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BBAABB    22..    LLAAPPOORRAANN  EEVVAALLUUAASSII  DDIIRRII  

RANGKUMAN 

urusan Pendidikan Biologi UMM berdasarkan SK DIKTI 036/BAN-PT/Ak-
VII/S1/X/2003 mempeorleh nilai akreditasi C ini adalah gejala/fenomena penting. 

Hasil Root-Cause Analysis terhadap fenomena/gejala dari data yang terkumpul oleh 
taskforce, ditemukan beberapa permasalahan internal yang ada di Jurusan Pendidikan 
Biologi. Dari isu-isu strategis L-RAISE, akar permasalahan yang ada adalah: 1) 
Kepemimpinan (Leadership), akar permasalahannya adalah belum kuatnya budaya 
kerja pimpinan yang mengarah ke pelaksanaan rencana strategis jurusan untuk 
meningkatkan prestasi mahasiswa, belum ada penataan dari jurusan tentang studi 
lanjut dosen yang relevan dengan kebutuhan jurusan dan belum ada program 
peningkatan minat untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh 
jurusan, 2) Relevansi (Relevance), kurang terserapnya lulusan di lapangan kerja 
karena belum memiliki keahlian kompetensi profesi secara baik. 3) Atmosfir 
Akademik (Academic Atmosphere), akar permasalahannya adalah:  kemampuan 
metodologi penelitian dosen dan mahasiswa terbatas dan belum maksimalnya 
komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembimbingan 
akademik dan tugas akhir/skripsi. 4) Manajemen Internal Organisasi (Internal 
Management Organization), akar permasalahannya adalah: sistem jaminan mutu 
jurusan yang masih lemah, sistem jaminan mutu laboratorium masih lemah, 
rendahnya mutu pelayanan jurusan, mekanisme pengelolaan tugas akhir mahasiswa 
belum diprogram dengan baik oleh jurusan, pendataan alumni dilakukan secara 
insidental dan tidak terprogram dan lemahnya kontrol terhadap perkembangan 
mahasiswa dan permasalahannya. 5) Keberlanjutan (Sustainability), akar 
permasalahannya adalah: kurang maksimalnya kegiatan promosi di luar Jatim dan 
rendahnya kualitas input mahasiswa, dan 6) Efisiensi (Efficiency) akar 
permasalahannya adalah efektifitas proses belajar mengajar masih rendah 

  Berdasarkan analisis data yang terkumpul yang berkaitan dengan evaluasi diri 
jurusan, maka dapat diringkas analisis SWOT jurusan yang pada akhirya dapat 
digunakan sebagai identifikasi persoalan yang dihadapi jurusan dan alternatif 
pemecahannya. Hasil analisis SWOT merupakan dasar dari rencana kegiatan yang 
akan dilakukan untuk mengatasi persoalan jurusan.   

Kekuatan : 1. Jurusan Pendidikan Biologi dilaksanakan dalam Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
dikenal luas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan dikenal oleh 
masyarakat luas. 2. Semua dosen telah berkualifikasi S-2 dan beberapa berkualifikasi 
S-3. 3. Rancangan kurikulum dapat disesuaikan dengan tuntutan terbaru dalam 
bidang pendidikan, IPTEK, dan dunia kewirausahaan. 4. Memiliki laboratorium ilmu 
biologi dasar sebagai sarana praktikum mahasiswa. 5. Sentralisasi keuangan di 
tingkatan organisasi perguruan tinggi memungkinkan subsidi silang bagi jurusan 
yang memiliki jumlah mahasiswa yang rendah. 6. Rasio staf pengajar tetap dengan 
mahasiswa mendekati cukup ideal (1:20). 7. Usia dosen relatif muda (92,5 % di 
bawah 50 tahun). 8. Tersedia ruang kuliah dengan dilengkapi multimedia dan kamera 
monitor untuk memonitor proses pembelajaran secara real time. 9. Adanya komitmen 
yang tinggi dari pimpinan universitas untuk mengembangkan Jurusan, 10. Lokasi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang cukup strategis, karena berada di Kota 
Pendidikan. 

Kelemahan : 1. Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium, khususnya 
laboratorium ilmu dasar. 2. Kualitas layanan administrasi, akademik, laboratorium, 
perpustakaan dan pembimbingan skripsi masih rendah. 3. Masa tunggu lulusan dalam 
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang jurusan  lama (lebih dari 12 
bulan). 4. Jurusan terakreditasi dengan nilai “C”. 5. Rendahnya motivasi dan 
kemampuan penelitan pendidikan (CAR dan RII) dosen. 6. Masa studi masih cukup 
lama (4,88 tahun), dan 7. Rendahnya TOEFL lulusan yang terindikasi dari rendahnya 
nilai TOEFL mahasiswa tingkat akhir. 8. Sistem jaminan mutu yang masih lemah. 
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Peluang : 1. Masih terbukanya pasar kerja bagi lulusan dalam bidang pendidikan 
dan keguruan di tingkat SMP, SMA, dan PT. 2. Implementasi UU Guru dan Dosen 
yang mengangkat citra dan kesejahteraan guru. 3. Adanya proyek-proyek pemerintah 
untuk pengembangan Jurusan. 4. Kebutuhan SDM yang berkualitas meningkat, dan 
5. Terbuka luasnya peluang sebagai wirausahawan berbasis ilmu-ilmu biologi.  

Ancaman : 1. Diberlakukannya program sertifikasi guru yang membolehkan 
alumni dari non kependidikan dapat menjadi guru setelah uji sertifikasi akan 
memperketat persaingan dan mempersempit kesempatan alumni kependidikan. 2. 
Pertumbuhan jurusan sejenis di tempat lain dengan daya tampung dan kualitas input 
yang lebih tinggi. 3. Tingginya kompetisi dalam memperoleh dana program 
pemerintah ataupun lembaga lain dalam mengembangkan jurusan. 4. Tenaga kerja 
ahli di bursa tenaga kerja di bidang keguruan, baik dari bidang pendidikan maupun 
non kependidikan. 5. Semakin meningkatnya kriteria lulusan yang dipersyaratkan 
oleh pengguna lulusan pendidikan tinggi, misalnya disamping menguasai IPTEK 
dibidangnya juga harus memiliki ketrampilan soft skill, komputer, laboratorium, dan 
mampu berbahasa Inggris dengan baik. 6. Terbatasnya lapangan kerja di sektor 
formal bagi alumni pendidikan biologi. 7. Persaingan alumni untuk memperoleh 
pekerjaan dibidang keguruan dengan program akta, sertifikasi, ekstensi PTN dan 
Diploma PTN serta PTS lain. 8. Peminat Jurusan Pendidikan Biologi FKIP UMM 
yang semakin menurun. 

 Berdasarkan Root-Cause Analysis dan analisis SWOT tersebut dapat diketahui 
bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai apabila leadership dan manajemen 
internal tertata dengan baik sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan 
efektif. 
 
2.1. PELAKSANAAN EVALUASI DIRI 

roses penyusunan evaluasi diri di Jurusan Pendidikan Biologi dimulai dengan 
pembentukan taskforce yang terdiri atas para dosen Jurusan Pendidikan Biologi 

yang berkompetensi dan terdiri atas 8 orang terpilih. Pembagian tugas anggota dan 
personalianya terbentuk berdasarkan Surat Tugas Dekan FKIP UMM Nomor: 
E.2.e/196/FKIP-UMM/II/2006, tanggal 21 Februari 2006.  Surat tugas dan biodata 
anggota taskforce disajikan pada halaman 45,75.  Anggota taskforce dibagi dalam 
tiga tim, yaitu tim pengumpul data, tim analisis data, dan tim penyusun evaluasi diri 
dan pengembangan program. Ketua tim penyusun proposal bertugas menyatukan 
hasil kerja masing-masing tim dan bertugas sebagai editor sehingga proposal tetap 
menjadi satu kesatuan, baik dari visi sampai dengan program yang diusulkan. 
Selanjutnya pimpinan Jurusan Pendidikan Biologi mengadakan rapat yang dihadiri 
semua dosen dan staf untuk sosialisasi PHK A1. Sejak adanya Surat Tugas Dekan, 
seluruh personalia tim mengadakan rapat rutin setiap Hari Rabu dan Jumat mulai 
pukul 08.00 s/d 13.30, serta Hari Sabtu mulai pukul 13.00 s/d 16.30 untuk evaluasi 
terhadap hasil kerja masing bagian tim. Dalam kondisi tertentu Tim akan melanjutkan 
diskusi pada Hari Minggu mulai pukul 09.00 s/d 13.00 WIB. 

Identifikasi dan pengumpulan data merupakan pekerjaan pertama yang 
dilakukan oleh anggota taskforce. Data dikumpulkan dari berbagai sumber (baik 
internal maupun eksternal). Data lulusan/alumni diperoleh dari BAA, data fasilitas 
dari BAU, data mahasiswa baru diperoleh dari UPT Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PMB), Data pemakai lulusan diperoleh dari Unit Pengkajian dan Pengembangan 
Pendidikan (UP3), data perpustakaan diperoleh dari UPT Perpustakaan Pusat dan 
jurusan, data keuangan dari Biro Keuangan, data kemampuan berbahasa Inggris dari 
LC (Language Center) dan data laboratorium dari Lab. Biologi dan Kimia, 
sedangkan data lainnya hasil pengolahan di Kantor Jurusan. Data mengenai kebijakan 
sertifikasi guru dan kebutuhan guru secara nasional diperoleh dari pihak eksternal 
yaitu Direktorat Pendidikan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 
Data diperolah melalui wawancara, pengajuan kuesioner, dan kuliah tamu. Setelah 
data-data terkumpul, tim mengadakan rapat-rapat, termasuk meminta masukan dari 
perwakilan mahasiswa, dan menejemen lembaga. 
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2.2. LATAR BELAKANG 
2.2.1 Riwayat Jurusan 

urusan Pendidikan Biologi berdiri pada tanggal 16 Nopember 1983. Alasan 
pendiriannya adalah karena pada tahun 1983 tuntutan terhadap pemenuhan 

jumlah tenaga pendidik terutama untuk guru biologi di sekolah menengah sangat 
tinggi, sedangkan lembaga penyelenggara pendidikan untuk guru biologi pada saat 
itu di kota Malang baru IKIP Malang.  Memperoleh status ”terdaftar” tahun 1985 
Nomor 070/0/1985. Perkembangan lima tahun terakhir diantaranya adalah jumlah 
peminat mengalami penurunan, dan memperoleh nilai “C” pada akreditasi tahun 
2003 berdasarkan SK DIKTI 036/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2003. Surat-surat keputusan 
status akreditasi terakhir Jurusan  ada pada lampiran halaman 43.   
      Selama lima tahun terakhir belum pernah mendapatkan hibah dari DIKTI. Hanya 
ada satu kerja sama dengan Yayasan Kehati dalam bidang penelitian dan pengabdian 
bertema keanekaragaman hayati. Output kerjasama berupa prosiding hasil penelitian 
dan penyusunan buku tanaman obat. Keberlanjutan program dipelihara dengan 
pengembangan berbagai riset oleh mahasiswa dan dosen mengenai tumbuhan obat, 
pengembangan kerjasama dengan Dinas Materia Medika dan sekolah pengobatan As 
Syifa di Sumenep Madura. 

Stuktur organisasi Jurusan Pendididikan Biologi berada dibawah Dekan dan 
Pembantu Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Malang, sedangkan struktur organisasi di dalam Jurusan Pendidikan 
Biologi terdiri dari Ketua dan Sekretaris Jurusan. Di bawah Koordinasi Jurusan 
dibentuk Kelompok Bidang Ilmu yang diberi tugas mengembangkan konsep materi 
dan metode untuk matakuliah pilihan.  Belum memiliki teamwork yang bertugas 
untuk melakukan audit internal terhadap kinerja jurusan dan merespon isue strategis. 

 
2.2.2 Lingkungan Eksternal 

Arah dan kebijakan pengembangan Jurusan Pendidikan Biologi UMM 
mendatang sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan eksternal. Karena itu, 
arah pengembangan jurusan harus didasarkan pada analisis yang tajam terhadap 
faktor eksternal tersebut. Mengacu pada kebutuhan guru dalam bidang sains yang 
masih tinggi maka keberadaan Jurusan Pendidikan Biologi masih sangat diperlukan 
oleh masyarakat. Menurut data Direktorat Tenaga Kependidikan (2004), hingga 
tahun 2008 Indonesia memiliki kekurangan tenaga guru mulai dari tingkat TK sampai 
SMU sebanyak 723.310 guru; masing-masing 4.682 guru TK, 402.682 guru SD, 
223.508 guru SMP dan 92.438 guru SMU. Kekurangan guru biologi SMA Negeri 
mencapai 1.984 guru.   

Tuntutan terhadap jumlah dan mutu guru dimasa depan diperkirakan akan terus 
meningkat mengingat posisi Indonesia masih menempati urutan ke-10 dari 13 negara 
ASEAN dalam penyediaan jumlah guru (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004).  
Tuntutan terhadap mutu guru akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru.  
Ini merupakan daya tarik bagi profesi guru. Selain pasar kerja lokal yang semakin 
menjanjikan, pasar kerja di tingkat global juga semakin terbuka. Di samping itu, 
terdapat peluang dan tantangan pasar kerja non keguruan yang memberikan 
kemungkinan bagi pengembangan entepreneurship. Jurusan menyadari bahwa dari 
lembaga pendidikan manapun, lebih dari 15% pekerjaan lulusannya bergerak dalam 
bidang yang tidak searah dengan bidang ilmunya. Oleh karena itu diperlukan 
pengembangan kemampuan soft skill dan kewirausahaan. 
        Keberadaan jurusan sejenis di Kota Malang terdapat di Universitas Negeri 
Malang dan IKIP Budi Utomo.  Kedua perguruan tinggi tersebut menjadi pesaing 
bagi Jurusan Pendidikan Biologi UMM. Namun demikian, jumlah mahasiswa yang 
mendaftar di Jurusan Pendidikan Biologi UMM selama lima tahun terakhir rata-rata 
110 orang per tahun, jumlah ini menempati urutan kedua setelah Universitas Negeri 
Malang.    

Tantangan dan peluang sebagaimana tersebut di atas, sebagian telah direspon 
oleh Jurusan Pendidikan Biologi. Di sisi kurikulum, telah ada penyempurnaan dengan 
memunculkan mata kuliah pilihan. Disamping itu untuk menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan maka telah dimunculkan matakuliah kewirausahaan dasar dan 
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permagangan dengan menjalin beberapa perusahaan di sekitar Jawa Timur untuk 
penempatan mahasiswa magang yang telah berlangsung sejak tahun 2002. 
Matakuliah metodologi penelitian dikembangkan kearah model penelitian classroom 
action research dan research on instructional improvement. Model pembekalan 
dengan mengembangkan konsep “microteaching” di tingkat fakultas diwujudkan 
dengan pembentukan unit Klinik Pendidikan dan Pengkajian dan Pengembangan 
Pendidikan (UP3). Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing 
alumni yang harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tantangan yang 
dihadapi lulusan dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang 
sesuai permintaan stakeholders. Namun demikian jurusan belum mengembangkan 
penyiapan kompetensi lulusan secara profesional untuk mampu bersaing di pasar 
global. 
 
2.3.  EVALUASI PROGRAM AKADEMIK 
2.3.1 Pendidikan 
• Lulusan 

Jumlah lulusan dalam periode tahun 2001 s/d 2005 yang berhasil diidentifikasi 
melalui tracer studies sebanyak 65 orang (Tabel 35).  Dari data tersebut terlihat 
bahwa waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan rata-rata lebih dari 8,28 
(delapan) bulan. Sebarannya sebagai berikut : Kurang dari 6 bulan sebesar 73.85%, 
antara 6-12 tahun sebesar 10.77% dan lebih dari satu tahun sebesar 15.38%.   

  Dilihat dari jenis pekerjaan alumni menunjukkan bahwa 70,91% bekerja dalam 
bidang pendidikan atau sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Sebagian yang lain 
(29,09%) alumni bekerja di sektor wiraswasta dan karyawan perusahaan (tidak 
sejalur). Ini menunjukkan bahwa spirit kewirausahaan penting untuk dikembangkan 
oleh jurusan. Kegiatan jurusan dalam mengembangkan konsep ini dimulai pada tahun 
2002 dengan menguatkan matakuliah kewirausahaan dasar dan pemagangan.  

  IPK lulusan rata-rata cukup tinggi yaitu 3,2 (tabel 6). Namun ternyata, terdapat 
kesenjangan antara IPK dengan waktu penyelesaian studi (rata-rata 4,88 tahun, tabel 
8) dan waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan (rerata di atas 8,28 bulan).  
Rata-rata gaji pertama yang diperoleh lulusan sangat rendah (rata-rata Rp. 
545.000/bulan, dibawah UMR). Kurang terserapnya lulusan di lapangan kerja 
disebabkan belum dimlikinya keahlian kompetensi profesi secara baik oleh lulusan. 
Identifikasi lulusan melalui tracer study hanya dilakukan secara insidental dan tidak 
tersistim dengan baik sehingga informasi mengenai lulusan yang dimiliki jurusan 
sangat terbatas dan tidak memadai. 
• Proses Pembelajaran 

  Lama studi mahasiswa rata rata 4.88 tahun dengan sebaran lulus di atas 5 tahun 
mencapai 23.55%, lulus antara 4.5 - 5.0 tahun 50.29% dan antara 4,0 – 4,5 tahun 
adalah 26.16% (Tabel 8).  Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir 
rata-rata 18.9 bulan, 58% mahasiswa menyelesaikan lebih dari 2 semester (Tabel 9).  
Data ini jauh dari keinginan Jurusan  yang menghendaki rata rata lama studi antara 
4,0 – 4.5 tahun. Secara teoritik, waktu untuk menyelesaikan perkuliahan adalah 
empat tahun jika mahasiswa memiliki IPK di atas 3,00. Namun ternyata IPK yang 
tinggi tidak diikuti dengan kelulusan yang lebih cepat. Hasil penelusuran 
menunjukkan bahwa IPK yang tinggi adalah akibat dari pengulangan mata kuliah 
sehingga membutuhkan waktu lama (Tabel 12). Untuk mengatasi lamanya 
menyelesaikan studi maka jurusan menyelenggarakan kuliah sela. 

  Waktu penyelesaian tugas akhir (skripsi) juga lama (lebih dari 2 semester 
58.14%, (Tabel 9). Kemungkinan  penyebab lamanya penyelesaian tugas akhir ialah 
penguasaan ilmu metodologi penelitian yang masih kurang (masih banyak yang 
memperoleh nilai C, D,E sebesar 26,49%,( Tabel 12) dan pembimbingan yang 
waktunya dimulai pada semester VIII. Jurusan belum melakukan pengendalian 
pembimbingan skripsi dengan baik. Untuk mengatasi permasalaah ini, jurusan telah 
melakukan berbagai usaha, diantaranya melakukan pembekalan kepada mahasiswa 
yang menempuh skripsi,  dan peningkatan monitoring terhadap mahasiswa yang 
terlalu lama  (lebih dari 1,5 tahun) dalam penulisan skripsi.  
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   Selama ini belum ada database mengenai monitoring tugas akhir mahasiswa 
sejak pendaftaran, pembimbingan sampai pelaksanaan penelitian di lapang. 
Monitoring kemajuan pembimbingan skripsi dilakukan secara manual sehingga 
menjumpai banyak kendala, seperti tidak memiliki data judul proposal yang pernah 
diteliti, tidak dapat melakukan penemukembalian (retrieve) judul dan masalah 
penelitian yang pernah diteliti oleh mahasiswa. Keadaan ini menyebabkan rendahnya 
kualitas layanan untuk mahasiswa yang  akan mengajukan judul untuk diteliti. (tabel 
11b).  
• Kinerja Dosen 

Kehadiran dosen mengajar di kelas mencapai 97.4% (Tabel 12). Sedangkan 
kehadiran dalam praktikum di laboratorium belum didokumentasikan dengan baik. 
Hanya sedikit dosen yang membuat diktat sebagai pegangan kuliah (15 dari 57 
matakuliah, Tabel 12). Sistem perkuliahan dan mekanisme evaluasi disampaikan oleh 
dosen pada awal perkuliahan. Namun demikian sistem perkuliahan yang telah 
disepakati dalam silabus belum dilakukan pemantauan oleh BKMA. Transparansi 
sistem penilaian untuk perbaikan secara terus menerus baru dilakukan oleh satu-dua 
orang dosen.    

  Jurusan belum melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran secara 
menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi). Monitoring yang dilakukan 
sebatas pengumpulan SAP. Dari Tabel 12 terlihat bahwa tingkat kehadiran dosen 
cukup tinggi, dengan rata-rata 97,4%. Akan tetapi masih ditemukan nilai C, D dan E 
yang cukup tinggi (2.86% s/d 76.47%) pada beberapa matakuliah. Kegiatan penilaian 
terhadap profil pengajaran dosen oleh mahasiswa telah dilakukan dibawah koordinasi 
Badan Kendali Mutu Akademik tingkat universitas.  
• Kelangsungan Mahasiswa 

Mahasiswa yang memprogram mata kuliah sesuai dengan KRS (Kartu Rencana 
Studi) maka diwajibkan mengikuti perkuliahan,  praktikum menurut ketentuan yang  
berlaku. Jadwal kuliah diatur oleh Fakultas dan Jurusan dengan koordinasi dengan 
Biro Administrasi Akademik sedangkan jadwal praktikum dibuat oleh Laboratorium. 

  Kelangsungan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran baik di kelas dan di 
laboratorium tidak dimonitor oleh Jurusan dan Laboratorium. Monitoring kehadiran 
dilakukan oleh masing-masing Dosen. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam 
perkuliahan rata-rata baik, namun ada ± 10% mahasiswa yang tidak memenuhi 80% 
kehadiran. Ada beberapa mahasiswa yang sejak awal perkuliahan sampai akhir kuliah 
tidak aktif. Beberapa mahasiswa ada yang tidak menentu keaktifannya (hanya hadir 
di awal, tengah, atau di akhir kuliah). Kasus mahasiswa yang memiliki masalah 
belum dideteksi secara baik oleh Jurusan, kasus yang lain adalah seringnya dilakukan 
pemindahan jam mengajar oleh dosen sehingga terjadi benturan jadwal dengan mata 
kuliah yang lain. Ini juga menjadi penyebab ketidak aktifan mahasiswa pada 
matakuliah tertentu. 

  Mahasiswa yang putus kuliah selama 5 tahun terakhir (termasuk yang tidak 
melakukan herregistrasi) 8.82% – 21,50% pada tiap angkatan. Lama studi sebelum 
mengundurkan diri (drop out) cukup bervariasi; ada yang baru dua semester, ada 
yang lima semester, dan ada pula yang sudah tujuh semester. Drop out rate tersebut 
disebabkan karena beberapa alasan antara lain : pindah ke universitas lain, pindah ke 
jurusan atau fakultas lain, mencari kerja, masalah biaya atau masalah keluarga 
(kawin, punya anak). Untuk yang beralasan cuti kerja umumnya akan aktif kembali.  

Sampai saat ini, Jurusan belum melakukan pengendalian dengan baik mengenai 
tingkat keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dan praktikum. Akibatnya Jurusan 
tidak mengetahui jumlah mahasiswa yang  aktif dan tidak aktif dalam pembelajaran 
di kelas dan di laboratorium secara real time. Terdapat kelemahan jurusan dalam 
memonitor perkembangan keaktifan mahasiswa. 
• Evaluasi Proses Pembelajaran oleh Jurusan 

Evaluasi pembelajaran oleh dosen bertujuan untuk menilai keberhasilan 
proses belajar mengajar. Sistem yang digunakan adalah dengan metode non test 
melalui presensi kehadiran, keaktifan dalam diskusi, penugasan dan metode test 
secara periodik yaitu ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). 
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Proses evaluasi pembelajaran dosen terhadap mahasiswa belum sepenuhnya 
dilaksanakan secara  tansparan sesuai sistem.  

Dosen yang memberikan lembar jawaban secara transparan kepada mahasiswa 
baru sekitar 20% dari keseluruhan jumlah dosen. Tindak lanjut hasil evaluasi dari 
pembelajaran disampaikan dalam bentuk laporan KHS (Kartu Hasil Studi). Bagi 
mahasiswa yang matakuliahnya memperoleh nilai C, D dan E dapat mengulang 
matakuliah tersebut pada semester sela (pendek). 

Evaluasi proses perkuliahan oleh mahasiswa. Aspek-aspek yang dinilai pada 
evaluasi sebelum tahun 2005 meliputi; persiapan pembelajaran, pelaksanaan 
perkuliahan, komunikasi dalam pembelajaran, efektifitas dan efisiensi waktu, metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Mulai tahun 2006 
aspek yang dinilai meliputi kompetensi dosen dalam bidang pedagogi, kepribadian, 
profesional, dan sosial. 

Penilaian mahasiswa terhadap dosen dilakukan dengan memberikan angket 
pada setiap akhir semester. Proses penilaiannya tidak diketahui oleh dosen sehingga 
mahasiswa memperoleh keleluasaan dalam memberikan penilaian. Evaluasi proses 
pembelajaran oleh mahasiswa belum terjadwal. Data hasil penilaian proses 
pembelajaran dosen oleh mahasiswa ini dikumpulkan di Badan Kendali Mutu 
Akademik (BKMA). Seharusnya data ini digunakan sebagai umpan balik untuk 
pembinaan dosen, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. 
• Perkembangan Kemampuan Bahasa Inggris 

  Kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sudah dipantau sejak masuk melalui 
tes kemampuan bahasa Inggris. Upaya Peningkatan kemampuan bahasa Inggris 
mahasiswa dilakukan di tingkat Universitas, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh 
mahasiswa pada program ”English for Special Purposes (ESP)” pada semester I, II 
dan III dibawah koordinasi Language Center. Namun demikian nilai  TOEFL 
mahasiswa tingkat akhir masih rendah. Nilai TOEFL di bawah 450 mencapai 
96.77%, antara 450 s/d 500 mencapai 3.23% (Tabel 11.a) dan tak satupun yang 
memperoleh nilai di atas 500. Nilai penguasaan bahasa Inggris menunjukkan 
rendahnya daya saing lulusan untuk memperoleh pekerjaan dengan cepat. Sampai 
saat ini belum ada upaya yang dilakukan jurusan untuk meningkatkan kemampuan 
bahasa inggris mahasiswa.   
• Ketersediaan Sarana Pembelajaran 

   Pemberian materi pelajaran masih banyak yang hanya menggunakan sarana 
white board. Ada keterbatasan dosen dalam menggunakan media pembelajaran di 
kelas yang disebabkan juga oleh sangat terbatasnya multimedia yang dimiliki oleh 
Fakultas. Jumlah ruang multimedia yang dimiliki fakultas hanya 4 (empat) ruangan, 
sementara jumlah kelas paralel perjam yang membutuhkan multimedia minimal 15 
kelas. Dengan demikian setiap dosen hanya memiliki peluang menggunakan 
multimedia sebesar 0,3 %.   

  Ketersediaan materi pembelajaran berupa diktat tidak mencukupi, karena saat ini 
baru tersedia 15 buku ajar dari 57 matakuliah (lecturer note) (Tabel 12). Buku-buku 
referensi yang dimiliki dosen masih kurang (Tabel 12), buku-buku tersebut biasanya 
dicari sendiri oleh mahasiswa di perpustakaan (transaksi buku dan jurnal di 
perpustakaan pusat tertera pada Tabel 31).   

  Perpustakaan jurusan maupun fakultas belum memiliki buku-buku pegangan 
perkuliahan. Perpustakaan tersebut hanya menyediakan skripsi yang sirkulasinya 
cukup tinggi (tabel 33), sehingga seringkali skripsi hilang. Hal ini karena tidak ada 
tenaga khusus pelayanan perpustakaan jurusan. 
• Pengalaman dalam Dunia Industri 

  Upaya untuk membekali mahasiswa dengan bidang ilmu terapan di masyarakat 
telah dilakukan 4 tahun terakhir (angkatan 1999 dan 2000), melalui mata kuliah 
Kewirausahaan Dasar dan Pemagangan Biologi. Pemagangan dilakukan di dunia 
usaha dan perusahaan atau balai/lembaga penelitian.  

  Usaha untuk meningkatkan soft skill adalah meningkatkan partisipasi dan 
keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang bersifat ko-kurikuler, ekstrakurikuler 
dan menyelenggarakan pelayanan yang membantu terpenuhinya kesejahteraan 
mahasiswa berupa latihan pengkaderan organisasi.   
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• Suasana Akademik  
   Suasana akademik senantiasa diciptakan di jurusan diantaranya dengan semakin 

memperkecil batas kaku antara dosen dan mahasiswa serta pejabat struktural di 
tingkat jurusan. Suasana akademik yang lebih kondusif diciptakan melalui 
pembentukan kelompok peneliti mahasiswa dengan dampingan dosen dan pelibatan 
mahasiswa dalam berbagai kegiatan jurusan, diantaranya dalam penelitian dosen dan 
penyusunan proposal PHK-A1. Namun demikian komunikasi interaktif antara dosen 
dan mahasiswa di jurusan belum maksimal baik dalam proses pembimbingan 
akademik maupun bimbingan tugas akhir/skripsi. 

  Suasana akademik dikalangan dosen di tingkat jurusan belum dikembangkan 
dengan baik. Jurusan pernah merencanakan kegiatan kajian ilmiah bidang ilmu untuk 
sharing pengalaman mengajar maupun untuk pengembangan jurusan kedepan, namun 
rencana ini belum terlaksana. Kegiatan yang selama ini baru dapat dilakukan adalah 
kuliah tamu.  
• Mahasiswa  

Rekruitmen calon mahasiswa baru dengan melalui sistem Penelusuran Minat dan 
kemampuan (PMDK, nontest) dan melalui tes. Jumlah calon yang mendaftar selama 
5 tahun terakhir adalah 1142 yang diterima 602 dan yang mendaftar kembali 549 
(tabel 13). Total jumlah pendaftar merupakan data peminat yang memilih jurusan 
pend. biologi sebagai pilihan 1 dan pilihan 2. Mahasiswa yang mengikuti seleksi dan 
daftar ulang semuanya dari pendaftar pilihan 1 yang jumlahnya separuh dari total 
pendaftar. Dengan demikian tingkat keketatan persaingannya sangat longgar (100 % 
diterima). 

    Tingkat persaingan masih tidak ketat karena jumlah pendaftar masih berada di 
bawah daya tampung yang tersedia (4 kelas paralel). Tetapi dari sisi kualitas 
menunjukkan adanya peningkatan bila dilihat dari NEM pendaftar. Nampak bahwa 
NEM pendaftar tahun 2001 rata-rata 4,62 sedangkan pada tahun 2005 NEM calon 
mahasiswa 6.98 (Tabel 13). Jumlah mahasiswa yang aktif sampai dengan tahun 
akademik 2004/2005 adalah  402 orang. 

     Sebaran mahasiswa baru didominasi oleh mahasiswa dari Jawa Timur sebesar 
72,73 % sampai 91,18 % dan sisanya dari NTB, Jateng, Kalimantan, Bali, Sulawesi, 
dan Sumatra kurang kurang lebih 12 % (Tabel 14), ini menunjukkan bahwa jurusan 
masih dikenal di tingkat lokal. Calon mahasiswa baru dari NTB dari tahun ke tahun 
selalu ada dan stabil, ini menunjukkan adanya daya tarik jurusan biologi bagi NTB. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa daya tarik jurusan muncul dari teman atau 
keluarga.  

Kondisi ekonomi mahasiswa rata-rata berasal dari keluarga dengan penghasilan 
menengah ke bawah. Untuk membantu mahasiswa terdapat beberapa beasiswa yang 
dapat diperoleh mahasiswa, diantaranya beasiswa dari universitas: berupa keringanan 
SPP, BBM, Beasiswa PPA, Beasiswa jarum, Astra, dan Bantuan Skripsi.  Saat ini 
tidak kurang dari 50 mahasiswa jurusan pendidikan biologi telah menerima salah satu 
dari beasiswa tersebut. 
• Kurikulum 

Mulai tahun 2004 kurikulum yang digunakan di jurusan pendidikan Biologi-FKIP 
UMM adalah kurikulum berbasis kompetensi sebagai respon kebijakan terbaru dalam 
pendidikan nasional. Implementasinya masih dalam proses penyempurnaan. 

   Struktur kurikulum terdiri dari kelompok Matakuliah Pengembangan 
kepribadian (8 sks, 6 MK), Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (93 sks, 39 MK), 
Matakuliah keahlian berkarya (5 sks, 2 MK), Matakuliah perilaku berkarya (12 sks, 4 
MK) dan matakuliah berkehidupan bermasyarakat (11 SKS, 6 MK). Kurikulum 2004 
juga mengenal mata kuliah pilihan. Sebanyak 16 SKS dari seluruh SKS yang tersedia 
merupakan matakuliah pilihan. Matakuliah pilihan terdiri atas 4 kelompok, yaitu 
biologi teknologi, biologi lingkungan, biologi pangan gizi dan biologi kesehatan. 
Dengan demikian, para lulusan akan memiliki kompetensi utama sebagai seorang 
tenaga pendidik bidang biologi, keahlian unggulan dalam bidang wirausaha dan 
kehalian spesifik sesuai mata kuliah pilihan yang diambil. 

Pengembangan kurikulum dilakukan secara kontinyu setiap empat tahun sekali. 
Pengembangan pada tahun 2004 berupa menambah mata kuliah baru sebagai respon 
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perlunya matakuliah pilihan dan kebijakan KBK di Perguruan Tinggi, penataan ulang 
struktur kurikulum, dan penyempurnaan SAP. Dalam melakukan review kurikulum 
belum pernah melibatkan pihak eksternal pengguna lulusan. Dengan diberlakukannya 
standart nasional pendidikan (SNP) tampak bahwa kurikulum yang digunakan saat ini 
masih kurang selaras dengan kurikulum SNP. 
• Program Layanan Internal  (Layanan Kuliah dan Layanan Laboratorium) 

  Jurusan memiliki tenaga akademik yang disiplin keilmuannya dapat 
dimanfaatkan oleh jurusan lain untuk memberikan perkuliahan. Beberapa jurusan 
yang berbasis ilmu alam seperti peternakan dan pertanian memanfaatkan keahlian 
dosen jurusan untuk beberapa matakuliah. Layanan internal dalam fakultas dan dalam 
universitas dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Biologi sebagai bentuk tanggung-
jawab bersama diantaranya dalam bidang pemenuhan tenaga pengajar mata Kuliah 
Ilmu Alamiah Dasar di beberapa jurusan ilmu-ilmu sosial di beberapa Fakultas Ilmu 
Sosial yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.   
Layanan di laboratorium (khususnya laboratorium Biologi) dilakukan oleh instruktur 
dan dibantu oleh beberapa orang dosen (sekitar 10% dari seluruh dosen pengasuh 
mata kuliah) Ada 20 mata kuliah yang dipraktikumkan, Layanan praktikum di 
laboratorium mendapatkan penilaian kurang baik dari mahasiswa dalam hal materi, 
proses pelaksanaan maupun administrasinya. Permasalahan yang ditemukan adalah 
terbatasnya layanan laboratorium dan kemampuan instrukturnya sehingga masa 
penyelesaian skripsi mahasiswa lama. Laboratorium juga belum mengembangkan 
Standart Operational Procedur (SOP).  

 
2.3.2 Penelitian 

enelitian yang dibiayai universitas meliputi Penelitian Bidang Ilmu (PBI), 
Penelitian Unggulan (P2U) dan penelitian Institusi (PI), dapat ddilakukan satu 

semester sekali. Judul penelitian dosen terlihat pada tabel 36. Peluang sumber dana 
yang lain adalah dari Dikti yang memberi kesempatan untuk melakukan penelitian 
dalam lingkup kajian wanita, dosen muda, penelitian dasar, hibah bersaing, PTK dan 
PPKP yang pelaksanaan penelitiannya dibatasi 8 – 10 bulan. Jurusan pernah 
melakukan kerjasama dengan Yayasan Kehati-Jakarta untuk beberapa judul 
penelitian (Tabel 17).  

   Jumlah publikasi ilmiah yang dilakukan dosen masih rendah dan hanya ditingkat 
Naional (12 buah selama 4 tahun). Hasil-hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal 
”Gama” dan ”Humanity” milik  Lemlit, ”Alternatif” milik fakultas dan jurnal 
“Sinaps” milik jurusan (Tabel 40). Dari berbagai penelitian yang dilakukan hingga 
saat ini belum diperoleh keunggulan yang dapat dipatenkan (HAKI) maupun 
disajikan dalam bentuk buku. Penelitian untuk pengembangan jurusan juga belum 
dilakukan. Masalahnya terletak pada kemampuan metodologi penelitian (CAR dan 
RII) dosen dan mahasiswa yang masih terbatas. 
        Penelitian yang bersifat kompetitif dengan dana dari Dikti dan lembaga lain 
masih sangat terbatas. Belum ada daftar paten atau HAKI dan produk buku yang 
diajukan oleh dosen. Kondisi ini disebabkan oleh budaya menulis yang masih rendah 
dan kualitas penelitian belum layak disajikan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional 
dan internasional. Jurusan juga belum membuat program peningkatan minat untuk 
melakukan penelitian. Upaya penelitian mendatang harus diarahkan pada rangsangan 
bagi para dosen untuk perolehan dana dari luar universitas, HAKI, produk buku dan 
publikasi tidak hanya lokal tetapi sampai nasional dan internasional. 

 
2.3.3 Pengabdian pada Masyarakat 

egiatan pengabdian masyarakat didanai oleh Universitas dikoordinasi oleh  
Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM). Pelaksanaan pengabdian oleh 

dosen dilakukan dalam waktu insidental bersamaan dengan pelaksanaan kuliah kerja 
nyata (KKN/PPM). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen pada 
umumnya adalah penyuluhan.  Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didanai 
oleh DP3M/DIKTI, yang dilakukan oleh dosen antara lain : Penerapan Iptek, 
Voucher, Magang Kewirausahaan. Masalah yang dihadapi dalam pengabdian adalah 
masih sedikitnya kegiatan pengabdian yang dilakukan dosen. Jurusan juga belum 
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membuat program peningkatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian 
masyarakat oleh dosen jurusan pendidikan biologi perlu ditingkatkan baik jumlah 
maupun kualitasnya. 

 
2.3.4  Program Penjaminan Kualitas 

enjaminan kualitas merupakan hal yang sangat esensial untuk kelangsungan 
hidup suatu universitas pada umumnya dan jurusan pada khususnya. Program 

penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan program akademik dikelola secara terpusat 
di tingkat universitas yang dikelola oleh BKMA melalui SK Rektor No. 02 Tahun 
2004. BKMA ini bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses 
pendidikan secara berkelanjutan. Metode baku mutu dilakukan melalui beberapa 
kegiatan, yaitu : kesiapan proses pembelajaran (meliputi persiapan dosen, mahasiswa, 
administrasi, serta sarana dan prasarana), pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembelajaran (meliputi : metode, strategi dan cara mengajar dosen, keterlibatan 
mahasiswa, dan kecukupan sarana). Jurusan adalah pelaksana dari implementasi 
kebijakan mutu di tingkat universitas.  

Evaluasi terhadap performance dosen secara umum dilakukan dengan 
menggunakan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3). Namun demikian dari 
beberapa metode evaluasi sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya belum dapat 
mengevaluasi prestasi riil dari setiap dosen, mengingat evaluasi tersebut belum 
meliputi kegiatan dosen pada dharma kedua dan ketiga, yaitu penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Di tingkat universitas pengembangan sumberdaya 
manusia ini ditangani oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) 
yang menjalankan tugas langsung dibawah tanggung jawab Rektor. 

Evaluasi eksternal, yaitu melalui akreditasi oleh BAN.  Hasil evaluasi tim BAN 
ini digunakan sebagai dasar pijakan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum 
serta segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan di tingkat jurusan.  Evaluasi 
eksternal ini lebih efektif dan obyektif, karena tim menilai seluruh aspek, mulai dari 
administrasi, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana. 
2.4. MANAJEMEN SUMBERDAYA 
2.4.1 Manajemen  Keuangan 

anajemen keuangan bersifat sentralistik, karena anggaran rutin jurusan 
ditentukan oleh Universitas. Dana jurusan diperoleh melalui Pembantu Dekan 

II FKIP yang pertanggungjawabannya harus dilakukan setiap satu semester dan audit 
oleh BPK universitas untuk transparansi penggunaannya. Hanya ada satu sumber 
utama pendanaan yaitu dana rutin dari Universitas. Dana ini untuk keperluan 
operasional jurusan (rapat, foto copy, pertemuan ilmiah, pembelian buku referensi, 
dan lain-lain).  Besarnya dana ditentukan oleh universitas berdasarkan jumlah dosen 
dan mahasiswa yang ada di masing-masing jurusan. Pada tahun 2002 Jurusan 
Pendidikan Biologi memperoleh dukungan dana penelitian dari Yayasan Kehati 
Jakarta untuk 2 paket penelitian.  Sumber yang lain belum pernah diperoleh.  

  Jurusan tidak memiliki otonomi untuk memungut dana dari mahasiswa, karena 
harus terpusat, agar sistem keuangan terkendali dan tidak merugikan mahasiswa. 
Manajemen financial seperti ini memiliki keunggulan dengan semakin terkendalinya 
keuangan oleh univesitas maupun fakultas. Keuntungan lainnya adalah 
dimungkinkannya subsidi silang bagi jurusan yang pemasukannya sedikit. Namun 
demikian kelemahannya menjadi sangat nyata karena kreativitas dan pengembangan 
jurusan menjadi sangat terbatas. Masalah yang dihadapi adalah terbatasnya sumber 
maupun jumlah dananya. 

 
2.4.2 Manajemen Sumberdaya Manusia 

umber daya manusia di Jurusan, terutama dosen dan  mahasiswa telah dikelola 
untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selama ini 

pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh pembantu rektor II dan pembantu 
dekan II melalui kegiatan-kegiatan pembinaan rutin maupun insidental. 

Rekruitmen tenaga dosen tergantung pada kebijakan makro universitas.  
Jurusan dalam hal ini juga tidak diberi keleluasaan untuk menerima karyawan baru, 
kecuali disetujui universitas. Sistem Rekrutimen Tenaga Akademik (Dosen) 
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dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) universitas 
dan melalui kerjasama Kopertis Wilayah VII untuk dosen DPK.  

Penetapan menjadi dosen tetap diperlukan waktu satu tahun sejak mereka 
diangkat sebagai Cados. Selama itu mereka akan menjalani prajabatan dengan 
pemberian materi yang terkait dengan Islam dan Kemuhammadiyahan, pengajaran, 
dan kepemimpinan. 
        Tenaga administrasi di tingkat jurusan baru satu orang part timer. Tenaga part 
time diperbaharui oleh bagian kemahasiswaan setiap satu semester dan diperuntukan 
bagi mahasiswa yang berminat belajar bekerja sambil kuliah atau yang membutuhkan 
tambahan dana selama menempuh studi. Tenaga karyawan administrasi (tata usaha) 
berada di tingkat fakultas sebanyak 7 orang dan bertugas melayani seluruh jurusan di 
tingkat fakultas. Keadaan ini sering menyebabkan pelayanan administrasi di tingkat 
jurusan kurang berjalan optimal.  
• Profil Staf Akademik 
Jurusan Pendidikan Biologi memiliki 40 orang dosen yang terdiri atas 20 orang dosen 
tetap dan 20 orang dosen tidak tetap. Dari  40 dosen tersebut sebanyak 32 orang 
(80%) telah bergelar Master (S2)), 8 (20,00%) orang telah bergelar Doktor. Proporsi 
spesialisasi bidang keilmuan S2 dosen tetap adalah kurang ideal dengan jatidiri 
jurusan (tabel 38). Hal ini mengindikasikan bahwa profesionalisme staff kurang. Bila 
dilihat dari usianya diketahui bahwa sebagaian besar (65,00%) Dosen Jurusan 
Pendidikan Biologi berusia 41 – 50 tahun, sedangkan yang berusia 31 – 40 tahun 
sebanyak 11 orang (27,50 %) dan yang berusia 51 – 60 sebanyak 3 orang (7,50%) 
(Tabel 19). Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki potensi yang cukup 
tinggi.  
• Perbandingan Jumlah Staf dan Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa yang aktif sampai dengan tahun akademik 2004/2005 
berjumlah  402 orang.  Dengan jumlah dosen tetap sebanyak 20, maka rasio antara 
jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa adalah  1 : 20. Dikurangi dosen yang 
sedang studi lanjut (S3), maka rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa adalah 1:  
23.6. Rasio tersebut masih cukup mendekati ideal, sehingga sangat memungkinkan 
untuk memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik kepada para mahasiswa. 
• Beban Kerja Staf Akademik 

 Beban mengajar dosen tetap dibatasi maksimum 8 SKS. Beban mengajar rata-
rata dosen tetap pada semester yang sedang berjalan ini adalah 6 SKS. Bagi mereka 
yang sedang menduduki jabatan struktural, beban SKS mengajarnya akan dikurangi 
sesuai jabatannya. Untuk menjaga efektifitas proses pembelajaran, dosen tetap 
jurusan hanya dibolehkan mengajar maksimum 3 Mata Kuliah. Tugas lain yang 
diemban dosen tetap adalah sebagai penasehat akademik (PA).  

  Dosen tetap bertindak sebagai PA terhadap 20 mahasiswa (maksimum). Seorang 
dosen juga memiliki kewajiban untuk membimbing skrispi mahasiswa (rata-rata 6 
orang mahasiswa per semester) dan bertugas di bidang administratif kepanitiaan, baik 
di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas. Beban kerja staf akademik setiap 
minggunya rata-rata sebesar 6 SKS untuk kegiatan pengajaran, pembimbingan 
mahasiswa 1 SKS, penelitian 2 SKS, kegiatan kerjasama institusi 1 SKS dan kegiatan 
lainnya rata-rata sebesar 1 SKS.  Sedangkan untuk beberapa staf memberikan materi 
pada program S2 sebesar 3 SKS  (tabel 23). Permasalahan yang dihadapi adalah 
masih ada ketidaksesuaian mata kuliah yang diampu dengan bidang keahlian dosen 
saat menempuh S2. 

 
2.4.3 Manajemen Fasilitas Fisik 

anajemen fasilitas fisik jurusan dilaksanakan langsung dibawah koordinasi 
universitas melalui unit-unit terkait.  Pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan 

bangunan dilakukan langsung oleh Badan Perencanaan universitas, Untuk  
pemeliharaan bangunan dilakukan oleh Biro Administrasi Umum (BAU).   
• Manajemen Prasarana (Gedung/Bangunan) 

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, Universitas mengembangkan 
penggunaan fasilitas secara bersama-sama (resource sharing) dalam bentuk Gedung 
Kuliah Bersama (GKB). Karena itu di Universitas Muhammadiyah Malang tidak ada 

M 
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pembagian ruang kuliah atau fasilitas lainnya secara baku untuk fakultas tertentu atau 
untuk Jurusan tertentu. Pada semester yang sedang berjalan ini kegiatan perkuliahan 
mahasiswa Jurusan Pendidikan biologi dilaksanakan di GKB I di Lantai  III, IV dan 
V, yaitu di ruang 303, 304, 307, 309, 317, 319, 506, 507, 508, 509, 510, 514, 516, 
517, 518, 519, 613, 614, 616, dan 618 ( Tabel 28). Masing-masing lokal memiliki 
luas 72 m2, dan dengan kapasitas kelas 60 mahasiswa.  Total luas ruang kuliah adalah 
sebesar 540 m2 (Tabel 26). 

Semua ruang kuliah tersebut telah dilengkapi dengan OHP dan white board dan 
4 ruang multimedia yaitu ruang 517 dan 519. Kegiatan perkuliahan dilakanakan hari 
Senin sampai dengan hari Jum’at, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 
17.00 WIB. Sedangkan ruang untuk perkantoran Jurusan  terdiri atas 2 lokal, satu 
lokal untuk ruang ketua dan sekretaris Jurusan , dan lokal lainnya untuk ruang dosen 
yang sekaligus juga untuk ruang rapat. Total luas ruangan yang ada adalah 540 m2. 
Sedangkan ruang untuk staf administrasi Jurusan  menjadi satu dengan ruang dosen. 
Berdasarkan luasan ruang sebagaimana tersebut di atas, fasilitas ruang kuliah, ruang 
perkantoran dan ruang tenaga administrasi sudah cukup memadai (Tabel 27).  
• Manajemen Laboratorium 
    Laboratorium yang digunakan untuk praktikum meliputi Laboratorium Biologi, 
Kimia, Bioteknologi, Komputer dan Mikroteaching. Pengelolaan laboratorium tidak 
semua di bawah kendali Ketua Jurusan, sebagian berada di bawah koordinasi 
langsung Universitas dan Fakultas. Akan tetapi koordinasi materi praktikum dan 
pelaksanaan praktikum masih tetap berada di bawah kendali Ketua Jurusan. Adapun 
rinciannya adalah sebagai berikut (Tabel 29) : 
1). Laboratorium yang berada di bawah koordinasi Jurusan adalah Laboratorium 

Biologi Dasar (Ekologi, Fisiologi, Mikroteknik, Mikrobiologi) 
2). Laboratorium yang berada di bawah koordinasi Fakultas adalah Laboratorium 

Mikroteaching.  
3). Laboratorium yang berada di bawah pengelolaan Universitas adalah 

Laboratorium Bioteknologi, Lab Kimia, Lab. Komputer, dan Lab. Internet. 
Peralatan laboratorium sebagaian sudah usang dan banyak yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya praktikum dan 
penyusunan tugas akhir yang memanfaatkan laboratorium. Salah satu kelemahan 
Jurusan  Pendidikan biologi adalah rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas 
kinerja laboratorium sebagai pusat sumber pembelajaran dan penelitian dalam 
pemecahan bidang keilmuan biologi, karena terbatasnya alat dan bahan yang sesuai 
dengan tuntutan perkembangan IPTEK. Akibatnya laboratorium lebih banyak 
berfungsi untuk melakukan praktikum (Tabel 29) dan kurang dipergunakan untuk 
melakukan penelitian, sehingga para mahasiswa banyak yang melakukan penelitian 
di lembaga atau instansi yang lain. Hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa 
rata-rata penyelesaian skripsi mahasiswa cukup lama, yaitu rata-rata 11-16 bulan.   
• Manajemen Perpustakaan 
 Guna menunjang kegiatan akademik para mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Biologi bisa mendapatkan layanan perpustakaan dari perpustakaan pusat dan 
perpustakaan fakultas. Pengelolaan di perpustakaan fakultas  masih bersifat manual. 
Sedangkan Perpustakaan Pusat (PP) UMM telah dikelola dengan sistem digital 
library (digilib), yang terkoneksi dengan beberapa perpustakaan, Jenis bahan pustaka 
yang terkait dengan bidang pendidikan biologi terdiri dari : buku teks 474 judul, 
jurnal 4, majalah 17, buku referensi 3611, laporan penelitian 61 dan cd-room 112 
(Tabel 32,).  Bahan pustaka untuk mata Kuliah yang diajarkan masih kurang (Tabel 
32) dan belum ada diktat kuliah yang tersimpan diperpustakaan pusat. Transaksi buku 
untuk dosen dan mahasiwa masih rendah (Tabel 33).  Perpustakaan fakultas pada saat 
ini hanya berisi koleksi skripsi, laporan Praktek Pengalaman Lapang (PPL), majalah, 
tabloid, dan koran. Perpustakaan fakultas belum dikelola secara optimal, bahkan 
belum ada tenaga tetap yang menjaga. 
 
2.4.4 Pengelolaan Data Dan Informasi 

ntuk mendukung manajemen jurusan, Universitas menyediakan Manajemen 
Administrasi Akademik (MAA) yang menghubungkan hampir semua unit U 
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dalam kampus dalam bentuk internet. Jaringan intranet menghubungkan Kantor 
Rektorat, Biro Administrasi Umum, Biro Keuangan, Biro Akademik, Biro 
Kemahasiswaan, Perpustakaan, UP Internet, Pusat Komputer, dan semua 
Fakultas/Jurusan. Seluruh jaringan dalam intranet memiliki kemampuan untuk 
melakukan akses ke jaringan internet. Fasilitas intranet ini memudahkan dalam 
koordinasi dan pengambilan keputusan, baik di tingkat jurusan maupun ditingkat 
yang lebih tinggi. Selain itu, fasilitas intranet  digunakan dalam bidang research, 
dimana semua sivitas akademika dapat mengakses dan mengevaluasi berbagai 
penelitian yang dilakukan para staff dosen UMM  melalui fasilitas intranet Rirest 
yang dikembangkan Lemlit UMM. Akan tetapi belum semua kebutuhan jurusan 
dapat terpenuhi melalui MAA, kebutuhan jurusan untuk tracer studi terhadap alumni, 
pelacakan kemajuan pembimbingan skripsi, pelacakan aktivitas kemahasiswaan, 
pelacakan proses dan nilai praktikum belum dapat dipenuhi dengan sistem informasi 
yang tersedia.  

Sistem pencatatan dan penyimpanan data belum dapat dilakukan secara baik di 
tingkat jurusan.  Jurusan hanya menyimpan data-data administratif yang dilakukan di 
tingakat jurusan, itupun masih sangat terbatas dikarenakan tidak memiliki tenaga 
khusus bidang administrasi yang mumpuni melainkan hanya ditangani oleh 
mahasiswa part time yang berganti pada setiap semesternya. Berdasarkan data 
kuisioner yang dilakukan oleh jurusan, layanan administrasi menurut persepsi 
mahasiswa termasuk kategori kurang (47,32%). Guna memperbaiki manajemen data 
dan pelayanan informasi kepada mahasiswa, sistim informasi manajemen berbasis 
komputer yang on-line dengan sistim manajemen administrasi akademik (MAA) 
melalui jaringan intranet perlu ditingkatkan.  

   Pengolahan informasi umum tentang universitas dikelola langsung oleh unit 
Pelayanan Internet (UPI). Informasi yang dapat diperoleh oleh mahasiswa dan 
masyarakat umum meliputi informasi akademik dan informasi lain (berita kampus, 
kegiatan akademik, dan lain-lain) melalui jaringan internet yang dapat diakses pada 
alamat home page  
 
2.5. INDIKATOR KINERJA JURUSAN 
2.5.1 Indikator Kinerja Utama 
• Indikator Masukan (Input Indicators) 
Kinerja jurusan dilihat dari indikator input dapat dilihat pada tabel 13. Selama lima 
tahun terakhir mahasiswa baru di jurusan Pendidikan Biologi adalah alumni dari 
sekolah menengah yang memiliki Nilai Ebtanas Murni (NEM) kurang lebih antara 
4,62 – 6,98; nilai Ujian Akhir Nasional antara 6,99 – 7,05. Hal ini menunjukkan 
potensi masukan yang cukup atau belum baik. Untuk bisa menjadi mahasiswa maka 
perguruan tinggi menyelenggarakan seleksi terhadap calon mahasiswa melalui 
kegiatan yang dinamakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Melalui 
kegiatan  SPMB ini nilai seleksi dari mahasiswa di jurusan Pendidikan Biologi 
berkisar antara 20 – 30. Peluang dari seleksi untuk diterima adalah 100%, sehingga 
proses seleksi hanya sebagai prasarat. Mencermati data input menunjukkan bahwa 
indikator masukan di jurusan pendidikan biologi masih rendah dan keketatan 
persaingan untuk masuk ke jurusan ini masih rendah  
• Indikator proses dan keluaran (Process & Output Indicators) 
        Proses pendidikan yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Biologi jika dilihat 
dari IPK lulusan rata-rata sudah baik (>3,00) demikian juga dengan nilai English 
Proficiency Test rata-rata kurang baik.  Namun hal yang masih menjadi masalah 
adalah lama mahasiswa menyelesaikan studi antara 4,5 – 5,0 tahun mencapai 50.29% 
dan lebih dari 5 tahun mencapai 23.55%.  Sedangkan penyelesaian studi antara 4,0 - 
4,5 tahun baru mencapai 26.16%.Demikian juga dengan lama waktu penyelesaian 
tugas akhir yang masih cukup lama yaitu antara 1-2 semester  mencapai 27.62% dan 
lebih dari 2 semester mencapai 58.14%. Keadaan ini memberi indikasi adanya 
kesenjangan antara keluaran dan proses yang diperkirakan bermasalah.   
• Indikator Dampak (Outcome Indicators) 
        Kualitas lulusan dapat dilihat dari waktu tunggu lulusan dalam memperoleh 
pekerjaan pertama dan besarnya gaji pertama yang diterima.  Hasil penelusuran 
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terhadap alumni dalam hal waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama 
terlihat pada tabel 7. Melalui kegiatan tracer studies yang dilakukan oleh jurusan dan 
tim alumni fakultas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata waktu tunggu lulusan untuk 
memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan hanya sekitar 73,85%, antara 6-
12 sekitar 10,77% dan lebih dari 12 bulan sekitar 15,38%. 
       Besarnya prosentase lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama rata-rata 8.28 
bulan memperlihatkan bahwa lulusan kurang mampu bersaing di pasar kerja.  
Apalagi jika dilihat dari gaji pertama lulusan yang menurut penuturan beberapa 
lulusan masih kurang sesuai dengan harapan (dibawah UMR). Kebanyakan dari 
lulusan bekerja sebagai guru (PNS dan honorer) serta wiraswasta dan karyawan. 
 
2.5.2 Indikator Kinerja Pendukung 

inerja pendukung jurusan dilihat dari aktifitas penelitian staf akademik 
menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Melalui rangsangan penelitian 

yang diberikan oleh universitas dengan DPP (dana Pengembangan Penelitian) telah 
menghasilkan beberapa penelitian yang ditindaklanjuti oleh beberapa staf akademik 
untuk mengajukan penelitian di tingkat yang lebih tinggi, misalnya dari Dirjen Dikti. 
Pada tahun 2002, beberapa dosen telah berhasil memperoleh dana penelitian dari 
dirjen Dikti untuk Penelitian Dosen Muda 2 orang, Penelitian Dasar 2 orang dan 
Penelitian Hibah Bersaing 1 orang. Pada tahun 2005, beberapa dosen telah berhasil 
memperoleh dana penelitian dari Dirjen Dikti untuk Penelitian Dosen Muda 2 orang, 
Penelitian Dasar 2 orang dan Penelitian Hibah Bersaing 3 orang. Hasil penelitian 
belum dipublikasikan ke jurnal penelitian nasional maupun nasional. 

K 
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2.6. PERMASALAHAN YANG TERIDENTIFIKASI 

Tabel 2.1  Gejala/Fenomena Masalah dan Akar Permasalahan yang Berhasil Diidentifikasi dan Isu-isu Strategis 
 

Gejala/Fenomena Masalah Isu-isu Strategis 
No Keterangan Hal 

Akar 
Permasalahan 

L R A I S E 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
 
 
2. 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan 
administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan 
rendah (hasil survey) 
Belum memiliki teamwork yang bertugas untuk 
melakukan audit internal terhadap kinerja jurusan 
dan merespon isue strategis 

6 
 
 
9 

• Belum kuatnya budaya kerja pimpinan yang 
mengarah pada pelaksanaan renstra jurusan 
dan peningkatan prestasi mahasiswa 

xxx x xx xx x x 

1. 
 
 
2. 

Proporsi spesialisasi bidang keilmuan S2 dosen tetap 
kurang sesuai dengan jurusan (M.Kes = 11, Msi = 4, 
MPd = 3, MP = 1, SU = 1) (Tabel 38) 
Mata kuliah yang diampu oleh dosen banyak yang 
tidak sesuai dengan bidang keahlian S2 

16 
 
 
16 
 

• Tidak ada penataan dari jurusan tentang 
pengambilan minat studi lanjut yang 
relevan dengan kebutuhan jurusan 

xxx x x xx x xx 

1. 
 
2. 
 

Jumlah pengabdian dosen yang dibiayai sumber 
internal sedikit 
Jumlah pengabdian dosen yang dibiayai sumber 
eksternal sedikit 

14 
 
14 

• Belum ada program peningkatan minat 
untuk melakukan pengabdian masyarakat 
oleh jurusan 

xxx x xx xx x x 

1. 
2 
 

Jumlah alumni  yang terdata hanya 18,9 %  
 Informasi tentang keberadaan dan peran alumni 
sangat terbatas 

10 • Pendataan alumni dilakukan secara 
insidental dan tidak terprogram dengan baik 

xx xx x xxx x x 

1. 
 
2. 

Layanan bimbingan T.A belum optimal (angket 
mahasiswa) 
Penyelesaian tugas akhir lama rata-rata 18,9 bulan  

6 
 
10 

• Mekanisme pengelolaan tugas akhir 
mahasiswa belum diprogram dengan baik 
oleh jurusan  

xx x xx xxx x x 

1. 
 
2. 
3. 

Tingkat kepuasan mahasiswa atas layanan 
laboratorium sangat kurang  
Praktikum tidak bisa berlangsung secara optimal 
Kehadiran praktikum belum diadministrasikan 
secara baik 

6 
 
14 
11 

• Sistem jaminan mutu laboratorium masih 
rendah 

 

xx x x xxx x x 

1. 
2. 

Tenaga administrasi di jurusan terbatas 
Tingkat kepuasan layanan administrasi jurusan 
rendah 

16 • Lemahnya pelayanan administrasi di 
jurusan 

x x x xxx x x 

1. 
2 
3 
4. 

Nilai  D dan E masih banyak (15.92 %) 
Sedikitnya diktat yang dibuat dosen 
Mekanisme pemberian nilai yang tidak transparan 
Monitoring terhadap proses pembelajaran belum 
menyeluruh 

11 
12 
11 
11 
 

• Sistem jaminan mutu akademik jurusan 
masih rendah 

x x x xxx x x 
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1. 
 
2. 
 

Drop out mahasiswa selama lima tahun ± 8 s/d 21,50 
%, DO dalam PBM  ±10 %  
Mahasiswa yang bermasalah belum dideteksi dengan 
baik 

11 
 
11 

• Lemahnya kontrol terhadap perkembangan 
mahasiswa dan permasalahannya 

x xx x xxx x xx 

1. 
2. 
3. 

IP lulusan tinggi 
Lama masa studi rata-rata 4,93 tahun 
Penyelesaian tugas akhir lama (rata-rata 18,9 bulan) 

10 
10 
10 

• Belum maksimalnya komunikasi interaktif 
antara dosen dengan mahasiswa dalam 
proses pembimbingan (akademik maupun 
tugas akhir/skripsi) 

x x xxx x x xx 

1. 
 
2. 

Suasana kademik untuk peningkatan kemampuan 
profesi dosen tidak banyak dikembangkan  
Profesionalisme staf akademik kurang 

13 
 
16 

• Belum maksimalnya komunikasi interaktif 
antar dosen dalam meningkatkan 
kemampuan profesi 

xx x xxx xx x xx 

1. 
 
2.  

Ketersediaan diktat dalam pembelajaran sangat 
terbatas 
Jumlah publikasi ilmiah dosen di  jurnal terakreditasi 
rendah (tabel 2.40) 

12 
 
14 

• Kemampuan menulis dosen rendah x x xxx xx x xx 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 

Jumlah penelitian dosen masih rendah 
Relevansinya kurang dengan tulisan di jurnal 
Penelitian yang dipatenkan (HAKI) dan disajikan 
dalam bentuk buku belum ada. 
Penelitian dosen yang memperoleh dana dari luar 
rendah 
Penyelesaian tugas akhir lama rata-rata 18,9 bulan 

14 
14 
14 
 
14 
 
10 

• Kemampuan metodologi penelitian dosen 
dan mahasiswa terbatas 

xx x xxx xx x x 

1. 
2. 
 
3 

Jumlah transaksi peminjaman buku rendah 
Perpustakaan jurusan hanya berisi koleksi skripsi 
dan laporan PPL 
Junmlah buku referensi untuk  bahan ajar masih 
terbatas 

17 
17 
 
17 

• Minat baca dosen dan mahasiswa masih 
rendah 

x x xxx x x xx 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Daya saing mendapatkan kerja rendah 
Waktu tunggu lebih dari satu tahun 
Gaji pertama rendah  
Penguasaan Bahasa Inggris rendah 
Riviu kurikulum belum melibatkan stake holder 

10 
10 
10 
12 
13 

• Kompetensi yang dimiliki lulusan kurang 
sehingga tingkat terserapnya lulusan di 
lapangan kerja rendah 

xx 
 
 

xxx 
 
 

x 
 
 

xx 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

1. 
 
2. 
 

Kinerja dosen pengajar kebanyakan tidak tepat 
waktu, dosen sering mengubah jadwal kuliah 
Sistem penilaian dosen terhadap mahasiswa tidak 
seragam (belum baku) ada yang transparan dan ada 
yang tidak transparan 

11 
 
11 

• Efektifitas proses belajar mengajar masih 
rendah 

 

xx x xx xx x xxx 

1. 
2. 
3. 

Jumlah mahasiswa dari waktu-kewaktu semakin 
turun 
Mahasiswa mayoritas berasal dari jawa timur  
Input mahasiswa rendah 

13 
13 
13 

• Kurang maksimalnya kegiatan promosi 
jurusan di luar jawa timur 

xx x x x xxx x 
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Tabel 2.2  Penyelesaian Alternatif dari Akar Permasalahan yang Berhasil 
Diidentifikasi dan Isu-Isu Strategis 

 
Isu-isu Strategis Akar Permasalahan Penyelesaian Alternatif 

1 2 3 
L.1 Belum kuatnya budaya kerja 

pimpinan yang mengarah pada 
pelaksanaan renstra jurusan dan 
peningkatan prestasi mahasiswa 

L.1 Meningkatkan budaya kerja 
pimpinan untuk pelaksanaan renstra 
dan peningkatan prestasi mahasiswa 

L.2 Tidak ada penataan dari jurusan 
tentang pengambilan minat studi 
lanjut dosen yang relevan dengan 
kebutuhan jurusan 

L.2 Meningkatkan penataan relevansi 
keahlian dosen melalui pemetaan 
studi lanjut 

L. Kepemimpinan 
(Leadership) 

L.3 Program peningkatan minat dosen 
untuk melakukan pengabdian 
masyarakat belum dilakukan oleh 
jurusan 

L.3 Meningkatkan minat kegiatan 
pengabdian masyarakat oleh dosen 
di tingkat jurusan 

R. Relevansi 
(Relevance) 

R.1 Kompetensi yang dimiliki lulusan 
kurang sehingga tingkat terserapnya 
lulusan di lapangan kerja rendah 

R.1 Meningkatkan kompetensi lulusan 

A.1 Belum optimalnya komunikasi 
interaktif antar dosen dalam 
meningkatkan kemampuan profesi   

A.1 Mengembangkan kegiatan bersama 
antara dosen dalam kompetensi 
keilmuan 

A.2 Kemampuan penelitian dosen dan 
mahasiswa masíh rendah 

A.2  Meningkatkan wawasan penelitian 
dosen dan mahasiswa 

A.3 Kemampuan menulis dosen rendah   A.3 Meningkatkan kemampuan menulis 
dosen dalam pembuatan buku ajar, 
diktat dan karya ilmiah 

A.4  Belum maksimalnya komunikasi 
interaktif antara dosen dengan 
mahasiswa dalam proses 
pembimbingan baik bimbingan 
akademik maupun tugas 
akhir/skripsi  

A.4   Mengembangkan model interaksi 
yang kondusif antara dosen-
mahasiswa 

A. Atmosfir 
Akademik 
(Academic 
Atmosphere) 

A.5 Minat baca dosen dan mahasiswa 
masih rendah  

A.5 Memotifasi dan meningkatkan 
minat baca dosen dan mahasiswa 

I.1 Sistem jaminan mutu Akademik 
jurusan masih rendah  

I.1 Meningkatkan kualitas jaminan mutu 
akademik tingkat jurusan 

I.2 Sistem jaminan mutu labora torium 
masih rendah  

I.2 Meningkatkan kualitas jaminan mutu 
laboratorium 

I.3  Lemahnya pelayanan  adminis trasi 
di tingkat jurusan  

I.3  Meningkatkan layanan administrasi 
di tingkat jurusan 

I.4 Mekanisme pengelolaan tugas akhir 
mahasiswa belum diprogram 
dengan baik oleh jurusan 

I.4 Meningkatkan pengelolaan tugas 
akhir mahasiswa 

I.5. Pendataan alumni dilakukan secara 
insidental dan tidak terprogram 
dengan baik  

I.5 Meningkatkan kualitas program 
ikatan alumni 

I. Manajemen & 
organisasi internal 
(internal manage 
ment & organi  
tation) 
  

I.8 Lemahnya kontrol terhadap 
perkembangan mahasiswa dan 
permasalahannya  

I.8   Mengembangkan sistim pantauan 
terhadap perkembangan mahasiswa 
dan jumlah mahsiswa DO 

S. Sustainability S.1 Kurang maksimalnya kegiatan 
promosi jurusan di luar jawa timur   

S.1  Mengembangkan model promosi 
jurusan di luar pulau Jawa 

  
E. Efisiensi E.1  Efektifitas proses belajar mengajar 

masih rendah  
E.1  Meningkatkan kemampuan 

manajemen PBM 
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Tabel 2.3 Aktivitas yang Diusulkan Berdasarkan Isu Strategis, Akar Permasalahan dan Penyelesaian Alternatif 
 

Sumberdaya yang dibutuhkan Tidak butuh 
smbr dana 

Isu-isu Strategis Akar Permasalahan Penyelesaian Alternatif Aktifitas yang diusulkan 

PHK Institusi Lainnya  
1 2 3 4 5 6 7 9 

L.1. Belum kuatnya budaya 
kerja pimpinan yang 
mengarah pada pelak 
sanaan renstra jurusan 
dan peningkatan 
prestasi mahasiswa 

L.1 Meningkatkan budaya 
kerja pimpinan untuk 
pelaksanaan renstra dan 
peningkatan prestasi 
mahasiswa 

L.1 Mengembangkan 
Mekanisme Kerja dan 
Kualitas Organisasi Jurusan 

XXX X   

L.2. Tidak ada penataan dari 
jurusan tentang pengam 
bilan minat studi lanjut 
dosen yang relevan 
dengan kebutuhan 
jurusan 

L.2 Meningkatkan penataan 
relevansi keahlian dosen 
melalui pemetaan studi 
lanjut 

L.2 Meningkatan Relevansi 
Studi Lanjut 

 XXX   

L. 
Kepemimpinan 
(Leadership) 

L.3. Program peningkatan 
minat dosen untuk 
melakukan pengabdian 
masyarakat belum 
dilakukan oleh jurusan 

L.3 Meningkatkan minat 
kegiatan pengabdian 
masyarakat oleh dosen di 
tingkat jurusan 

L.3 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas Program 
Pengabdian Masyarakat 

 XXX   

R. Relevansi 
(Relevance) 

R.1  Kurang terserapnya 
lulusan dilapangan 
kerja karena 
kompetensi profesi 
yang dimiliki kurang 

R.1 Meningkatkan kompetensi 
mahasiswa  

 

R.1 Meningkatkan kompetensi 
mahasiswa di bidang 
pendidikan biologi dan 
kewirausahaan 

 XXX   

A. Atmosfir 
Akademik 
(Academic 
Atmosphere) 

A.1 Belum optimalnya 
komunikasi interaktif 
antar dosen dalam 
meningkatkan 
kemampuan profesi   

A.1 Mengembangkan 
kegiatan bersama antara 
dosen dalam kompetensi 
keilmuan 

A.1 Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas forum ilmiah dosen 

 

 XXX   
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A.2 Kemampuan penelitian 
dosen dan mahasiswa 
masíh rendah 

A.2  Meningkatkan wawasan 
penelitian dosen dan 
mahasiswa 

A.2 Meningkatkan kemampuan 
penelitian dan pembentukan 
payung penelitian dosen 

 XXX   

A.3 Kemampuan menulis 
dosen rendah   

A.3 Peningkatan kemampuan 
menulis dosen dalam 
pembuatan buku ajar, 
diktat dan karya ilmiah 

A.3  Pelatihan penulisan buku 
ajar dan karya ilmiah 

 XXX   

A.4  Belum maksimalnya 
komunikasi interaktif 
antara dosen dengan 
mahasiswa dalam proses 
pembimbingan baik 
bimbingan akademik 
maupun tugas 
akhir/skripsi  

A.4   Mengembangkan model 
interaksi yang kondusif 
antara dosen-mahasiswa 

A.4.1 Meningkatkan partisipasi 
dosen mengikuti seminar, 
workshop dan lokakarya 

A.4.2 Pembentukan forum 
kajian bidang keilmuan 

 XXX   

A.5 Minat baca dosen dan 
mahasiswa masih 
rendah  

A.5 Memotifasi dan 
meningkatkan minat baca 
dosen dan mahasiswa 

A.5.1 Menambah jumlah dan 
ragam buku serta jurnal 

A.5.2 Lokakarya menumbuhkan 
minat baca 

    

I.1 Sistem jaminan mutu 
Akademik jurusan 
masih rendah  

I.1 Peningkatan kualitas 
jaminan mutu akademik 
tingkat jurusan 

I.1 Mengembangkan Sistem 
Penjaminan Mutu Proses 
Belajar Mengajar  

I.2 Mengembangkan 
Kompetensi Mengajar  

I.3 Mengembangkan Mutu 
Bahan Ajar 

XXX X   

I.2 Sistem jaminan mutu 
laboratorium masih 
rendah  

I.2 Peningkatan kualitas 
jaminan mutu 
laboratorium 

I.1 Mengembangkan Sistem 
Pen jaminan Mutu 
Laboratorium 

I.2 Pengembangan Mutu 
Petunjuk Praktikum 

 X XXX  

I. Manajemen & 
organisasi 
internal 
(internal 
management & 
organitation) 

I.3.1 Lemahnya pelayanan  
administrasi di tingkat 
jurusan  

I.3.1 Peningkatan layanan 
administrasi di tingkat 
jurusan 

1.3.1 Pengembangkan Sistem 
Informasi Manajemen 
(Umum,  Akademik dan 

XXX 
 

X 
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I.3.2 Mekanisme pengelolaan 
tugas akhir mahasiswa 
belum diprogram dgn 
baik oleh jurusan 

I.3.2 Meningkatkan 
pengelolaan tugas akhir 
mahasiswa 

Karya Ilmiah Mahasiswa) 

I.5  Pendataan alumni 
dilakukan secara 
insidental dan tidak 
terprogram dengan baik  

I.5 Peningkatan kualitas 
program ikatan alumni 

I. 5  Meningkatkan program 
tracer study 

 XXX   

I.6. Lemahnya kontrol 
terhadap perkembangan 
mahasiswa dan 
permasalahannya  

I.6   Mengembangkan sistim 
pantauan terhadap 
perkembangan 
mahasiswa dan jumlah 
mahsiswa DO 

I.6 Mengembangkan layanan 
informasi kemahasiswaan 

 XXX   

S. Sustainability 
(Sustainability) 

S.1 Kurang maksimalnya 
kegiatan promosi 
jurusan di luar jawa 
timur   

S.1  Mengembangkan model 
promosi jurusan di luar 
pulau Jawa 

  

S.1 Meningkatkan Kualitas 
Input 

 XXX   

E. Efisiensi 
(Efficiency) 

S.1  Efektifitas proses 
belajar mengajar masih 
rendah  

S.1  Meningkatkan 
kemampuan manajemen 
PBM 

S.1 Meningkatkan Kompetensi 
Mahasiswa 

 XXX   

 


