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No

NAMA PROGRAM
KERJA

LATAR BELAKANG

TUJUAN

1

Pembuatan Kartu
Anggota

Identitas sebagai
anggota CADS

Mengetahui antara
anggota atau bukan

2

Jadwal Rapat

Informasi agenda
rapat

Mengingatkan akan
agenda rapat rutin

3

Papan Struktur

Struktural CADS

Mengetahui jabatan
struktural pengurus
CADS

1

Iuran wajib

Untuk menunjang
kegiatan CADS

Sebagai luaran
tercapainya kegiatankegiatan CADS

untuk tabungan
Mengupayakan
perencanaan saat akan
apabila adanya
mengadakan kegiatan
rencana kegiatan
yang bersifat
yang di luar
menunjang kegiatan
program kerja cads
pengakraban.

KELUARAN

BENTUK KEGIATAN

JUMLAH
PANITIA

JUMLAH
PESERTA

Anggota CADS

Mengetahui anggota CADS
atau bukan

Pendataan, dan
Pencetakan

4 orang

50 orang

Anggota CADS

Anggota CADS mengetahui
agenda rapat rutin

Penentuan jadwal

4 orang

50 orang

Mengetahui struktural
pengurus CADS

Pencetakan

4 orang

300 orang

Anggota dan
pengurus CADS

Menambah kas CADS

Iuran rutin dan
wajib

2 Orang

46 orang

Anggota dan
pengurus CADS

Menambah kas CADS

1.Survey; 2.Pameran

2 Orang

46 orang

SASARAN
KESEKRETARIATAN CADS

2

Tabungan wajib

Anggota CADS dan
Civitas akademika
FP
Bendahara CADS

3

Local partner

kerja sama antara cads
dan masyarakat untuk
menggali sumber
mencapai tujuan
dana kegiatan
kegiatan cads sekaligus
untuk kegiatan cads mepererat hubungan
kerja sama dengan
masyarakat.

Perusahaan

Menambah kas CADS

kerja sama dengan
cara
mempromosikan
pihak local partner
pada kegiatan cads

2 Orang

-

Pendidikan

4 orang

16 orang

Pendidikan,Terjun
ke lapang

16 orang

30 orang

Survey

2 orang

46 orang

Kajian; Diskusi

1 orang

46 orang

DIVISI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN ANGGOTA

1

2

Upgrading pengurus

Diklat CADS

aktualisasi diri dan
berorganisasi dalam
wadah organisasi
CADS

Meningkatkan
kemampuan dan
kesolidan pengurus
dalam berorganisasi

Pengurus CADS

Pengurus mendapat
kemampuan dan
pengetahuan yang lebih baik
untuk berorganisasi

Setiap anggota baru CADS
Perlunya
Pembinaan anggota
Mahasiswa
mendapatkan softskill dan
pembinaan anggota baru CADS sebelum Fakultas Pertanian penambahan wawasan baru
muda
pelaksanaan organisasi
UB
dalam menjalankan
organisasi

3

Perlunya evaluasi
dan bahan
Mengetahui tingkat
LPKA (Lembar
pertimbangan
keaktifan dan
Pemantauan Keaktifan dalam menjalankan
perkembangan setiap
Anggota)
haluan dan/atau
anggota CADS
program-program
CADS selanjutnya

Anggota CADS

Sebagai dasar evaluasi dan
bahan pertimbangan dalam
menjalankan haluan
dan/atau program-program
CADS selanjutnya

4

Upaya untuk
menimba,
Sebagai program
mendapatkan, dan pembinaan anggota
memperdalam
melalui kajian ilmiah
pengetahuan
dan diskusi rutin dalam
keilmuan masingbingkai keilmuan
masing anggota.

Anggota CADS

Penciptaan iklim mahasiswa
“Studaholic” CADS.

Komunitas SAYAP

5

6

CADS’s Book War

Patroli CADS
(Pengayom,
Pengontrol dan
Evaluasi)

Pentingnya
menggali ilmu
melalui buku

Meningkatkan minat,
menciptakan iklim
membaca buku dan
memudahkan akses
pengurus dan anggota
melalui pengadaan
buku berkualitas

Pentingnya
Sebagai wadah
pengumpulan
pengembangan dan
mengenai CADS,
juga sebagai gudang
Baik data maupun motivasi bagi pengurus
anggota
dan anggota muda

Anggota CADS

Pengurus dan anggota muda
dapat meningkatkan
kemampuan dan
Diskusi;Penyediaan
pemahaman mendalam
buku berkualitas
mengenai suatu materi
sebelum terjun langsung
kelapang

2 orang

46 orang

Anggota CADS

Mengumpulkan semua
informasi yang berkenaan
dengan CADS, baik data
mengenai anggota dan juga
sejarah CADS

Survey; Kuesioner

2 orang

46 orang

Kumpulan Tulisan
kegiatan CADS
dalam bentuk
majalah

4 orang

-

DIVISI HUBUNGAN KERJA

1

2

3

Buletin CADS

Pasar Tani

Rancang Bangun Desa
Ramah Lingkungan

Penyebaran
Sebagai bentuk
wawasan kegiatan transparansi bentuk
Masyarakat
Dapat menambah wawasan
CADS ke
kegiatan CADS
fakultas pertanian
tentang pertanian
masyarakat fakultas terhadap masyarakat
pertanian
fakultas pertanian
Upaya
pemberdayaan
petani

Sebagai jembatan
rantai pemasaran hasil
pertanian kepada
masyarakat

menjalin kerjasama dengan
1.Survey; 2.Pameran
mitra tani

30 orang

50 orang

Upaya
pemberdayaan
petani

Menjadikan anggota
sebagai salah satu
1.Survey ;
Anggota CADS dan
insan pengabdi dan
2.Penyuluhan ;
Masyarakat
pelopor kegiatan
Memberdayakan masyarakat
3.Field Trip ; 4.
Brenjonk,
pertanian yang ramah
yang termajilnakan di desa
action lapang ;
Mojokerto (Desa
lingkungan , terbinanya
5.pemantauan
Organik)
aliansi petani ramah
kegiatan ; 6.evaluasi
lingkungan

50 orang

1 Dusun

Petani

4

Dies Natalis FP UB
(penerbitan buku
kumpulan pidato
pengukuhan guru
besar FP-UB)

1. Penerbitan buku
Sebagai bentuk
kumpulan pidato
penghargaan terhadap civitas akademika
pengukuhan guru
Bentuk
guru besar dalam
FP UB, almuni FP
wujud penghargaan
besar FP-UB ; 2.
penghargaan
bentuk monumen
UB, Instansi
terhadap fakultas pertanian ceremony (seminar
terhadap guru besar prasasti, penerbitan
pemerintahan
nasional)
buku pidato ilmiah
terkait, swasta.
Penghormatan Guru
guru besar.
Besar FP Ub

40 orang

350 orang

DIVISI KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
1

2

3

4

Pengadaan atribut
CADS

Menambah kas
CADS

Benefit dan kreativitas
anggota

Pengurus CADS

Pengurus lebih kreatif dan
inovatif

Pendidikan

4 orang

16 orang

Benefit, inovasi, dan
kreativitas anggota

Mahasiswa
Fakultas Pertanian
UB

Setiap anggota baru CADS
mampu mendapatkan
softskill dan penambahan
wawasan baru dalam
menjalankan organisasi

Pendidikan,Terjun
ke lapang

16 orang

30 orang

Survey

2 orang

46 orang

Kajian; Diskusi

1 orang

46 orang

Berwirausaha

Menambah kas
CADS

Sekolah
Kewirausahaan

Perlunya
pembelajaran
tentang konsep
berwirausaha

menggali jiwa
kewirausahaan

Sebagai dasar evaluasi dan
Anggota CADS dan bahan pertimbangan dalam
mahasiswa
menjalankan haluan
pertanian UB
dan/atau program-program
CADS selanjutnya

Brenjong 2

Upaya untuk
menimba,
mendapatkan, dan
memperdalam
pengetahuan
keilmuan masingmasing anggota
yang di aplikasikan
langsung ke lapang

meningkatkan
mahasiswa untuk
mengenal lebih jauh
tentang pertanian
organik dari hulu
sampai hilir

Anggota CADS
menjadikan mahasiswa
dan mahasiswa
pertanian UB peka terhadap
fakultas pertanian
isu pertanian saat ini
UB

5

Keprosok CADS

mengembangkan
Pentingnya
intlektual mahasiswa
menggali ilmu
dalam pengbdian
tentang pertanian
masyrakatt serta
di kampus sebelum memajukan mahasiswa
terjun ke lapang
dirana masyarakat
sekitar

Anggota CADS

Pengurus dan anggota muda
dapat meningkatkan
kemampuan dan
Diskusi;Penyediaan
pemahaman mendalam
buku berkualitas
mengenai suatu materi
sebelum terjun langsung
kelapang

2 orang

46 orang

