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LATAR BELAKANG
Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana adalah suatu instrumen pendidikan tinggi di
daerah yang berkiprah di bidang pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.
Penyelenggaraan pendidikan Srata-1 (S1) dilakukan dalam dua jurusan salah satunya adalah
Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak yang dibuka sejak tahun 1984.

Kini setiap Jurusan/Program Studi pada setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta harus
terakreditasi. Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak telah mendapatkan Akreditasi A sehingga
Jurusan NUTMATER FAPET UNDANA dapat disejajarkan dengan Jurusan NUTMATER pada
PTN lainnya seperti IPB, UGM dan UNHAS yang memiliki Fakultas Peternakan.

TUJUAN
Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kepribadian dan bermoral tinggi; bersifat
terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan IPTEK, dan masalah yang dihadapi
masyarakat; berkompetensi tinggi khususnya yang berkaitan dengan keahlian bidang
peternakan di wilayah tropis, dan dapat berkompetisi dan berkolaborasi secara regional,
nasional dan internasional.

SPESIFIKASI LULUSAN
Lulusan jurusan Nutrisi dan Malanan Ternak bergelar Sarjana Peternakan (S.Pt).
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PROSPEK KERJA LULUSAN
Saat ini jumlah lulusan Fapet Undana (termasuk kedua program studi) mencapai lebih dari
2018 orang. Khusus untuk program studi Nutrisi & Makanan Ternak mencapai sekitar
+
900 orang. Hasil survey menunjukkan bahwa waktu menantikan pekerjaan tetap bagi alumni
(output) fapet undana adalah maksimum 1 tahun.

Bagi mereka yang dapat menyelesaikan studinya dengan indeks prestasi kumulatif (ipk)
minimum 2,75 dan proaktif mencari dan memanfaatkan peluang atau tawaran pekerjaan, akan
menanti dalam waktu hanya sekitar 6-8 bulan setelah memperoleh ijazah.

BEBAN SKS DAN LAMA STUDI
Program S1 dapat ditempuh dalam waktu minimum 8 semester dan maksimum 14 semester.
Beban studi keseluruhan adalah 146 sks (satuan kredit semester) termasuk skripsi.

PERSYARATAN
1. Lulusan SMA/MA jurusan IPA (SNAKMA,SPP,SMTP dan SMF).

2. Lulus ujian saringan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau
Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK).

3. Sehat jasmani dan rohani.
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