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Visi

Menjadi Penyelenggara Tri Dharma yang Bermutu Dalam
Menghasilkan Sumberdaya Manusia Berdaya Saing Global Di
Bidang Peternakan Lahan Kering 2025

Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan relevan dengan
perkembangan IPTEKS di bidang peternakan dan kebutuhan masyarakat khususnya di lahan
kering.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu di bidang peternakan lahan kering untuk
mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS dalam upaya menghasilkan SDM yang adaptif
dan inovatif terhadap tuntutan perkembangan IPTEKS dan tuntutan masyarakat dan
terpublikasinya di jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan
perkembangan IPTEKS di bidang peternakan lahan kering dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat

Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan perkembangan IPTEKS dan
kebutuhan masyarakat sehingga memiliki daya saing tinggi baik secara akademis maupun
secara moral dan menjadi agen perubahan (
agent of change) bagi pembangunan
bangsa dan negara
Meningk
atkan kompetensi Sumberdaya Manusia untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi
yang bermutu.
2. Menyiapkan media pembelajaran yang bermutu bagi mahasiswa
3. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian yang mampu menyelesaikan masalah
pembangunan peternakan khususnya peternakan lahan kering.
4. Meningkatkan jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat yang mampu diadopsi
masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya

Sasaran
1.
2.
3.
4.
5.

Meningkatnya kualitas lulusan
Meningkatnya jumlah dosen berkualifikasi S3
Meningkatnya kualitas lulusan
Meningkatnya jumlah dosen berkualifikasi S3
kompetensi tenaga kependidikan
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6. Meningkatnya ketersediaan bahan pembela-jaran yang bermutu bagi mahasiswa
7. Meningkatnya perolehan hibah penelitian
8. Meningkatnya publikasi dosen pada jurnal terakreditasi nasional
9. Meningkatnya publikasi dosen pada jurnal terakreditasi internasional
10. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan publikasi ilmiah
11. Meningkatnya peran serta dosen dalam forum ilmiah nasional dan internasional
12. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen
13. Meningkatnya perolehan HaKI
14. Meningkatnya perolehan hibah pengabdian
15. Meningkatnya partisipasi dosen dalam gelar poster teknologi tepat guna pada forum
nasional dan internasional
16. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PPM dosen
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