KULIAH GRATIS
BAGIMU PETANI KAMI MENGABDI

Visi Fakultas:
Menjadi fakultas unggul, mandiri, dan
bermartabat, yang menyelenggarakan pendidikan
ilmu dan industri peternakan yang berstandar,
bertaraf international dan berjiwa Pancasila
dengan
mengutamakan
kepentingan
dan
kemakmuran bangsa Indonesia.
FAKULTAS PETERNAKAN UGM
Jl. Fauna 3, UGM, Bulaksumur, Yogyakarta
55281 INDONESIA
Telp. +62-274-513363/560868
Faks. +62-274-521578
Web: http://www.fapet.ugm.ac.id
E-mail: fapet@ugm.ac.id
Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada
Masyarakat dan Kerjasama
Admin: Margiyono (082255559959)
Pusat Kajian Pembangunan Peternakan
(PUSKAPENA)

Organisasi:
Fakultas peternakan terdiri atas lima
departemen dan 14 laboratorium antara lain:
1. Dept. Nutrisi dan Makanan Ternak
a. Lab. Biokimia Nutrisi
b. Lab. Ilmu Makanan Ternak
c. Lab. Hijauan Makanan Ternak &
Pastura
d. Lab. Teknologi Makanan Ternak
2. Dept. Pemuliaan & Reproduksi Ternak
a. Lab. Fisiologi & Reproduksi Ternak
b. Lab. Genetika dan Pemuliaan Ternak
3. Dept. Produksi Ternak
a. Lab. Ilmu Ternak Perah dan Industri
Persusuan
b. Lab. Ternak Potong, Kerja dan
Kesayangan
c. Lab. Ilmu Ternak Unggas
4. Dept. Teknologi Hasil Ternak
a. Lab. Ilmu & Teknologi Susu & Telur
b. Lab. Teknologi Kulit, Hasil Ikutan &
Limbah Peternakan
c. Lab. Ilmu & Teknologi Daging
5. Dept. Sosial & Ekonomi Peternakan
a. Lab. Agrobisnis Peternakan
b. Lab. Komunikasi & Pembangunan
Masyarakat

Program studi di Fakultas Peternakan UGM
telah memperoleh akreditasi A dari Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN
PT), yaitu S1 (skor 384), S2 (skor 377) dan
S3 (skor 371). Nilai akreditasi Fakultas
Peternakan UGM tertinggi dibandingkan
dengan yang lain di Indonesia. Nilai
akreditasi yang tinggi karena di dukung SDM
yang unggul dan kerjasama dengan berbagai
lembaga ternama di dalam dan di luar negeri.
Narasumber:
Tenaga dosen yang juga dapat berperan
sebagai peneliti dan instruktur pelatihan
berjumlah 70 orang. Kualifikasinya 19 orang
Professor (27%), 24 orang Lektor Kepala
(34%), 17 orang Lektor (24%), 5 orang
Asisten Ahli (7%), dan 5 orang (7%) tenaga
pengajar. Berdasarkan tingkat pendidikan,
terdapat 60 berpendidikan S3 (86%) dan 10
berpendidikan S2 (14%), tidak ada yang baru
lulus S1.
Kurikulum kuliah:
Kuliah ini non degree (semacam penyuluhan)
akan membahas hal-hal terkait dengan
komoditas al: aspek karakteristik komoditas,
manajemen
produksi,
pakan
ternak,
manajemen kelompok, teknologi pengolahan
hasil, agribisnisnya dan kunjungan lapangan.

Sumber Daya
1. Tim pengajar yang berpengalaman.
2. Pilihan paket kuliah yang beragam (dapat
disesuaikan dengan kebutuhan peserta).
1. Fasilitas laboratorium dan pilot plant yang
memadai.
3. Ruang diskusi yang nyaman dengan fasilitas
ruangan ber‐AC, kursi bermeja, white board,
dan LCD projector.

Program Kuliah
2. Peserta.
Peserta kuliah adalah petani,
peternak, atau professional bidang peternakan
yang berminat mengikuti program dengan
mengisi formulir atau mendaftar ke Fakultas
Peternakan UGM, sesuai prosedur yang ada.
3. Jumlah Peserta. Kuliah akan dijalankan jika
memenuhi jumlah minimum 20 orang per
topik per kloter.
4. Waktu. Kuliah akan di selenggarakan di
komplek Fakultas Peternakan UGM setiap
hari Sabtu dengan urutan materi (dalam satu
bulan) seperti pada table materi kuliah,
dengan rincian waktu pertemuan adalah sbb:
a. Jam 09.00 – 11.00 materi kelas
b. Jam 11.00 – 12.00 kunjungan lapangan
5. Modul. Bagi yang memerlukan modul atau
materi
kuliah
dapat
mencantumkan
permintaan pada formulir pendaftaran (syarat
ketentuan berlaku).

6. Jumlah kelas. Kelas dapat berupa kelas
paralel dengan jumlah minimum 20 peserta
dan maksimum 50 per kelas.

Materi kuliah ditawarkan:
Materi
1. Sapi Potong
2. Sapi Perah
3.
4.
5.
6.

Unggas Petelur
Unggas Potong
Ransum Ternak Berkualitas
Penyembelihan halal & butchering

Pekan
1
2
3

7. Kambing dan Domba Potong
8. Kambing dan Domba Perah
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9. Integrated Farming
10. Diversifikasi Hijauan Pakan

5

Note :
 Tidak ada kuliah jika hari Sabtu jatuh pada tanggal
merah dan atau hari besar.
 Nomor materi bukan urutan terstruktur, dan tidak
ada kewajiban peserta untuk mengikuti semua
materi, namun peserta boleh mengikuti lebih dari
satu topik dan lebih dari satu kali kuliah.
 Jika satu kali pertemuan belum cukup
komprehensif, maka untuk pertemuan berseri dapat
disesuaikan dengan usulan peserta dengan
memperhatikan ketersediaan sumberdaya.

Pendaftaran
1. Pendaftaran peserta untuk pekan berjalan
ditutup hari Sabtu pada pekan sebelumnya,
akan diumumkan pada saat acara kuliah

berlangsung atau melalui media lain. Jika
tidak ada pemberitahuan maka dapat
diartikan kuliah pada pekan tersebut batal.
2. Peserta
mendaftar
melalui
email
fapet@ugm.ac.id atau SMS Sdr. Margiyono,
atau kumpulkan formulir pendaftaran
langsung ke Fakultas Peternakan UGM.
SMS ketik: KuliahGratis (spasi) Nama (spasi)
tanggal (spasi) bulan (spasi) tahun-(spasi)asal
kabupaten (spasi) nomor materi diminati
Contoh: KuliahGratis Suparjo 23 September
2017 Sleman 2

3. Fakultas Peternakan UGM tidak menarik
biaya, namun demikian hal-hal yang terkait
dengan akomodasi menuju Fakultas dan
kembali lagi ke rumah petani serta
kebutuhan pribadi selama di lokasi menjadi
tanggung jawab masing-masing peserta.
FORMULIR PENDAFTARAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama lengkap : ………………………
Alamat
: ………………………
Nama kelompok: ……………………...
No. HP
: ………………………
Berminat & mendaftarkan diri mengikuti
kegiatan kuliah gratis dengan topik
nomor: ……untuk Tanggal … bulan
…………….. Tahun …
Saya memerlukan modul/ diktat/ bahan
ajar dalam bidang: ………….…………..
Ttd
(……………………………………..)

