1.1. Topik Bidang Unggulan dan Tahun Penetapan dan Program Tahunannya
1.1. Fakultas Pertanian
No

Tahun Penetapan

Bidang Unggulan
2016

1

2

3

Teknologi
Pertanian lahan
sub-optimal basah

Pendukung
kemandirian
pangan (padi,
jagung,
kedelai/pajele),
tanaman
obat/rempah dan
tanaman
perkebunan
Kemandirian
pangan berbasis
produksi bibit
unggul ternak lokal
disertai
Peningkatan Nilai
Tambah Produk
Pangan dalam
upaya konservasi

Identifikasi
teknologi pertanian
lahan sub-optimal
basah

Kajian Keamanan
dan kesehatan
pangan melalui
penjaminan sistem
pangan, tanaman
obat/rempah dan
tanaman
perkebunan
Kajian Kemandirian
pangan berbasis
produksi bibit
unggul ternak lokal
disertai
Peningkatan Nilai
Tambah Produk
Pangan hasil seleksi

2017
Kajian Teknologi
Pertanian berbasis
sumberdaya
lokal dalam
penyediaan dan
perbanyakan
benih, bibit,
pupuk
Identifikasi penyakit
bahan pangan
untuk
mempertahankan
kesehatan
pangan, tanaman
obat/rempah dan
tanaman
perkebunan
Identifikasi bibit
lokal unggul
potensi dan
produksi serta
peningkatan nilai
tambah produk
pangan hasil seleksi

2018

2019

Paket Teknologi
pertanian berbasis
sumberdaya lokal untuk
mendukung sistem
pertanian

Optimalisasi
sistem pertanian
tropis
untuk
mendukung
pengembangan
sistem pertanian

Pengembangkan
teknologi untuk
Mendukung
kemandirian pangan,
tanaman obat/rempah
dan tanaman
perkebunan

Aplikasi teknologi
peningkatan hasil
pertanian untuk
mendukung
kemandirian
pangan,
tanaman
obat/rempah
dan perkebunan

Karakterisasi bibit lokal
unggul potensi dan
produksi serta
peningkatan nilai
tambah produk
pangan hasil seleksi

Model penakaran
bibit lokal unggul
dan teknlogi
tepat guna
peningkatan
produksi

2020

Paket teknologi
budidaya padi,
jagung, kedelai di
lahan sub-optimal

Teknologi inderaja
prediksi panen padi
untuk
mengatasi
keamanan
pertanian, tanaman
obat/rempah dan
perkebunan
- Menghasilkan
bibit unggas lokal
unggul
- Mengasilkan
produk pangan
fungsional
berbasis lokal
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4

5

Efisiensi rantai nilai
hasil pertanian,
perkebunan,
peternakan

Pendidikan

Mengembangkan
praktekpraktek
pertanian,
perkebunan, dan
produksi hewan
ternak yang
lebih kompetitif

Kajian pendidikan
untuk
pengembangan
keberlanjutan

Mengembangkan
teknologi inovatif
untuk
meningkatkan
dampak dari
peningkatan hasil
pertanian,
perkebunan, dan
peternakan hewan
terhadap
lingkungan.

Meningkatkan nilai
produk pertanian
makanan, peternakan
hewan
dan lainnya untuk
kedua produsen dan
konsumen
dengan menggunakan
teknologi konvensional
dan
mengembangkan
teknologi baru yang
dapat diterima secara
sosial dan etis.

Mengembangka
n
teknologi baru
yang dapat
meningkatkan
efisiensi dan
kesehatan hewan
ternak yang
diproses untuk
makanan.

Meningkatkan
teknologi
konvensional
serta
mengembangkan
teknologi baru
untuk meningkatkan
efisiensi produksi
pertanian,
perkebunan dan
ternak.

Strategi
Pengembangan
pendidikan dan
keberlanjutan

Pengembangan
pendidikan dan
perancangan
Pengembangan
keberlanjutan SDM

Pemodelan
Pembelajaran
Untuk
Pengembanga
Keberlanjutan
SDM

Evaluasi dan
aplikasi
Pembelajaran
Dan
Pengembangan
Serta Perancangan
Model Potensi SDM
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1.2.

Fakultas Ekonomi

No

Bidang
Unggulan

Tahun Penetapan
2016

2017
Kajian menumbuh
kembangkan
kewirausahaan dan
bisnis pada
masyarakat dan
koperasi serta UMKM
serta
pengembangan
dan ekonomi rakyat

Permodelan
Membangun
kerjasama dengan
masyarakat, UMKM,
koperasi untuk
pengembangan
ekonomi kerakyatan

Kajian pengelolaan
SDM dalam upaya
peningkatan kualitas
sumberdaya
manusia

Model pengentasan
kemiskinan dan
peningkatan
pengelolaan SDM
melalui teknologi

Aplikasi pengelolaan
dalam meingkatkan
kualitas SDM

Pengembangan
inovasi berbasis
kolaborasi,
pemerintah dan
publik serta
peningkatan
kualitas SDM

Kajian
pengembangan
industri serta
pembiayaan yang
efektif bagi
industri kreatif

Model
Pengembangan
Potensi industri
Kreatif dan home
industri

Aplikasi
Pengembangan
Potensi industri
Kreatif dan home industri

Peningkatan
skala usaha pada
industri kreatif
dan home industri

Kajian
pengembangan
Pariwisata dan
kearifan lokal

Model
pengembangan
Pariwisata dan
kearifan lokal

Aplikasi pengembangan
Pariwisata dan kearifan
lokal

Kajian Identifikasi
persoalan dan
potensi dalam
penguatan modal
sosial

Model Identifikasi
persoalan dan potensi
dalam penguatan
modal sosial

Aplikasi Identifikasi
persoalan dan potensi
dalam penguatan
modal sosial

1

Kewirausahaan,
UMKM, dan
Koperasi

Identifikasi,
potret
kewirausahaan,
UMKM dan
Koperasi

2

Pengentasan
kemiskinan dan
pengelolaan
sumberdaya
manusia

Identifikasi
pengelolaan
SDM dalam
upaya
mengurangi
pengangguran

3

Industri kreatif
dan home
industri

4

Pariwisata dan
kearifan lokal

5

Kajian
Penguatan
Modal Sosiaal

Identifikasi
kompetensi
industri kreatif
dan home
industri dari sisi
pemasaran dan
kepemimpinan
Identifikasi
potensi
Pariwisata dan
kearifan lokal
Identifikasi
persoalan dan
potensi dalam
penguatan
modal sosial

2018

2019
Aplikasi strategi dalam
memecahkan persoalan
pada masyarakat, UMKM
dan koperasi melalui
pelatihan, dan
pengembangan
kepemimpinan

2020
Penguatan
masyarakat untuk
Mengelola usaha
UMKM, dan
koperasi

Terwujudnya
pariwisata
berbasis lokal yg
kompetitif
Terwujudnya
masyarakat yang
memeiliki modal
sosial yg sesuai
dengan kearifan
lokal
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1.3.

Fakultas Hukum

No

Tahun Penetapan

Bidang Unggulan
2016

2017

2018

2019

2020

1

Penegakan
Hukum berbasis
masyarakat, tata
kelola
pemerintah, dan
hemonisasi hukum

Kajian penegakan
hukum berbasis
masyarakat, tata
kelola pemerintah,
dan hemonisasi
hukum

 Penegakan Hukum
berbasis
masyarakat, tata
kelola pemerintah,
dan hemonisasi
hukum
 Kerja sama dan
penataan daerah
otonom

Model penegakan
Hukum berbasis
masyarakat, tata
kelola pemerintah,
dan hemonisasi
hukum untuk
peningkatan
pelayanan publik

Aplikasi penegakan
hukum dalam
meningkatkan
pelayanan publik
berbasis masyarakat
dan hemonisasi
hukum

Peningkatan
pelayanan publik
untuk
kesejahteraan
masyarakat
dan hemnisasi
hukum

2

Reformasi agraria
dan penguatan
kapasitas
masyarakat untuk
pengentasan
kemiksinan dan
kemandirian
pangan,
rekayasa sosial
dan
pengembangan
pedesaan

Kajian reformasi
agraria dan
penguatan
kapasitas
masyarakat untuk
pengentasan
kemiksinan dan
kemandirian
pangan, rekayasa
sosial dan
pengembangan
pedesaan

Identifikasi
perkembangan
paradigma agraria
dan penguatan
kapasitas
masyarakat untuk
pengentasan
kemiksinan dan
kemandirian
pangan, rekayasa
sosial dan
pengembangan
pedesaan

Analisis kebijakan
Reformasi agraria
dan penguatan
kapasitas
masyarakat berbasis
kolaborasi civil
Society,akademisi
dan pemerintah
untuk peningkatan
pelayanan publik

Inovasi berbasis
kolaborasi civil
Society,akademisi
dan pemerintah

3

CSR

Identifikasi
tanggungjawab
social lingkungan
dan perusahaaan

Kajian
tanggungjawab
social lingkungan
dan perusahaaan

Aplikasi kebijakan
pemerintah dalam
penguatan kapasitas
masyarakat untuk dan
kemandirian pangan,
rekayasa sosial dan
pengembangan
pedesaan

Model
tanggungjawan social
lingkungan dan
perusahaan

Analisis realisasi CSR
dan signifikansi atau
urgensi lingkungan
social dan
perusahaan

Inovasi berbasis
civil socity
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Investasi
mewujudkan
masyarakat
ekonomi Asean

Identifikasi Investasi
mewujudkan
masyarakat
ekonomi Asean

Kajian Investasi
mewujudkan
masyarakat ekonomi
Asean

Model Investasi
mewujudkan
masyarakat ekonomi
Asean

Analisis Investasi
mewujudkan
masyarakat ekonomi
Asean

Peningkatan taraf
kesejahteraan
masyarakat

5

Cyber Crime

Indentifikasi jenis
kejahatan Cyber
Crime

Kajian penegakan
hukum Cyber Crime

Model penegakan
hukum Cyber Crime

Analisis penerapan
penaggulangan
Cyber Crime

Kesedaran hukum
masyarakat

6

Perlindungan
anak dan
perempuan

Identifikasi
pelanggaran hakhak anak dan
perempuan

Kajian bentukbentuk hak anak
dan perempuan

Model perlindungan
hak anak dan
perempuan

Analisis model
perlindungan anak
dan perempuan

Terpenuhinya hak
anak dan
perempuan

Indegenous study

Identifikasi hak-hak
masyarakat hokum
adat

Kajian hak
masyarakat hukum
adat

Model pembinaan
hukum adal

Analisis model
pembinaan
masyarakat hukum
adat

Pengakuan hakhak masyarakat
hukum adat

4

7
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