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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas pokok perguruan 

tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan 

masyarakat.  Sebagai perguruan tinggi yang mengemban Tri dharma, Universitas 

Pattimura dari awalnya telah mengambil peran dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mendukung pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. 

Universitas Pattimura merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi satu-satunya yang 

berorientasi dan mengutamakan gugus pulau-laut, pulau sebagai fokus pengembangan 

melalui kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terus berupaya untuk 

produktif dan terpakai dalam menunjang pembangunan regional maupun nasional dalam 

memajukan kehidupan masyarakat dan budaya bangsa. 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting tri 

dharma perguruan tinggi yang tidak bisa terlepas dari aktivitas Program Studi Pamuliaan 

Tanaman Fakultas Pertanian.  Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Fakultas 

Pertanian dan Universitas Pattimura terkait dharma penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, Program Studi Pamuliaan yang relatif baru terbentuk juga dituntut untuk 

melakukan inovasi dan luaran riset serta pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif 

dan bermanfaat bagi masyarakat.  Dengan demikian, penelitian dan pengabdian 

masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi yang 

telah dirumuskan. Pengembangan penelitian Program Studi harus berjalan diselaraskan 

dengan visi dan misi dari Fakultas dan Universitas.  Selain itu, hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang bermutu sangat penting untuk dipublikasikan dalam jurnal 

nasional dan bahkan pada jurnal internasional.   Semakin banyak publikasi pada jurnal 

ilmiah yang bereputasi berdampak pada peringkat  Universitas di tingkat nasional.  

Terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Pertanian 

memiliki sasaran mewujudkan kelembagaan Fakultas Pertanian sebagai pusat unggulan 



dalam menghasilkan produk penelitian untuk menjawab tuntutan pembangunan di 

wilayah kepulauan dan menghasilkan produk-produk penelitian bidang pertanian yang 

berkualitas dan bernilai paten dan HAKI.  Selanjutnya, dalam menunjang pencapaian 

sasaran Fakultas Pertanian terkait penelitian, maka PS Pemuliaan Tanaman berupaya 

memberikan fokus penelitian sesuai bidang kajiannya, yakni pemuliaan tanaman, 

bioteknologi tanaman dan ilmu tanaman.  Program-program utama penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian, sesuai Renstra Fakultas Pertanian 

Universitas Pattimura Tahun 2014-2019, adalah: (1) Desain penelitian payung di bidang 

pertanian sesuai karakteristik dan biodiversity pulau kecil, (2) Peningkatan kualitas 

peneliti dan penelitian, (3) Penciptaan sarana publikasi ilmiah, (4) Membangun kerjasama 

lebih intensif dengan multistakeholder dalam penelitian IPTEKS, (5) Pembentukan desa 

binaan bagi masyarakat / kelompok petani di desa, (6) Pembentukan pusat kajian dan 

konsultasi bidang pertanian bagi masyarakat, (7) Membangun kerjasama dengan 

multistakeholder untuk pengembangan masyarakat. 

Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pattimura 

menuntut agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada unit-unit 

di bawahnya selaras dan menunjang visi dan misi penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang hendak dicapai oleh institusi.  Dalam upaya mencapai visi dan misi penelitian dan 

pengabdian masyarakat maka perlu disusun peta jalan (road map) penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  Dokumen peta jalan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ini memberikan arah dan kebijakan penelitian Program Studi Pamuliaan yang 

terarah dan berkesinambungan sebagai upaya mendukung rencana strategis Fakultas yang 

relevan dengan arah kebijakan universitas Pattimura. 

Kebijakan dasar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada visi 

dan misi Universitas Pattimura dan dijabarkan ke dalam visi dan misi Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tertuang dalam rencana induknya. 

Dengan demikian, peta jalan ini juga mengacu pada rencana induk Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kajian Pengembangan Pertanian dengan dua 

isu startegis yaitu Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim dan Keragaman Hayati.  



Selanjutnya isu-isu strategis itu menjadi acuan dalam menetapkan topik-topik penelitian 

dan pengabdian masyarakat yang menjadi prioritas.   

Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini telah disusun oleh tim 

yang terdiri atas seluruh staf dosen Program Studi Pemuliaan Tanaman dan ditetapkan 

pada rapat staf  Program Studi. 

 

Maksud dan Tujuan 

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk 

digunakan sebagai acuan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian yang 

dilakukan dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Pemuliaan Tanaman, 

menuju pencapaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan 

kompetitif pada tingkat nasional dan internasional, sebagai wujud dari pendidikan yang 

terintegrasi antara proses akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tujuan penyusunan  peta jalan ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai 3 bidang kajian 

Program Studi, yaitu Pemuliaan Tanaman, Bioteknologi dan Ilmu Pertanian, 

2. Mendukung dan mengikuti pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada tingkat Fakultas dan Universitas, 

3. Membangun budaya penelitian dan atmosfer akademis dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat, serta mendeminasikan hasil-hasil penelitian sehingga bermanfaat 

bagi masyarakat luas, 

4. Meningkatkan kinerja dosen dalam publikasi ilmiah, 

5. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka 

pembuatan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

  



Visi, Misi dan Sasaran 

Visi Program Studi Pemuliaan Tanaman adalah  “Menjadi Pusat Pengembangan 

Pembelajaran dan Riset Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman Berbasis Wilayah 

Kepulauan yang Produktif dan Lestari”. 

Misi Program Studi Pemuliaan Tanaman adalah sebagai berikut: 

1. Merencanakan dan mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi bidang pemuliaan 

tanaman, bioteknologi tanaman dan teknologi benih untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas sumberdaya genetik di wilayah kepulauan dan kontinental, 

2. Mengembangkan dan menghasilkan sumberdaya manusia(SDM) yang berkompeten 

secara keilmuan dan keterampilan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni (IPTEKS) bidang pemuliaan tanaman, bioteknologi tanaman dan teknologi 

benih, 

3. Merencanakan dan mengembangkan riset sumberdaya genetik untuk menghasilkan 

varietas unggul lokal dan varietas unggul baru sesuai dengan biofisik wilayah 

kepulauan dan kontinental, 

4. Menyelenggarakan kegiatan dan layanan pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan 

masyarakat di wilayah kepulauan, 

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga riset dan pusat-pusat pembelajaran 

pemuliaan, bioteknologi tanaman dan teknologi benih untuk mendukung 

pengembangan Fakultas Pertanian menjadi model serta pusat pembelajaran dan riset 

pemuliaan tanaman 

 

Sasaran Program Studi Pemuliaan Tanaman adalah sebagai berikut: 

1. Terlaksananya sistem pendidikan  dan riset pada bidang pemuliaan tanaman yang 

berorientasi pada pengembangan masyarakat sebagai penerjemahan visi dan misi 

universitas, fakultas dan program studi, 

2. Terlaksananya kemitraan antar fakultas dalam lingkup universitas, institusi bidang 

pertanian khususnya pemuliaan tanaman dan biotekn0logi, dan stakeholder pengguna 

lulusan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. 



Strategi 

Strategi dalam perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Program Studi Pamuliaan Tanaman menjadi acuan dalam penyusunan 

peta jalan, yaitu: 

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan 

kompetitif di tingkat nasional, sesuai bidang kajian pemuliaan tanaman, bioteknologi 

dan ilmu pertanian 

2. Meningkatkan suasana akademik melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan kolaborator di luar Program 

Studi dengan berpedoman pada roadmap penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat secara konsisten. 

3. Membangun model unggulan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada 

potensi pertanian daerah/wilayah berbasis hasil penelitian dasar, inovatif dan terapan 

dan meningkatkan derajat kesejahteraan petani melalui penggunaan benih unggul dan 

hasil bioteknologi. 

4. Meningkatkan atmosfer akademik melalui publikasi hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat pada jurnal bereputasi. 

5. Mendorong perolehan paten/Hak Kekayaan Intelektual, Hak Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

6. Meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan stakeholders dalam penelitian dan 

pelaksanaan program-program pengabdian kepada masyarakat, sehingga relevan 

dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

 

  



PETA JALAN 

  

 Peta Jalan Penelitian dan pengabdian masyarakat Program Studi Pemuliaan 
Tanaman disajikan pada Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1.  PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
               PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN,  TAHUN 2018- 2023 

TOPIK 
LUARAN YANG 
DIHARAPKAN 

WAKTU 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Penelitian - Kajian Pemuliaan Tanaman 

Koleksi dan karakterisasi 
SDG tanaman pertanian di 
Maluku 

Terkoleksi dan 
terkarakterisasi plasma 
nutfah tanaman pertanian 
asal Maluku, khususnya 
umbi-umbian, kacang-
kacangan dan serealia             

Peningkatan mutu genetik 
tanaman pertanian  melalui 
pemuliaan tanaman. 

Galur-galur harapan dan 
varietas unggul lokal untuk 
pertanian Maluku             

Pemuliaan tanaman untuk 
cekaman lingkungan 

Galur-galur harapan dan 
varietas unggul lokal yang 
tahan cekaman lingkungan 

            

Perdaftaran dan pelepasan 
varietas hasil kajian dan 
pemuliaan tanaman 

PVT varietas hasil 
pemuliaan 

            

Penelitian - Kajian Bioteknologi 

Karakterisasi dan 
pengembangan MOL untuk 
pupuk dan agen pengendali 
hayati 

Koleksi MOL yang 
terkarakterisasi untuk 
pupuk hayati atau agen 
pengendalian hayati             

Pengembangan produk 
pupuk hayati dari MOL 
untuk aplikasinya untuk 
petani 

Formula-formula MOL 
atau konsorsium MOL 
untuk pupuk hayati atau 
agen pengendalian hayati 
untuk diaplikasikan oleh 
petani             



Kultur jaringan untuk 
perbanyakan tanaman umbi-
umbian, buah-buahan dan 
hias 

 Benih/bibit bermutu 
tanaman umbi-umbian, 
buah-buahan dan hias yang 
siap digunakan             

Penelitian - Kajian Ilmu Pertanian 

Kajian produksi dan 
penyimpanan benih tanaman 
lokal yang sesuai untuk 
petani di Maluku 

Sistem produksi dan 
penyimpanan benih yang 
sesuai untuk petani di 
Maluku             

Kajian pengemasan benih 
tanaman lokal yang sesuai 
untuk petani di Maluku 

Teknik pengemasan 
benih/bibit untuk distribusi 
dan pemasaran             

                

Pengabdian kepada Masyarakat 

Membangun jejaring dengan 
kelompok tani dan desa 
mitra binaan 

Desa atau kelompok tani 
mitra binaan dan PKS yang 
mendukung perberdayaan 
petani dan masyarakat             

Pemberdayaan petani 
tentang pemanfaatan 
varietas unggul 

Peningkatan kapasitas 
petani berusaha tani yang 
lebih produktif 
menggunakan benit unggul             

Pemberdayaan petani 
tentang pemanfaatan pupuk 
dan agen pengendali hayati 

Peningkatan kapasitas 
petani berusaha tani yang 
ramah lingkungan dan 
produktif             

Pengembangan budidaya 
tanaman intensif pada 
pekarangan dengan 
container gardening, 
vericulture dan hidroponik) 

Kelompok tani dan 
keluarga binaan yang 
terampil dalam budidaya 
container gardening, 
vericulture dan hidroponik 
di pekarangan              

Pengembangan SDM Peneliti 

Penyelenggaraan atau 
partisipasi pelatihan tentang 
penulisan proposal untuk 
dosen yunior 

Proposal penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat dari dosen, 
minimal 1 proposal per 
semester 

            

Penyelenggaraan atau 
partisipasi pelatihan tentang 
penulisan pada jurnal 
bereputasi dan internasional  
untuk dosen yunior 

Publikasi ilmiah dalam 
bertuk artikel pada jurnal 
bereputasi, sesuai hasil 
penelitian yang bisa 
dipublikasikan             

  



TIM PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 Tim Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pemuliaan 

Tanaman yang mendukung Peta Jalan ini adalah sebagai berikut: 

1. Prof. Dr. Ir. Simon Hadi Teguh Raharjo 

Bidang:  Bioteknologi tanaman dan kajian SDG tanaman 

2. Prof. Dr. Ir. Aurellia Tatipata, MS.  

 Bidang:  Ilmu dan teknologi benih 

3. Dr. Ir. Henry Kesaulya, M.Si.  

 Bidang:  Kajian agen hayati dan kultur jaringan tanaman 

4. Dr. Ir. Edizon Jambormias, M.Si.  

 Bidang:  Pemuliaan tanaman kacang-kacangan dan serealia 

5. Dr. Ir. Helen Hetharie, M.Si.  

 Bidang:  Genetika dan pemuliaan tanaman 

6. Dr. Ir. Francina Matulessy, M.Si.  

 Bidang:  Ilmu tanaman dan bioteknologi pertanian 

7. Ir. Meitty Louise Hehanussa, M.Si.  

 Bidang:  Kultur jaringan tanaman 

8. Dr. Ir. Jollanda. Effendy, M.Sc., M.Phil.  

 Bidang:  Biologi/genetika molekuler 

9. Jane K. J. Laisina, SP., M.Si. 

 Bidang:  Pemuliaan tanaman dan kultur jaringan tanaman 

10.  Joan J.G. Kailola, SP., M.Si. 

 Bidang:  Kultur jaringan tanaman 

11.  Dj. F. Parera, SP, MP 

Bidang:  Kultur jaringan tanaman 

  

 

  



PENUTUP 

Dokumen Peta Jalan merupakan acuan yang dapat digunakan sebagai rujukan 

untuk implementasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  

Program Studi Pemuliaan Tanaman, sehingga dapat menunjang tercapainya visi dan misi 

Fakultas Pertanian. 

Dokumen Peta jalan ini diharapkan menjadi rujukan untuk penentuan prioritas 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan 

mahasiswa Program Studi Pemuliaan Tanaman.  Walaupun demikian, tidak menutup 

kemungkinan  untuk diperbaiki setiap saat hasil evaluasi realisasinya, dalam rangka 

memenuhi tuntutan kebutuhan program studi menjawab tuntutan pemangku kepentingan 

dan masyarakat dengan tetap mengacu pada visi, misi, tujuan Program Studi Pemuliaan 

Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. 

  



 


