatnya adalah untuk 

mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pada diri setiap orang akan 

tumbuh rasa saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati. 

3. Keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan (openness, honesty, and 

trustworthiness) penyelenggaraan program yang dirancang dilakukan dengan 

melibatkan berbagai unsur yang terkait, akses terhadap informasi yang 
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diperlukan dibuka agar memungkinkan terjadinya kontrol yang baik. Dengan 

demikian akan menumbuhkan sikap jujur dari semua pihak dalam 

menyelenggarakan tugas-tugasnya. Cara seperti ini akan menumbuhkan rasa 

saling percaya di antara semua pihak yang berkepentingan. 

4. Keberimbangan (proportionateness) 

Fokus kebijakan, program, dan aktivitas, dibuat secara berimbang dengan 

memperhatikan kepentingan pengembangan internal dan pencitraan 

eksternal, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, 

keberimbangan juga terkait dengan pengembangan infrastruktur kampus, 

pengembangan unit akademik dan non-akademik, maupun pengembangan 

sumber daya manusia bidang akademik dan non-akademik. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Prinsip tersebut  diharapkan menjadikan kehidupan kampus yang berwawasan 

global tapi tetap berkarakter dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal dengan 

sumberdaya yang dapat bekerja secara professional, terbuka, jujur, terpercaya, dan 

menghargai sesama. Prinsip kelembagaan, juga harus diterapkan dalam 

mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dengan tetap 

memperhatikan prioritas dan keunggulan yang akan dikembangkan serta 

disesuaikan kondisi lingkungan setempat. 

6.2. Tahap Pencapaian Target Renstra 

Target renstra secara bertahap akan dicapai melalui impelementasi Rencana Kerja  

Anggaran Tahunan (RKAT) yang disederhanakan dengan RAB persemester setiap  

target tahunan RENSTRA 2018-2022 diperlihatkan pada tabel 6.1. 

 

 

 

 

 

PRINSIP-PRINSIP DALAM IMPLEMENTASI 

a. Profesionalisme (professionalism) 

b. Kesejawatan (collegialism) 

c. Keterbukaan, kejujuran, dan keterpercayaan (openness,honesty, 

and trustworthiness) 

d. Keberimbangan (proportionateness) 
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Tabel 6.1 Target Capaian Tahunan Program-program Renstra Prodi Agroteknologi 2018-2022 
 

No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

1 Visi, misi, 
tujuan dan 
sasaran, serta 
strategi 
pencapaian 

Memiliki Visi, Misi, 

Tujuan dan 

Sasaran yang 

Sangat Jelas dan 

Sangat Realistik 

Sosialisasi Visi, 
Misi, Tujuan dan 
Sasaran bisa 
sampai kepada 
para alumni dan 
pengguna jasa baik 
Regional dan 
Nasional 

- Pengembanga
n Website 
multilingual 
dilengkapi 
dengan 
fasilitas kolom 
untuk 
komentar/sar
an (web Prodi 
Kehutanan) 

 

 

Peningkatan 

web konten 

Peningkatan web 

konten 

Peningkatan 

web konten 

Peningkatan 

web konten 

Peningkatan 

web konten 

   - Pembuatan 
brosur 
multilingual 
secara berkala 
sesuai 
perkembanga
n  UNTAG 
1945 SMD dan 
fakultas/prodi 
 

Belum ada ada ada ada ada 

   - Pemasangan 
fasilitas Blog, 
FB, Twitter, 
website 
UNTAG’45 
SMD 

- Peningkata
n isi 
konten 

- Peningkatan isi 
konten 

- Peningkata
n isi 
konten 

- Peningkata
n isi 
konten 

- Peningkata
n isi 
konten 

  Melakukan 
pemantauan 
dengan memasang 
software pada 
website untuk bisa 
melihat darimana 
saja yang 
membuka website 
Fakultas 
Pertanian/prodi 

       Pemasangan 
software untuk 
bisa 
menghitung 
dan melihat 
pengunjung 
website  prodi 
Agroteknologi, 
jumlah dan asal 
negara. 

persiapan Modul web baru monitoring monitoring monitoring 

  Mengikutsertakan 

alumni dengan 

cara mengirimkan 

brosur agar 

disampaikan 

kepada SMA 

terbaik di tempat 

mereka berada 

- Menjalin 
komunikasi 
dengan 
Pengurus 
Ikatan Alumni  
Faperta 
UNTAG 1945 
SMD 
khususnya 
prodi 
Agroteknologi
di seluruh 
wilayah 
Indonesia 

Terlaksana 

60% 

 

 

 

Terlaksana 60% 

 

 

Terlaksana 

65% 

 

 

Terlaksana 

75% 

 

 

Terlaksana 

100% 

 

   - Menjalin 
komunikasi 
dengan SMA, 
MA dan SMK 
terbaik di 
seluruh 
Indonesia 
minimal 
Kalimantan 
timur 
(minimal 10 
SMA) 

Terlaksana 2 

SMA 

 

Terlaksana 2 SMA 

 

 

Terlaksana 2 

SMA 

 

Terlaksana 2 

SMA 

 

 

Terlaksana 2 

SMA 

 

   -     Menjalin 

komunikasi 

dengan semua 

Atase 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

 

- 10% 

 

- 15 % 

 

- 25% 

 

 

- 30% 

 

- 35% 

  Menaikkan 

kapasitas website 

guna memberikan 

penjelasan 

Peningkatan 

Kapasitas  

Bandwidth  UNTAG 

- 

Upgrade 50 Mb 

dan 160 Mb Wifi 

(menyesuaikan 

dengan 

- - 
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No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

tentang visi, misi 

dan tujuan dengan 

lebih baik 

1945 SMD Universitas) - 

2 Tata Pamong, 
Kepemimpinan,
Sistem 
Pengelolaan, 
dan 
Penjaminan 
Mutu 

a.  Penataan 
organisasi 
Universitas dan 
fakultas sesuai 
dengan 
peraturan 
perundang-
undangan 

1.  Terwujudnya 1 
program tata 
pamong dan 
tata kelola 
Universitas dan 
fakultas yang 
mendukung visi 
dan misi 
dengan 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku 

Implementasi 
tata pamong 
dan tata 
kelola 
Universitas 
dan 
fakultas/prodi 
yang 
mendukung 
visi dan misi 
dengan 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang berlaku 

Reviu , dan 
menyempurnakan  
tata kelola dan tata 
pamong struktur 
organisasi 

Reviu , dan 
menyempurn
akan  tata 
kelola dan 
tata pamong 
struktur 
organisasi 

Reviu , dan 
menyempurn
akan  tata 
kelola dan 
tata pamong 
struktur 
organisasi 

Reviu , dan 
menyempurn
akan  tata 
kelola dan 
tata pamong 
struktur 
organisasi 

   2.  Terpetakannya 
pola 
pengelolaan, 
hubungan 
antar unit 
kerja, dan 
kinerja yang 
terbangun pada 
implementasi 
struktur 
organisasi 
(SOP) 

Terlaksana 
80% 

Terlaksana 85% Terlaksana 
90% 

Terlaksana 
95% 

Pemantapan 
dan 
pengembang
an 

   3. Terpetakannya 
pola 
pengelolaan, 
hubungan 
antar unit kerja 
dan kinerja 
yang terbangun 
pada 
implementasi 
struktur 
organisasi 

80% 
Implementasi 

85% Implementasi 90% 
Implementasi 

100% 
Implementasi 

Dokumen 
implementasi 
hasil 
implementasi 
struktur 
organisasi 
 

  b.  Pengembangan 
perangkat 
aturan untuk 
memfungsikan 
keseluruhan 
komponen 
manajemen 
kelembagaan; 

1.  Tersusunnya 
struktur 
organisasi dan 
tata kelola 
(SOTK) 
fakultas/prodi 

80% STOK 
berjalan baik 

85% STOK berjalan 
baik 

90% STOK 
berjalan baik 

95% STOK 
berjalan baik 

95% STOK 
berjalan baik 

   2.   Terlaksananya 
prosedur dan 
tata kerja 
sesuai dengan 
SOTK 
fakultas/prodi 

Implementasi 
SOTK 
fakultas/prodi 

Implementasi 
SOTK 
fakultas/prodi 

Implementasi 
SOTK 
fakultas/prodi 

Implementasi 
SOTK 
fakultas/prodi 

Implementasi 
SOTK 
fakultas/prodi 

  c.  Peningkatan 
pemahaman 
sivitas 
akademika dan 
karyawan 
terhadap 
struktur 
organisasi; 

1.  
Tersosialisasiny
a hasil 
restrukturisasi 
organisasi dan 
SOTK 
Universitas dan 
fakultas/prodi 

Terlaksana 
90% 

Terlaksana 100% Terlaksana 
100% 

Terlaksana 
100% 

Terlaksana 
100% 

   2.  Terpahaminya 
tupoksi pada 
SOTK 
universitas oleh 
setiap unit 
kerja dan 
fakultas/prodi 

Tupoksi 
terlaksana 
80% 

Tupoksi terlaksana 
85 % 

Tupoksi 
terlaksana 
90% 

Tupoksi 
terlaksana 
100 % 

Tupoksi 
terlaksana 
100% 

  d.  Peningkatan 
kualitas 
pengelolaan 
fakultas/prodi 
untuk 
mendukung 
tridharma yang 
berdaya saing 
dan akuntabel; 

1.   Terlaksanannya 
integrasi 
pengelolaan 
kegiatan 
akademik 
jenjang S1, 
paling sedikit 
pada 2 (dua) 
prodi 

80% 80% Prodi 
Kehutanan 
(100%) 

100% 100% 
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No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

(mahasiswa 
aktif dan 
lulusan di 
siakad sesuai 
dengan PDPT 
100%) 

   2.  Terlaksananya 
pembukaan  
fakultas/jurusa
n/prodi baru 
berdaya saing 

Persiapan Persiapan S1 TI S2 Kehutanan - 

   3.  Terlaksananya  
2 paket sistem 
akuntabilitas 
kinerja dan 
penjaminan 
mutu (AMI dan 
SOP) 

2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 

   4.  Terlaporkannya 
2 paket 
kegiatan 
tridharma 
secara 
akuntabel (PkM 
dan penelitian 
standar 
nasional) 

Persiapan Persiapan 1 paket 1 paket 1 paket 

  e.  Penguatan tata 
pamong,tata 
kelola, dan 
kewenangan 
akademik 
fakultas/prodi; 

1.   Terlaksananya 
revitaslisasi 
tata pamong 
dan tata kelola 
fakultas/prodi 
(100%) 

Implementasi 
revitalisasi t 
ata pamong 
dan tata 
kelola  
fakultas/prodi 
80% 
 

Implementasi 
revitalisasi t ata 
pamong dan tata 
kelola  
fakultas/prodi 90% 
 

Implementasi 
revitalisasi t 
ata pamong 
dan tata 
kelola  
fakultas/prodi 
95% 
 

Implementasi 
revitalisasi t 
ata pamong 
dan tata 
kelola  
fakultas/prodi 
100% 
 

Implementasi 
revitalisasi t 
ata pamong 
dan tata 
kelola  
fakultas/prodi 
100% 
 

   2. Terindentifikasi 
nya potensi dan 
kebutuhan 
stakeholder 
daerah 
terhadap 
pengembangan 
akademik 
fakultas/prodi 

Dokumen 
pemetaan 
potensi dan 
kebutuhan 
daerah 
terhadap 
pengembanga
n akademik 
kampus/prodi  

Implementasi 75% Implementasi 
80% 

Implementasi 
90% 

Implementasi 
100% 

   3.  Dibukanya 2 
prodi baru S1 
dan 2 prodi 
baru S2 di 
fakultas  sesuai 
kebutuhan 
stakeholder 
daerah 

Persiapan Persiapan Persiapan Pembukaan 
Prodi Baru S1 
Manajemen 
Informatika 
dan 
Kesehatan 
Masyarakat  

Prodi S2 
Magister 
Pertanian 
(Pertanian 
dan 
Kehutanan) 

   4.  Terlaksananya 
revitalisasi tata 
pamong dan 
tata kelola 
poliklinik 
sebagai unit 
layanan dan 
penunjang 
akademik 
(90%) 

Revitalisasi 
tata pamong 
dan tata 
kelola 
poliklinik 
sebagai unit 
layanan dan 
penunjang 
akademik 

Implementasi 
(60%) 

Implementasi 
(70%) 

Implementasi 
(80%) 

Implementasi 
(90%) 

   5.  
Terkoordinasin
ya pengelolaan 
usaha fakultas  
dalam bidang 
Akademik, 
penunjang, dan 
komersial yang 
akuntabel 
minimal 1 

persiapan - - UKM 
Kehutanan 

- 

   6.  Tersusunya 2 
aturan 
pemberdayaan 
kepakaran 
akademik 
dosen dan 
pemanfaatan 
sarana 
penunjang 
akademik 

- - Pengembanga
n Kehutanan 

100% 100% 
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No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

(Agroteknologi 
dan Kehutanan) 

   7.  Terlaksananya 
revitalisasi 
usaha 
akademik dan 
penunjang 
akademik 
(kerjasama 
dengan 
percetakan 
minimal 2) 

1  - 1 - - 

  f.   Peningkatan 
layanan dan 
penjaminan 
mutu akademik 
baik secara 
internal 
maupun 
eksternal; 

1.    Jumlah 
program studi 
terakreditasi 
BAN PT 
Minimal B 
(Baseline 
:100%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

   2.    2 prodi 
memperoleh 
akreditasi dari 
asosiasi profesi 
internasional 
yang relevan 
(Baseline :1 
ISO) 

Persiapan Persiapan Prodi 
Kehutanan 

- - 

   3.    75% unit dasar 
memperoleh 
sertifikat ISO 
9001:2008 
(baseline:50%) 

Penyiapan Penyiapan 60% 75% - 

   4.   90% 
Mahasiswa 
merasa puas 
atas layanan 
fakultas/prodi 
(Baseline: 3,98( 
Skala 5) 80% 

80% 80% 85% 90% 90% 

   5.   2  program 
studi 
menerapkan 
program kredit  

Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan 1 prodi 
Kehutanan 

  g. Menerapkan  
standar ISO 
pada proses 
administrasi 
umum dan 
administrasi 
akademik. 

1. Peningkatan 
sosialisasi 
sistem 
manajemen 
mutu ISO 
9001:2008 
keseluruh unit 
kerja di UNTAG 
1945SMD/fakul
tas/prodi 

2. Penguatan 
Kelembagaan 
di semua unit 
di 
UNTAG1945SM
D/fakultas/pro
di dan 
Reorganisasi 
untuk stuktur 
organinasi yang 
belum lengkap 
sesuai standar 
ISO 

3. Peningkatan 
Standarisasi  
dan 
pembuatan 
dokumen di 
setiap unit 
kerja 
UNTAG1945SM
D/fakultas/pro
di  sesuai 
standar ISO 

4. Pelaksanaan 
secara periodik 
Audit Mutu 
Internal (AMI) 

80% 100% 100% 100% 100% 
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No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

di semua unit 
kerja 
UNTAG1945SM
D/fakultas/pro
di sesuai 
standar ISO 

5. Pelaksanaan 
tindak lanjut 
dari hasil Audit 
Mutu Internal 
(AMI)/fakultas/
prodi 

  h.  Ekternal. 
Menjalankan 
dengan baik 
sistem 
penjaminan 
mutu eksternal 
terutama dari 
BAN PT. 

1. Pembuatan 
sistem data 
base sesuai 
standar 
Pangkalan Data 
Perguruan 
Tinggi (PDPT) 
berbasis 
Teknologi 
Informasi  

2. Peningkatan 
monitoring dan 
evaluasi sistem 
dokumen unit 
kerja  
UNTAG’45 SMD  
untuk 
mendukung 
Akreditasi BAN 
PT  

3. Peningkatan 
koordinasi 
antara PS dan 
Fakultas dalam 
persiapan 
Akreditasi BAN 
PT 

4. Persiapan 
Akreditasi BAN 
PT 
a. Pemuktahira

n dokumen 
akreditasi 
untuk semua 
PS  

b. Persiapan 
visitasi 
akreditasi 
BAN PT 

5. Peningkatan 
jumlah PS  
terakreditasi 
oleh BAN PT 
Semua PS  
Terakreditasi 
minimal B 

 

90% 100% 100% 100% 100% 

  i.  Ekternal. 
Menjalankan 
dengan baik 
sistem 
penjaminan 
mutu eksternal 
terutama dari 
BAN PT. 

1. Pembuatan 
sistem data 
base sesuai 
standar 
Pangkalan Data 
Perguruan 
Tinggi (PDPT) 
berbasis 
Teknologi 
Informasi  

2. Peningkatan 
monitoring dan 
evaluasi sistem 
dokumen unit 
kerja  UNTAG’45 
SMD  untuk 
mendukung 
Akreditasi BAN 
PT  

3. Peningkatan 
koordinasi 
antara PS dan 
Fakultas dalam 

90% 100% 100% 100% 100% 
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No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

persiapan 
Akreditasi BAN 
PT 

4. Persiapan 
Akreditasi BAN 
PT 
a. Pemukta

hiran 
dokumen 
akreditasi 
untuk 
semua PS  

b. Persiapan 
visitasi 
akreditasi 
BAN PT 

5. Peningkatan 
jumlah PS  
terakreditasi 
oleh BAN PT 
Semua PS  
Terakreditasi 
minimal B 
 

3 Mahasiswa dan 
Lulusan 

a.  Pemberian 
dukungan 
terhadap 
keterlibatan 
mahasiswa 
dalam berbagai 
kompetensi 

1.   Meningkatnya 
jumlah raihan 
juara dalam 
berbagai 
kompetensi 
kreativitas 
mahasiswa 

Meningkat  
5% 

Meningkat  10% Meningkat  
10% 

Meningkat  
10% 

Meningkat  
10% 

  b.  Pengembangan 
organisasi dan 
fasilitas 
kegiatan 
kemahasiswaan
; 

1.   Tertatanya 
organisasi dan 
terpenuhinya 
kebutuhan 
fasilitas 
organisasi 
kemahasiswaan
; 

50 % kegiatan 
penataan 
organisasi 
mahasiswa 

60% kegiatan 
penataan 
organisasi 
mahasiswa 

75% kegiatan 
penataan 
organisasi 
mahasiswa 

80% kegiatan 
penataan 
organisasi 
mahasiswa 

90% kegiatan 
penataan 
organisasi 
mahasiswa 

  c.   Pemberdayaan 
program-
program 
kreativitas, 
penalaran, 
minat bakat, 
dan 
kewirausahaan 
mahasiswa 

1.   Meningkatnya 
raihan program 
kreativitas 
mahasiswa 
sebesar 50% 
dan tumbuhnya 
2(dua) unit 
usaha 
mahasiswa 
yang dikelola 
mahasiswa 

Program 
kreativitas 
mahasiswa 
meningkat 
sebesar 10% 

Program 
kreativitas 
mahasiswa sebesar 
20% dan 
tumbuhnya 1(satu) 
unit usaha 
mahasiswa yang 
dikelola 
mahasiswa prodi 
Agroteknologi 

Program 
kreativitas 
mahasiswa 
sebesar 50% 
dan 
tumbuhnya 
1(satu) unit 
usaha 
mahasiswa 
yang dikelola 
mahasiswa 
prodi 
Kehutanan 

  

  d.  Pengembangan 
program 
layanan dan 
bimbingan karir 
mahasiswa; 

1.   Terbentuknya 
1(satu) unit 
pengembangan 
karir pada 
tingkat 
universitas(care
er 
development 
centre); dan 
berfungsinya 
CDC 

Berfungsinya 
1(satu) unit 
pengembnaga
n karir pada 
tingkat 
universitas 
(career 
development 
centre) 

Berfungsinya 
1(satu) unit 
pengembnagan 
karir pada tingkat 
universitas (career 
development 
centre) 

Berfungsinya 
1(satu) unit 
pengembnaga
n karir pada 
tingkat 
universitas 
(career 
development 
centre) prodi 
Kehutanan 

Berfungsinya 
1(satu) unit 
pengembnaga
n karir pada 
tingkat 
universitas 
(career 
development 
centre) prodi 
Kehutanan 

Berfungsinya 
1(satu) unit 
pengembnaga
n karir pada 
tingkat 
universitas 
(career 
development 
centre) prodi 
Kehutanan 

  e.  Peningkatan 
kesejahteraan 
mahasiswa 

1. Menyalurkan 
dan 
meningkatka
n beasiswa 
dari UNTAG, 
DIKTI, BKC, 
PPA/BPM 
sumber lain 
serta 
mendata dan 
meningkatka
n sumber 
beasiswa lain  

 

persiapan 25 % 35% 50% 75% 

   2. Database 
untuk 
pemetaan 
potensi dan 
prestasi 

persiapan 30% 50% 70% 90% 
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Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

mahasiswa  
 

   3. Meningkatka
n 
kemampuan 
ketrampilan 
manajemen 
organisasi 
bagi 
mahasiswa 

 

10 % 25%  30% 50% 75% 

   4. Peningkatan 
keterlibatan 
mhs dalam 
penyusunan 
proposal  
PMW, PKM 
dan motivasi 
kewirausaha
an. 

 

10% 30 % 50% 60 % 75 % 

   5. Peningkatan 
kemampuan 
berbahasa 
Inggris 
(peningkatan 
skor TOEFL) 

10% 15% 20%  25% 30% 

   6. Peningkatan 
pelayanan 
kesehatan 
mahasiswa 

60% 65% 70% 80% 90% 

   7. Meningkatka
n jumlah 
mahasiswa 
peserta 
magang kerja 
(PKL). 

100% 100% 100% 100% 100% 

   8. Mengoptimal
isasikan 
peran 
pembimbing 
akademik, 
dan skripsi 

80% 85% 90% 95% 100% 

   9. Meningkatka
n jumlah 
proposal 
PKM yang 
masuk final 
PIMNAS  

15 20 25 30 50 

   10. Meningkatka
n jumlah 
mahasiswa 
yang terlibat 
dalam 
kegiatan 
wirausaha  

5% 10% 15% 20% 25% 

   11. Meningkatka
n jumlah 
mahasiswa 
dan alumni 
yang 
memiliki 
sertifikat 
profesi  

25% 30% 35% 40% 60% 

  f.   Pusat konsultasi 
mahasiswa 

1.   Meningkatkan 
pelayanan 
konsultasi 
mahasiswa 

Implemtasi 
kegiatan 

Penguatan 
kelembagaan 

Penguatan 
kelembagaan 

Penguatan 
kelembagaan 

Penguatan 
kelembagaan 

  g.  Penyempurnaan 

data base 

alumni 

100% data alumni 

60% 70% 80% 90% 100% 

  h. Terjalinnya 

berbagai 

kerjasama 

dengan alumni 

dalam bidang Tri 

Dharma 

Perguruan 

10 Kerjasama 

dengan alumni 

pada tingkat 

fakultas (prodi 5 

kerjasama) 

1 1 1 1 1 



 

 

Renstra Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Tahun 2018-2022 |  42 

 

No Kebijakan Program Target 5 Tahun 
Target 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

Tinggi 

4 Sumberdaya 
Manusia 

a.  Peningkatan 
mutu kinerja 
manajemne 
sumber daya 
manusia (SDM), 
keuangan, 
fasalitas, dan 
kegiatan lain 
yang efisien, 
transparan , dan 
akuntabel untuk 
mendukung 
peningkatan 
mutu kinerja 
akadmeik; 

1.    Paling sedikit 
75% 
penyelenggara
an manajemen 
SDM, keuangan 
, dan 
fasilitas.sarana/
ICT 
menerapkan 
prinsip good 
university/fakul
ty governance; 

65% 65% 65% 70% 75% 

  b. Penerapan 
sistem 
informasi 
manajemen 
SDM, keuangan 
, dan fasilitas 
dalam kerangka 
sistem 
manajemen 
informasi 
UNTAG yang 
terintegrasi 
berbasis 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi; 

1.   sistem 
manajemen 
terintegrasi 
berbasis ICT 
secara efektif 
diterapkan 
paling sedikit 
pada 80% 
kegiatan dalam 
setiap bidang 
manajemen 
(SDM, 
keuangan dan 
fasilitas/sarana)
; 

Diterapkan 
paling sedikit 
pada 55% 
kegiatan 

Diterapkan paling 
sedikit pada 55% 
kegiatan 

Diterapkan 
paling sedikit 
pada 60% 
kegiatan 

Diterapkan 
paling sedikit 
pada 75% 
kegiatan 

Diterapkan 
paling sedikit 
pada 80% 
kegiatan 

  c.  Peningkatan 
efektivitas 
koordinasi lintas 
fungsi 
manajemen  
seperti 
manajemen 
SDM, keuangan 
, fasilitas?ICT , 
dan kegiatan 
lain, dan/atau 
antarunit 
kerja/unit  
akademik , yang 
sinergik untuk 
mendukung 
peningkatan 
mutu kinerja 
akademik; 

1.  Terbangunnya 
pola koordinasi 
antara fungsi( 
SDM,keuangan, 
dan 
fasilitas/sarana
/ICT) dan/atau 
unit secara 
efektif dan 
efisien. (80%) 

Memiliki hasil 
reviuw dan 
redifinisi pola 
koordinasi; 

Pola koordinasi 
baru diterapkan 
antar fungsi 
(SDM,keuangan, 
dan fasilitas); 

Pola 
koordinasi 
baru 
diterapkan 
antar fungsi 
dan/atau unit; 

Koordinasi 
antara  fungsi 
dan/atau unit 
berjalan 
sesuai dengan 
pola yang 
dikembangka
n 

Koordinasi 
antara fungsi 
dan/atau unit 
secara efektif 
dan efisien; 

  d. Peningkatan 
standar mutu 
kegiatan 
pengelolaan 
SDM, keuangan, 
dan fasilitas 
berorientasi 
stadar 
internasional 
untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
manajemen 
dan/atau 
stokeholders; 

 1.  Paling sedikti 
75% kegiatan 
pengelolaan 
SDM, keuangan 
, fasilitas / 
sarana/ICT 
bertaraf 
internasional 
dan /atau 
tersertifikasi 
standar 
internsional 
(ISO); 

30% 40% 50% 60% 75% 

  e. Peningkatan 
mutu dan/atau 
kapasitas 
SDM,keuangan, 
dan fasilitas/ICT 
antara lain 

      Sistem 
Informasi  ber 
Lisenci serta 
pengembangan 
program baru 
(sikad, Simkeu, 
Siperpus, 
Simpeg, Simkeu, 
Alumni) 

1.   Paling sedikti 
80% unit 
mencapai rasio 
standar antara 
sumber daya 
yang tersedia 
dengan 
kebutuhan 
layanan; 

60% unit 65% unit 70% unit 70% unit 80% unit 
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Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

   2.   90% sumber 
daya manusia 
memiliki 
kualifikasi dan 
kompetensi 
yang relevan 
dengan bidang 
kerjanya 

75% 75% 80% 80% 90% 

   3.   Paling sedikit 
60% dosen 
memiliki 
kualifikasi 
dokter; 

55% 60% 60% 60% 60% 

   4.   Paling sedikit 4 
orang dosen 
dengan jabatan 
guru besar; 

persiapan 1 orang dosen 
Prodi Kehutanan 

- 1 orang dosen 
Prodi 
Kehutanan 

- 

   5.   Kapasitas 
sumber daya 
fasilitas/sarana 
meningkat 20% 

Rencana 
pengembanga
n 

Meningkat 10% Meningkat 5% Meningkat 5% - 

   6.   Kapasistas ICT 
meningkat 40% 

Rancangan 
kapasistas TIK 

Meningkat 15% Meningkat 
15% 

Meningkat 
10% 

- 

   7.   Kapasitas 
sumber daya 
keuangan 
meningkat 35% 

Rencana 
pengembanga
n 

Meningkat 5% Meningkat 
15% 

Meningkat 
25% 

Meningkat  
35% 

   8.   Program Licensi 
( 4 Program) 

Persiapan Microsoft Data base Sapto Anti Plagiasi 

  f.   Pengembangan 
dan penerapan 
sistem 
pengembangan 
karir dosen 
sesuai dengan 
kebutuhan 
universitas dan 
profesi, serta 
fakultas; 

1.  Paling sedikit 
90% dosen 
menempuh 
pengembangan 
karir sesuai 
kebutuhan 
universitas dan 
profesi, serta 
fakultas; 

Rencana 
pengembanag
an 

60% dosen 65% dosen  70% dosen  90% dosen 

  g.  Penyusunan 
dan penerapan 
mekanisme 
rekrutmen 
dan/atau 
penugasan 
dosen secara 
konsisten 

1.  Seluruh calon 
dosen yang 
diterima 
memenuhi 
standar mutu 
yang 
ditetapkan 
(100%); 

Seluruh calon 
dosen yang 
diterima 
memennuhi 
standar mutu 

Seluruh calon 
dosen yang 
diterima 
memennuhi 
standar mutu 

Seluruh calon 
dosen yang 
diterima 
memennuhi 
standar mutu 

Seluruh calon 
dosen yang 
diterima 
memennuhi 
standar mutu 

Seluruh calon 
dosen yang 
diterima 
memennuhi 
standar mutu 

  h. Peningkatan 
efektivitas dan 
tindak lanjut 
hasil evaluasi 
kinerja 
pegawai( dosen, 
pustakawan, 
laboran, teknisi, 
dan tenaga 
administrasi); 

1.  Terlaksananya 
pengukuran 
kinerja 
pegawai( 
dosen, 
pustakawan, 
laboran,teknisi, 
dan tenaga 
administrasi)se
cara periodic 
(100%); 

Memiliki dan 
melaksanakan 
model/instru
ment 
pengukuran 
kinerja 
pegawai 

Terlaksananya 
pengukuran kinerja 
pegawai 

Terlaksananya 
pengukuran 
kinerja 
pegawai 

Terlaksananya 
pengukuran 
kinerja 
pegawai 

Terlaksananya 
pengukuran 
kinerja 
pegawai 
secara akurat; 

  i.   Pengembangan 
dan/atau  
penerapan 
sistem 
kompensasi/re
munerasi 
terpadu yang 
layak an adil; 

1.  Terlaksananya 
sistem 
kompensasi/re
munerasi 
terpadu yang 
layak dan adil 
(80%); 

Memiliki 
rancangan 
sistem 
kompetensi / 
remunerasi 
terpadu; 

Memiliki 
rancangan sistem 
kompensasi/remu
nerasi terpadu 
yang telah diuji 
coba 

80% 80% 80% 

  J.   Pengembangan 
dan/atau 
penerapan 
sistem 
kesejahteraan 
pegawai; 

1.   Kesejahteraan 
pegawai( 
dosen, 
pustakawan, 
laboran, 
teknisi, dan 
tenaga 
administrasi) 
meningkat 
paling sedikit 
20%; 

Sistem 
kesejahteraan 
pegawai 

Kesejahteraan 
pegawai 
meningkat 20% 

Kesejahteraan 
pegawai 
meningkat 
20% 

Kesejahteraan 
pegawai 
meningkat 
20% 

Kesejahteraan 
pegawai 
meningkat 
20% 

  k.  Peningkatan 
mutu laporan 

1.   Laporan 
keuangan 

Laporan 
keuangan 

Laporan keuangan 
mendapat 

Laporan 
keuangan 

Laporan 
keuangan 

Laporan 
keuangan 
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keuangan; 
(WTP) 

mendapat 
penilaian wajar 
tanpa 
pengecualian; 
(WTP) 

mendapat 
penilaian 
wajar tanpa 
pengecualian 

penilaian wajar 
tanpa 
pengecualian 

mendapat 
penilaian 
wajar tanpa 
pengecualian 

mendapat 
penilaian 
wajar tanpa 
pengecualian 

mendapat 
penilaian 
wajar tanpa 
pengecualian 

  l.   Penerapan 
kebijakan 
anggaran 
berbasis kinerja 
sebagai bentuk 
anggaran yang 
disesuaikan 
dengan prestasi 
yang akan 
dicapai RKAT 
(RAB) setiap 
Unit Kerja 
(100%) 

1.   
Terselenggaran
ya sistem 
penganggaraan 
berbasis 
kinerja; (100%) 

terselenggara
nya sistem 
penganggaran 
berbasis 
kinerja pada 
40% kegiatan 
sesuai dengan 
RKAT (RAB) 

terselenggaranya 
sistem 
penganggaran 
berbasis kinerja 
pada 50% kegiatan  
sesuai dengan 
RKAT (RAB) 

terselenggara

nya sistem 

penganggaran 

berbasis 

kinerja pada 

75% kegiatan 

sesuai dengan 

RKAT (RAB) 

terselenggara

nya sistem 

penganggaran 

berbasis 

kinerja pada 

90% kegiatan 

sesuai dengan 

RKAT (RAB) 

terselenggara

nya sistem 

penganggaran 

berbasis 

kinerja pada 

100% kinerja 

sesuai dengan 

RKAT (RAB) 

  m. Penguatan 
fungsi dan 
peran 
perpustaan 
sebagai 
teaching library 
(80%) 

1.   Perpustakaan 
dikelola dengan 
manajemen 
yang 
memenuhi 
standar sebagai 
teching library. 
(80%) 

Memiliki 
rancangan 
manajemen 
perpustakaan 
yang 
memenuhi 
standar 
sebagai 
teching library 

30 % pengelolaan 
perpustkaan 
menerapkan 
manajemen yang 
memenuhi standar 
sebagai teching 
library 

50% 
pengelolaan 
perpustkaan 
menerapkan 
manajemen 
yang 
memenuhi 
standar 
sebagai 
teching library 

70% 
pengelolaan 
perpustkaan 
menerapkan 
manajemen 
yang 
memenuhi 
standar 
sebagai 
teching library 

80% 
pengelolaan 
perpustkaan 
menerapkan 
manajemen 
yang 
memenuhi 
standar 
sebagai 
teching library 

  n. peningkatan 
kompetensi 
dosen dan 
tenaga 
pendukung 
akademik 

1. minimal 90% 
kompetensi 
dosen dan 
tenaga 
pendukung 
akademik 
terpenuhi 
(baseline:N/A) 

65% 65% 75% 85% 90% 

  o.  Pengembangan 
pembelajaran 
berbasis 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

1. 90% 
pembelajaran 
sudah 
memanfaatkan 
ICT (elearning) 

65% 70% 75% 80% 90% 
 
 
 
 
 

  p. Pengembangan 
arah kebijakan 
riset 
universitas; 

1.  
Terselenggaran
ya aktivitas 
riset dengan 
mengacu 
kepada 
kebijakan riset 
universitas; (60 
riset) 

50 % 65 % 75 % 85 % 95 % 

  q.  Pengembangan 
inovasi 
pembelajaran 
berbasis riset; 

1.    Dihasilkannya 
4 buah inovasi 
pembelajaran 
yang 
dipublikasikan 
minimal pada 
jurnal nasional; 

Penyiapan 1 buah inovasi 1 buah inovasi 1 buah inovasi  1 buah inovasi 

  r. Peningkatan 
sarana dan 
sumber 
pembelajaran 
berorientasi 
riset 

2 Laboratorium persiapan persiapan Lab Tanah 
bersama 

Lab Lapangan 
Kehutanan 

- 

  s.   Penyediaan 
dukungan 
fasilitas riset, 
publikasi 
internasional, 
dan 
pemerolehan 
HaKI; 

1.  Diperolehnya 
10 hibah riset 
kompetitif 
nasional 
tingkat fakultas 
(5 tingkat 
prodi),  
 

 

a. Persiapan 
Hibah 

 
 
 

 
 

a. Persiapan Hibah 
 
 

 
 
 

 

a. 1 Hibah 
Nasional 
 
 
 

 

a. 2 Hibah 
Nasional 

 
 

 

a. 2 hibah 
Nasional 
 
 

 
 

   2.  20 Publikasi 
international 
tingkat fakultas 
(10 tingkat 
prodi) 
 

b. 2 Publikasi 
Internasio
nal 
 

b. 2 Publikasi 
Internasional 
 

b. 2 Publikasi 
Internasional 
 

b. 2 Publikasi 
Internasiona
l 

 

b. 2 Publikasi 
Internasional 
 

   3. 10 HAKI tingkat 
fakultas (5 tingkat 
prodi) 

c. 1 HAKI c. 1 HAKI 
 

c. 1  HAKI c. 1 HAKI 
 

c.  1  HAKI 
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  t.  Pengembangan 

arah kebijakan 
dan program 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis inovasi 
dan hasil-hasil 
riset untuk 
pemberdayaan 
masyarakat 

1.   
Dilaksanakanny
a 10 program 
pengabdian 
pada 
masyarakat 
yang berbasis 
inovasi dan 
hasil-hasil riset 
tingkat fakultas 
( 5 tingkat 
prodi); 

1 1 1 1 1 

  u.   etos 
kerja/Pengemba
ngan    kultur 
akademik; 

1.   1 prodi 
memiliki 
kelompok-
kelompok 
kajian dalam 
bidang 
keilmuan 
masing-masing 
(Baseline :0) 

Persiapan persiapan 
Prodi 

Kehutanan 
- - 

   2.   90% 
penyelenggara
an perkuliahan 
di atas standar 
proses 
(Baseline :N/A) 
Jumlah 
pertemuan  

80% 80% 85% 90% 90% dosen 

   3.   90%  kegiatan 
perkuliahan 
terselenggara 
sesuai silabus 
yang telah 
ditetapkan 
(baseline: N/A ) 
SAP/RPP 

80% 85% 90% 100% 100% 

   4.  80% kinerja 
dosen dinilai 
baik oleh 
mahasiswa 
(baseline:3,98[s
kala 5]=baik) 

80% 85% 90% 95% 
95% dinilai 

baik 

   5.   Rata-rata 
artikel yang 
dihasilkan 
dosen per 
tahun minimal 
1 

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1.5 Minimal 2 Minimal 2 

   6.   Rata-rata 
kutipan 2,5 
perartikel di 
google Scholer 

Rata-rata 
indek  kutipan 
dosen 0.5 per 
artikel 

Rata-rata indek 
kutipan dosen 1 
per artikel 

Rata-rata 
indek kutipan 
dosen 1.5 per 
artikel 

Rata-rata 
indek kutipan 
dosen 2 per 
artikel 

Rata-rata 
indek kutipan 
dosen 2.5 per 
artikel 

   7.   Rata-rata tiap 
dosen 
menghasilkan 1 
buku pertahun 
(50 % dosen) 

10% 10% 20% 20% 50% 

  v. TIK dan Bahasa 
Asing bagi 
dosen dan 
mahasiswa 

1.  Paling sedikit 75 
% Toefl diatas 
450 bagi 
mahasiswa 

50% 60% 70% 75% 75% 

   2.  Paling sedikit 
75% dosen pada 
tiap prodi  Toefl 
diatas 500 Bagi 
Dosen  

50% 60% 70% 75% 75% 

   3. Penguasaan 
Microsoft dan 
aplikasi 

80% 90% 90% 90% 90% 

  w. TIK dan Bahasa 
Asing bagi 
tenaga 
kependidikan 

1. Paling sedikit 
75% Tenaga 
Kependidikan  
pada tiap prodi  
Toefl diatas 400   

60% 70% 75% 75% 75% 

   2. Penguasaan 
Microsoft dan 
aplikasi 

80% 90% 90% 90% 90% 

5 Kurikulum, 
Pembelajaran, 

a.     Peningkatan 

relevansi dan 

1.   85% pengguna 
merasa puas 

80% 80% 80% 85% 85% 
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dan suasana 
akademik 

daya saing 

kurikulum. 

atas kinerja 
lulusan 
(baseline: N/A) 

   2.   80% alumni 
merasa 
memperoleh 
manfaat dari 
perkuliahan 
yang dilakukan 

80% 80% 80% 85% 95% 

   3.   75% masa 
tunggu kerja 
alumni 
dibawah 2 
tahun 

80% 80% 80% 85% 95% 

   4.   75% alumni 
memperoleh 
IPK di atas 3.3 

50% 65% 75% 80% 85% 

   5.   75% lulusan S1 
melanjutkan 
studi atau 
bekerja 

80% 80% 80% 85% 90% 

   6.   90% lulusan S1 
merasa puas 
atas 
penghasilan 
pertama yang 
diperolehnya 

80% 80% 80% 85% 90% 

   7.   85% rata-rata 
lama studi 
mahasiswa 
dibawah 9-
semester untuk 
S1, 5 semsester 
untuk S2 dan 7 
semester untuk 
S3 

70% 75% 80% 80% 85% 

   8.  80% lulusan 
bersertifikat 
kompetensi 

50% 50% 60% 70% 80% 

  b. Pengembangan 
Kurikulum 
berbasis 
kompetensi ke 
KKNI 

100% Prodi 

50% 100% 100% 100% 100% 

  c. 
Mengembangka
n rencana 
pembelajaran 
serta evaluasi 
dan monitoring 

100% Prodi 

Setiap 

semester 
Setiap semester 

Setiap 

semester 

Setiap 

semester 

Setiap 

semester 

  d. Pengembangan 
pembelajaran 
dengan Student 
Center Learning 
(SCL) 

100% Prodi 

100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 

  e. Menentukan 
Unggulan setiap 
prodi 

100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 100% Prodi 

6 Pembiayaan, 
Sarana dan 
Prasarana, 
serta Sistem 
Informasi 

a. Peningkatan 
Pelayanan, 
menambah 
prasarana 
(termasuk 
bahan 
kepustakaan, 
sarana dan 
prasarana 
pembelajaran) 
dan penelitian 
sesuai dengan 
SNPT. 

1.  
Tersertifikasiny
a tata kelola 
sekolah 
laboratorium 
minimal I 
laboratorium 

Persiapan Persiapan Persiapan 1 
Laboratorium 
Sertifikat ISO 
9001 

- 

   2.  Bertambahnya 
1 Laboratorium 
di fakultas 

persiapan persiapan persiapan persiapan Lab Lapangan 
Kehutanan 

   3.  Penguatan 
Tenaga Lab 
bersertifikat 2 
orang 

Persiapan Persiapan Persiapan Sertifikasi 2 
orang - 

  b. Peningkatan 
layanan, 
menambah 

1.  Terbangunnya 2 
sarana 
laboratorium 

- - - - Laboratorium 

lapangan 
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sarana dan 
prasarana 
laboratorium 
baik untuk 
tujuan 
pembelajaran 
maupun untuk 
tujuan 
penelitian sesuai 
dengan SNPT. 

dan sumber 
belajar 
berorientasi 
riset 

Kehutanan 

  c. Peningkatan 
pelayanan, 
meningkatkan 
dana 
operasional 
perawatan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat. 

100% Prodi dan 
Unit Kerja sesuai 
dengan RKAT 

80% 90% 100% 100% 100% 

   Peningkatan 
promosi fakultas, 
program studi, dan 
lab melalui website 

Site:350, 
2500 visitor 

 
Site:400, 5500 
visitor 
 

 
Site:500, 
15.000 visitor 
 

 
Site:600, 
25.000 visitor 
 

Site:700, 
35.000 visitor 

   Peningkatan 
pengembangan 
aplikasi sistem 
informasi 
terintegrasi untuk 
mendukung proses 
layanan akademik 
maupun non 
akademik yang 
meliputi: 
1. Sistem 

Informasi 
Akademik 

2. Sistem 
Informasi 
Keuangan 

3. Sistem 
Informasi 
Elearning 

4. Sistem 
Informasi 
Pusaka 

5. Sistem 
Informasi 
Kepegawaia
n 

6. Sistem 
Informasi 
Inventaris 

7. Sistem 
Informasi 
Laboratoriu
m 

8. Tracer Study 
Alumni FP 

 

Jumlah 
Aplikasi: 1 
 
 
 

Jumlah Aplikasi: 1 
 
 
 

Jumlah 
Aplikasi: 1 
 
 

Jumlah 
Aplikasi: 1 
 
 

Jumlah 
Aplikasi: 1 

 

   Peningkatan 
penggunaan 
fasilitas E-learning, 
Distance Learning, 
Blog Dosen, dan 
Blog Mahasiswa 
untuk mendukung 
proses akademik. 

Jumlah Mata 
kuliah Online: 
60% 
 
Jumlah Dosen 
Aktif di Blog: 
25% 
 
Jumlah 
Mahasiswa 
Aktif di Blog: 
20% 

Jumlah Mata 
kuliah Online: 
65% 
 
Jumlah Dosen Aktif 
di Blog: 
40% 
 
Jumlah Mahasiswa 
Aktif di Blog: 
30% 

Jumlah Mata 
kuliah Online: 
70% 
 
Jumlah Dosen 
Aktif di Blog: 
70% 
 
Jumlah 
Mahasiswa 
Aktif di Blog: 
40% 

Jumlah Mata 
kuliah Online: 
75% 
 
Jumlah Dosen 
Aktif di Blog: 
90% 
 
Jumlah 
Mahasiswa 
Aktif di Blog: 
50% 
 

Jumlah Mata 
kuliah Online: 
80% 
 
Jumlah Dosen 
Aktif di Blog: 
90% 
 
Jumlah 
Mahasiswa 
Aktif di Blog: 
75% 

 
   Peningkatan 

penggunaan email, 
mail-list, internet 
untuk komunikasi 
dan penyebaran 
informasi. 

Rasio 
pengguna 
email: 50% 

Rasio pengguna 
email: 75% 

Rasio 
pengguna 
email: 90 % 

Rasio 
pengguna 
email: 100% 

Rasio 
pengguna 
email: 100% 
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7 Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

a. Pengembangan 
arah kebijakan 
riset 
universitas/fakul
tas 

1. Menentukan 
road map 
unggulan 
universitas/fak
ultas/prodi 

Road map  dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan 

   2. Menentukan 
Pola Ilmiah 
Pokok 
Universitas/fak
ultas/prodi 

Pola Ilmiah 

Pokok 

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan 

   3.  
Terselenggaran
ya aktivitas 
riset dengan 
mengacu 
kepada 
kebijakan riset 
universitas dan 
fakultas/prodi; 

50 % 65 % 75 % 85 % 95 % 

  b. Pengembangan 
inovasi 
pembelajaran 
berbasis riset 

Dihasilkannya  
20 buah 
inovasi 
pembelajaran 
yang 
dipublkasikan 
minimal pada 
jurnal nasional 
tingkat 
fakultas (10 
tingkat prodi); 

2 2 2 2  2 

  c. Penyediaan 
dukungan 
fasilitas riset, 
publikasi 
internasional 
dan perolehan 
HAKI, persiapan 
dana sesuai 
RKAT 

- Diperolehnya 
10 hibah 
riset 
kompetitif 
nasional 
tingkat 
fakultas (5 
tingkat 
prodi),  

 

- 

 

Persiapan Hibah 
 
 
 
 

Persiapan 
Hibah 
 
 
 

 

2  Hibah 
Nasional 

 
 
 

 

3 Hibah 
Nasional 

 
 
 

 

   - 20 Publikasi 
international 
tingkat 
fakultas (10 
tingkat prodi) 

2 Publikasi 
Internasional 

2 Publikasi 
Internasional 

2 Publikasi 
Internasional 

2 Publikasi 
Internasional 

2 Publikasi 
Internasional 

   - 10  HAKI 
tingkat 
fakultas (5 
tingkat prodi) 

 

1  HAKI 1  HAKI 1 HAKI 1  HAKI 1  HAKI 

  d. Pengembangan 
arah kebijakan 
dan program 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis inovasi 
dan hasil-hasil 
riset untuk 
pemberdayaan 
masyarakat 

Dilaksanakann
ya minimal 10 
program 
penelitian  
yang berbasis 
inovasi dan  
hasil-hasil riset 
tingkat 
fakultas (5 
tingkat prodi). 

1 1 1 1 1 

   Dilaksanakann
ya minimal 10 
program 
pengabdian 
pada 
masyarakat 
yang berbasis 
inovai dan  
hasil-hasil riset 
tingkat 
fakultas 
fakultas (5 
tingkat prodi). 

1 1 1 1 1 

  e. Pengokohan 
keunggulan 
universitas yang 
ditopang oleh 
keunggulan 
spesifik Fakultas 
dan Prodi 

1.   Dihasilkannya 2 
(dua) produk 
unggulan 
akadmeik 
fakultas 
(produk PKM); 

- - - - 
1 prodi 

Kehutanan 

  f. Pengembangan 
media 

1.  Terbangunnya 2 
(dua) media 

persiapan persiapan 
1 Web prodi 

Kehutanan 
- - 
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komunikasi yang 
terpercaya 
untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
akademik 
(community of 
scholars) 

komunikasi 
akademik yang 
terpercaya; 
(jurnal, Web 
Prodi) 

   2.   Terlaksananya 
revitalisasi 
pengelolaan 
Islamic Tutorial 
Center dalam 
peningkatan 
pengokohan 
kehidupan 
beragama 
sivitas 
akademika dan 
karyawan 

Pengajian 

setiap Bulan  
terlaksana terlaksana terlaksana terlaksana 

8 Mengembangk
an dan 
memelihara 
jaringan 
kerjasama baik 
di dalam 
maupun di luar 
negeri dan Citra 
Untag 1945 
Samarinda/faku
ltas 

a. Peningkatan 
kerjasama 
dengan 
pengguna 
lulusan untuk 
meningkatkan 
relevansi dan 
memperpendek 
masa tunggu 
kerja alumni 
(pemerintah, 
swasta, 
perusahaan) 

 Meningkatnya 
intensitas 
kemitraan 
dengan lembaga 
pengguna 
lulusan (minimal 
10 Kerjasama 
tingkat 
fakultas/5 untuk 
tingkat prodi); 

1 (dua) MoU 
dan dua 
kerjasama 
terimplement
asi 

1 (dua) MoU dan 
dua kerjasama 
terimplementasi 

1 (dua) MoU 
dan dua 
kerjasama 
terimplement
asi 

1 (dua) MoU 
dan dua 
kerjasama 
terimplement
asi 

1 (dua) MoU 
dan dua 
kerjasama 
terimplement
asi 

  b. Perluasan dan 
implementasi 
kerjasama 
dengan 
perguruan tinggi 
yang bermutu 
melalui berbagai 
jenis program 

Terselenggaranya 
4 (empat) joint 
program seperti 
international 
certificate,twin 
program/double 
degree, credit 
transfer,sandwich 
program, dan job 
training tingkat 
fakultas (2 tingkat 
prodi);  

1 (satu) joint 
Program 

- 1 (satu) joint 
Program 

 - 

  c. Penguatan 
fungsi 
kehumasan 

1.   Meningkatnya 
akses 
masyarakat  
terhadap 
informasi 
Universitas/fak
ultas/prodi; 

1 liputan 
khusus 
Fakultas 
Pertanian 
pada media 
massa 

1 liputan khusus 
Fakultas Pertanian 
pada media massa 

1 liputan 
khusus 
Fakultas 
Pertanian 
pada media 
massa 

1 liputan 
khusus 
Fakultas 
Pertanian 
pada media 
massa 

1 liputan 
khusus 
Fakultas 
Pertanian 
pada media 
massa 

   2.  Terbangunnya 
kerjasama 
dengan 2 
media massa 
tingkat fakultas 
(1 tingkat 
prodi); 

- 1 kerjasama 
dengan media 
massa 

- - - 

   3.   Meningkatnya 
peran dan 
fungsi media 
informasi 
fakultas. 

Tertatanya 
oraganisasi 
humas 
fakultas 

Berfungsinya 
organisasi humas 
fakultas/WD III 

Berfungsinya 
organisasi 
humas 
fakultas/WD 
III 

Berfungsinya 
organisasi 
humas 
fakultas/WD 
III 

Berfungsinya 
organisasi 
humas 
fakultas/WD 
III 

  d. Peningkatan 
partisipasi 
masyarakat 
nasional dan 
internasional 
dalam program 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
yang berfokus 
pada 
pemberdayaan 
masyarakat 

1.   Meningkatnya 
jumlah 
program 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
yang 
melibatkan 
masyarakat 
internasional 
(minimal 2 
program); 

1 program - 1 program - - 

  e. Peningkatan 
kerjasama dan 
pemberdayaan 
alumni 

Terbangunnya 
kerjasama dengan 
alumni (minimal 4 
program tingkat 

- 1 kerjasama - - 1 kerjasama 
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fakultas/2 tingkat 
prodi); 

  f. Peningkatan 
kerjasama antar 
perguruan 
tinggi/fakultas/p
rodi 

Terbangunnya 

kerjasama minimal 

5 kerjasama 

tingkat fakultas (2 

tingkat prodi) 

1 kerjasama  1 kerjasama  1 kerjasama 

 Citra Fakultas g. Jumlah program 
studi 
terakreditasi A 

Minimal 1 prodi persiapan persiapan Prodi 

Kehutanan 

  

  h. Akreditasi 
Institusi 

Minimal B 
(Fakultas 
membantu 
pengadaan 
dokumen yang 
diperlukan) 

Penyedian 

Dokumen 

    

  i.  Prodi 
Internasional 

Minimal 1 Prodi persiapan persiapan persiapan persiapan Prodi 

Kehutanan 

  j.  Peringkat 
Webometrik 

Peringkat 200 
Indonesia, 8000 
Internasional 
(fakultas 
meningkatkan site 
google web 
fakultas minimal 
200/th) base line: 
315 thn 2017 

Site google 
naik 100 

Site google naik 
100 

Site google 
naik 100 

Site google 
naik 100 

Site google 
naik 100 
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BAB VII 

PENUTUP 
 

Rencana Strategis (Renstra) Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 

1945 Samarinda tahun 2018-2022 merupakan upaya fakultas dan prodi untuk melanjutkan 

berbagai program pengembangan dalam rangka mewujudkan Prodi Kehutanan yang unggul, 

mandiri dan berjiwa kebangsaan dalam bidang pendidikan baik regional, nasional dan Asia. 

Landasan tersebut telah dilaksanakan berbagai program pada RENSTRA 2013-2017. 

Target pengembangan program pada periode 2018-2022 adalah menjadikan Prodi 

Agroteknologi, sebagai prodi yang bermutu tinggi sehingga  menjadikan Prodi Agroteknologi 

yang mermutu baik di kawasan Kalimantan dan Nasional bahkan Internasional, dengan 

didukung oleh kinerja dan kapasitas manajemen yang baik. 

RENSTRA Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian secara berkesinambungan dari 

pengembangan fakultas dan prodi pada periode 2008-2012, RENSTRA Fakultas Pertanian dan 

prodi 2013-2017, 2018-2022 merupakan kesinambungan cita-cita pada tahun 2032 menjadi 

prodi yang unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan, baik dibidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta aplikasinya. 

RENSTRA Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian 2018-2022 harus dijabarkan menjadi 

rencana strategis pada setiap unit kerja. Dengan demikian unit-unit kerja akan memiliki acuan 

pengembangan program yang lebih spesifik dan unggul, juga dapat bersama-sama menjadikan 

sinergi untuk mencapai visi dan misi fakultas. Sebagai panduan dalam penyusunan kegiatan 

setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian khususnya Prodi Kehutanan, RENSTRA 

dibuat dan dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Apabila terjadi perubahan di lingkungan universitas, fakultas, dan prodi yang tidak 

terduga dan tidak sesuai dengan kebijakan dan program yang telah dirumuskan maka pimpinan 

fakultas dapat melakukan perubahan dengan persetujuan senat fakultas, melalui rapat pimpinan 

dengan dosen serta sivitas akademika Fakultas Pertanian. 

Berhasilnya implementasi Renstra sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, 

keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan fakultas, 

serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian 

menjalankan tugas dengan lurus untuk mencapai cita-cita yang telah dijabarkan dalam Renstra 

ini, yaitu dengan bekerja keras dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas 

pokok fungsi masing-masing unit kerja, yang selanjutnya menjadi satu cita-cita fakultas. 

Oleh karena itu untuk mewujudkan Renstra Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian 2018-2022, 

dengan baik diperlukan kerjasama sivitas akademika fakultas dan dukungan kerjasama oleh 

pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur demi tercapainya 

sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pertanian dan kehutanan. 
 
      Samarinda, 12 Februari 2018 

      Dekan, 

 

 

      Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P. 
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TEAM PENYUSUN 

RENCANA STRATEGIS PRODI KEHUTANAN, FAKULTAS PERTANIAN UNTAG 

2018-2022 

 

 

1. Penanggung Jawab : Rektor 

2. Ketua  : Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P. 

3. Wakil Ketua : Dr. Ir. Hery Sutejo, M.P. 

4. Sekretaris : Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P. 

5. Anggota :  

   1. Noor Jannah, S.P., M.P. 

  

   2. Dr. Ir. H.M. Taufan Tirkaamiana, M.P. 

 

   3. Ir. H.Ismail Bakrie, M.P 

   4. Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut., M.P. 

   5. Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes. 

   6. Jumani, S.Hut., M.P. 

   7. Heni Emawati, S.Hut., M.P. 

   8. Hj. Maya Preva Biantary, S.Hut., M.P. 

 Pembantu Umum :  

   1. Sugianto, S.Sos. 

   2. Maryani, S.P. 
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Lampiran Tabel 1. Jumlah Lulusan Sarjana Strata Satu (S1) Universitas 17 Agustus 

1945 Samarinda dari Tahun Akademik 1990 s.d. 2017 

No. TAHUN 
PRODI 

Total 
Agroteknologi KEHUTANAN 

1 1987 0 0 0 

2 1988 0 0 0 

3 1989 0 0 0 

4 1990 10 0 10 

5 1991 1 0 1 

6 1992 35 0 35 

7 1993 15 0 15 

8 1994 22 0 22 

9 1995 14 0 14 

10 1996 16 14 30 

11 1997 17 58 75 

12 1998 13 21 34 

13 1999 17 55 72 

14 2000 9 60 69 

15 2001 7 44 51 

16 2002 21 54 75 

17 2003 21 54 75 

18 2004 21 53 74 

19 2005 22 39 61 

20 2006 11 44 55 

21 2007 8 22 30 

22 2008 7 35 42 

23 2009 6 26 32 

24 2010 28 10 38 

25 2011 19 18 37 

26 2012 7 2 9 

27 2013 29 11 40 

28 2014 15 30 45 

29 2015 26 10 36 

30 2016 31 10 41 

31 2017 25 2 27 

Total 473 672 1145 
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Lampiran Gambar 1. Trend Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Pertanian Universitas 17 

Agustus 1945  Samarinda Tahun Akademik 2013 s.d. 2017. 
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