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Bab 4. URAIAN MASING-MASING USULAN KEGIATAN 
 
 

4.1. Peningkatan Sistem Tatakerja Organisasi dan Kelembagaan 
4.1.1. Mengembangkan Mekanisme Kerja dan Kualitas Organisasi Jurusan (L.1) 
 Latar Belakang 

Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan rendah. Jurusan juga 
belum memiliki teamwork yang bertugas untuk melakukan audit internal terhadap 
kinerja jurusan dan merespon isue strategis (bab 2 halaman 9). Akar 
permasalahannya belum kuatnya budaya kerja pimpinan yang mengarah pada 
pelaksanaan renstra jurusan dan peningkatan prestasi mahasiswa. Akibatnya  
efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi belum maksimal oleh karena 
mekanisme kerja belum tersusun secara baku. Penyebab yang lain adalah kurang 
tertibnya dokumentasi/pendataan aktivitas mahasiswa. Fenomena tersebut 
ditunjukkan oleh belum terdeteksinya masalah yang dihadapi mahasiswa, 
sehingga belum diketahui penyebab tingginya tingkat ketidakpuasan mahasiswa 
atas layanan jurusan (tabel 11.b, hal 6). Hal ini terjadi karena belum ada kejelasan 
atau belum dilaksanakannya mekanisme dan deskripsi kerja pejabat dan unit kerja 
terkait. 

 Rasional 
Manajemen organisasi jurusan yang efektif dan efisien diperlukan agar dapat 
mengatasi permasalahan lemahnya budaya kerja pimpinan dan rendahnya tingkat 
kepuasan mahasiswa terhadap layanan jurusan.  Diharapkan dapat tercipta budaya 
kerja yang mengarah pada pencapaian renstra jurusan dan prestasi mahasiswa. 

 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mengembangkan mekanisme kerja dan 
kualitas organisasi sehingga jurusan dapat memberikan peningkatan kualitas 
layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan. Dampak dari kegiatan 
tersebut diharapkan dapat memudahkan identifikasi masalah dan pencarian solusi 
untuk mengatasinya, sehingga masalah seperti tingginya tingkat DO mahasiswa 
dapat ditekan, dan peningkatan prestasi mahasiswa dapat diperoleh. 

 Mekanisme dan Rancangan 
Tahun Pertama : 
Kegiatan dilakukan dengan cara:  
1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan jurusan berbasis manajemen strategik 
2. Meningkatkan kualitas organisasi jurusan melalui penerapan mekanisme kerja 

yang sesuai dengan renstra dan SOP organisasi 
3. Meningkatkan kualitas layanan jurusan 
Tahun Kedua 
Kegiatan dilakukan dengan cara:  
1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan jurusan berbasis manajemen strategik 
2. Meningkatkan kualitas organisasi jurusan melalui penerapan mekanisme kerja 

sesuai renstra dan SOP  
3. Meningkatkan kualitas layanan jurusan 
 

 Sumberdaya yang dibutuhkan 
Estimasi Biaya & Sumber 
Pendanaan (Ribuan RP) 

Sub-aktivitas Jenis Sumberdaya 
Dibutuhkan 

PHK PT 

KP 

L.1. Meningkatkan 
kemampuan manajemen 
strategik 

Tenaga ahli,   
Pend. tak bergelar,    
Referensi 

 5.000 
14.000 
 2.000 

 3).  
4). 

L..2 Meningkatkan kualitas 
organisasi jurusan 

Pelatihan  
Renstra, SOP,   

9.000 
20.000 

12.500 5). 
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L..3 Meningkatkan 
kualitas layanan jurusan 

Pend. tak bergelar 
Pengembanan Prog 
Peralatan 

8.000 
35.000 
3.000 

 5). 
2). 

Total 96.000 12.500  
Keterangan Komponen Pembiayaan (KP) 
1) Pengembangan staf           2) Peralatan                 3) Tenaga ahli                     4) Koleksi Perpustakaan  
5) Pengembangan Program   6) Hibah Pengajaran   7) Hibah Penelitian             8) Manaj. Penyeleng Program 

 Jadual Pelaksanaan  

Tahun 1 Tahun 2 Rencana Aktifitas  
2 tahun 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Sub-aktivitas L.1.1                         
Sub-aktivitas L.1.2                         
Sub-aktivitas L.1.3                         

 Indikator Keberhasilan 

Indikator Kinerja (%) Awal Tengah Akhir 
Tingkat kepuasan layanan  Administrasi 
Umum  26,67 46,67 75,67 

Tingkat kepuasan layanan Adm. Skripsi 41,33 61,33 80,33 
Tingkat kepuasan layanan perpustakaan 4 35 75 
Tingkat kepuasan layanan laboratorium 28 55 80 
Tingkat kepuasan layanan akademik  21,.33 46.33 71,33 
 Keberlanjutan 

Bisnis Jurusan pada dasarnya adalah bisnis kualitas layanan. Dengan 
meningkatnya kualitas manajemen organisasi maka progam studi dapat 
meningkatkan kualitas layanan. Keberlanjutan program dilakukan dengan 
pembentukan tim yang bertugas melakukan audit internal dan merespon isue 
strategis yang berpengaruh terhadap kinerja jurusan. Pendanaan untuk 
keberlanjutan kegiatan ini dapat berasal dari anggaran rutin jurusan yang berasal 
dari universitas. 
 

 Penanggungjawab Aktivitas 
Koordinator  : Drs. Sukarsono, MSi. 
Wakil  : Drs. Lud Waluyo, M.Kes. 

 
4.2. Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Akademik  
4.2.1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Proses Belajar Mengajar  (I.1) 
 Latar Belakang 

Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa kondisi akademik Jurusan Pendidikan 
Biologi saat ini masih kurang kondusif, dimana jumlah mahasiswa yang 
mengundurkan diri lima tahun terakhir sebanyak 8.82 s/d 21,50 %, (hal. 11). 
Sedikitnya diktat kuliah (hal 12), lama waktu studi  (4,93 th, hal 10) lamanya masa 
penyusunan skripsi (18,9 bl, hal 10), ada 10,9% mata kuliah yang mempunyai 
prosentase ketidaklulusan (nilai D,E) cukup tinggi (15.92 %, tabel 12, hal 11).  
Walaupun kehadiran dosen di perkuliahan sudah relatif baik (97,4 %) namun 
monitoring hanya dilakukan terhadap kehadiran dosen di perkuliahan. Akar 
masalah dari kelemahan-kelemahan di atas adalah belum adanya sistem 
penjaminan mutu proses belajar mengajar. Sistem penjaminan mutu yang efektif 
diperlukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa semua proses telah dilakukan 
dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan 
Biologi. Indikasi lemahnya sistem yang diterapkan menunjukkan diperlukannya 
kegiatan untuk memperkuat sistem tersebut.  
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 Rasional 
Proses belajar mengajar yang baik tidak hanya diukur dari kuantitas pertemuan 
dosen dan mahasiswa saja tetapi juga harus diukur dari kualitas prosesnya, seperti 
tingkat kesesuaian dengan kurikulum atau silabusnya, tingkat penguasaan materi 
oleh mahasiswa, jumlah diktat/buku teks/petunjuk praktikum yang tersedia, dan 
tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap proses belajar mengajar.  

 Tujuan 
Mengembangkan standar sistem penjaminan mutu proses belajar mengajar 
(PMPBM) sebagai panduan jurusan untuk mengimplementasikan, memonitor dan 
mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Memperbaiki sistem penjaminan 
kualitas proses belajar mengajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
melalui penguatan sistem penjaminan mutu akademik.  

 Mekanisme dan Rancangan 
Kegiatan pengembangan sistem PMPBM ini dilakukan dengan cara: 
Tahun Pertama 
1). Meningkatkan kemampuan dosen dalam penguasaan Sistem PMPBM. 
 ujuannya adalah meningkatkan penguasaan dan kesadaran dosen akan 

pentingnya sistem penjaminan mutu merupakan input penting untuk penerapan 
sistem PMPBM. 

2). Meningkatkan kemampuan dosen dalam penerapan PBM yang berkualitas. 
 BM yang berkualitas merupakan bagian inti dalam SPMPBM, kegiatan ini 

bertujuan meningkatkan kemampuan dosen dalam penyelenggaraan proses 
belajar mengajar yang berkualitas (Problem Based Learning, Creative 
Learning, dll) 

3). Meningkatkan sarana pendukung untuk menerapkan sistem kendali mutu yang 
telah diperbarui.  

 Untuk pelaksanaan SPMPBM diperlukan dukungan sarana dan prasarana, oleh 
karena itu kegiatan ini mbermaksud mendukung pelaksanaan SPMPBM. 

Tahun Kedua 
4). Menerapkan pedoman standar sistem penjaminan mutu dalam kegiatan belajar 

mengajar yang melibatkan komponen mahasiswa sebagai penilainya. 
5). Melakuan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya pada tiap akhir semester 

serta memberikan umpan baliknya 
 
 Sumberdaya yang dibutuhkan 

Estimasi biaya & 
sumber pendanaan 

(Ribuan rupiah) Sub-aktivitas Jenis Sumber-daya 
dibutuhkan 

PHK PT 

KP 

I.1.1 Meningkatkan kemampuan 
dalam sistem PMPBM  

Pendidikan tak Bergelar 17.000  5) 

I.1.2 Meningkatkan kemampuan 
dalam penerapan PBM 
berkualitas 

Pend. Tak bergelar 
Pengadaan Bahan Ajar 
Hibah Pengajaran 
Pengembg.Prpogram 

8..000 
4.000 

20.000 
35.000 

 
 2). 
5) 
6) 

I.1.3 Peningkatan sarana 
pendukung untuk penerapan 
SPMPBM 

Peralatan 
Pengem. Program 50.000 

40.000  2) 
5) 

I.1.4 Penerapan Sistem Penjaminan 
Mutu dalam PBM 

Referensi 8.000 12.500 
 

4) 
 

I.1.5 Monev dan folow up 
penerapan PMPBM 

Monitoring dan Evaluasi  12.500 8) 

Total 182.000 25.000  
Keterangan Komponen Pembiayaan (KP) 
1) Pengembangan staf                 2) Peralatan                     3) Tenaga ahli                        4) Koleksi Perpustakaan  
5) Pengembangan Program         6) Hibah Pengajaran       7) Hibah Penelitian                8) Manajemen 
Penyelenggaraan Program 
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 Jadual Pelaksanaan   
Tahun 1 Tahun 2 Rencana Aktivitas 

2 tahun 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
Sub-aktivitas I.1.1                         

Sub-aktivitas I.1.2                         

Sub-aktivitas I.1.3                         

Sub-aktivitas I.1.4                         

Sub-aktivitas I.1.5                         

 

 Indikator Keberhasilan 

Indikator Kinerja Awal Tengah Akhir 
Rata-rata lama masa studi lulusan (tahun) 4,88 4,60 4,50 
Rata-rata IPK lulusan 3,2 3,5 3,75 
Mahasiswa DO/mengundurkan diri (%) 19,55 17,00 15,00 
Rata-rata masa penyusunan skripsi/TA (bulan) 18,9 12,0 6.0 
Pemberian feed back kepada mahasiswa (%) 20 35 50 
Tingkat kepuasan layanan akademik (%) 21,.33 46.33 71,33 
Mahasiswa yang memperoleh nilai D, E % 15.92 10.92 5.92 
 
 Keberlanjutan 

Sistem PMPBM yang telah tersusun akan menjamin efektifnya proses belajar 
mengajar di masa mendatang. Akan dibentuk satuan tugas yang bertanggungjawab 
pada keberlanjutan program penjaminan mutu. Pendanaan untuk kegiatan 
penyempurnaan sistem PMPBM yang telah tersusun dapat berasal dari anggaran 
rutin jurusan yang berasal dari universitas. 

 Penanggungjawab Aktivitas 
Dra. Roimil Latifah, MSi. 
Dra. Siti Zaenab, M.Kes. 
 

4.2.2. Pengembangan Mutu Bahan Ajar (I.2) 
• Latar Belakang : 

Berdasarkan hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa jumlah diktat, bahan 
ajar yang  ditulis oleh dosen sedikit (hanya 15 dari 57 matakuliah, tabel 13) (hal 
14). Diktat yang ada tersebut merupakan edisi lama (3 – 5 th terakhir). Hal ini 
berpengaruh terhadap mutu pembelajaran, akibatnya banyak mahasiswa yang 
memperoleh nilai C, D, E dan masa studinya lama (hal 14). Sedikitnya diktat 
bahan ajar akar permasalahannya adalah masih rendahnya kemampuan dosen 
menulis buku bahan ajar  dan rendahnya kemauan merivisi sesuai perkembangan 
IPTEK. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan pembenahan-
pembenahan  dengan  melakukan pengembangan mutu bahan ajar. 

• Rasional 
Dengan pengembangan mutu bahan ajar maka diharapkan jumlah diktat 

yang ditulis dosen menjadi meningkat. Peningkatan jumlah diktat ini akan 
membantu proses belajar mahasiswa sehingga nilai IPK mahasiswa menjadi 
meningkat dan masa studi menjadi lebih cepat.  

• Tujuan 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas  

bahan ajar sesuai perkembangan ipteks. Dampak dari kegiatan ini adalah : 1. 
meningkatkan indeks prestasi mahasiswa. 2. memperpendek masa studi 
mahasiswa. 



Proposal Hibah Kompetisi A-1 

 

Jurusan Pendidikan Biologi 
Universitas Muhammadiyah Malang 

36

• Mekanisme Dan Rancangan    
Tahun Pertama: 
1.  Peningkatkan kemampuan dosen dalam metodologi penyusunan buku ajar.  
 ujuannya meningkatkan kemampuan dosen dalam metodologi penyusunan 

bahan ajar melalui pelatihan.  
2.  Penawaran hibah penulisan bahan ajar  
 Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan 

penulisan bahan ajar yang yang berkualitas melalui hibah 
Tahun Kedua: 
3.  Penulisan bahan ajar 
 Tujuannya adalah memberikan kesempatan dosen untuk melakukan penulisan 

bahan ajar setelah diputuskan berhak menerima hibah buku ajar.  
4.  Pengembangan kualitas bahan ajar  
 Tujuannya  adalah untuk meningkatkan kualitas bahan ajar melalui 

pendampingan. 
 

• Sumberdaya yang dibutuhkan 
Estimasi biaya & sumber 

pendanaan (Ribuan rupiah) Sub-aktivitas Jenis Sumber-daya 
dibutuhkan PHK PT 

KP 

I.2.1 Meningkatkan 
kemampuan dosen 
dalam metode penulisan 
bahan ajar 

Tenaga Ahli 
Referensi 
Pend. Tak bergelar 
Peralatan 

5.000 
14.000 

5.000 
5.000 

 

3). 
4). 
5). 
2) 

1.2.2 Pengembangan kualitas 
dan kuantitas bahan 
ajar 

Hib.Pengajaran 
Pelat.Penulisan 
Tenaga Ahli 

30.000 
2.000 
5.000 

12.500   
6). 
1). 
3). 

Total 66.000 12.500  
Keterangan Komponen Pembiayaan (KP) 
1) Pengembangan staf          2) Peralatan                     3) Tenaga ahli                        4) Koleksi Perpustakaan  
5) Pengembangan Program  6) Hibah Pengajaran       7) Hibah Penelitian                8) Manaj. Pengajaraan Program 
 
 Jadual Pelaksanaan 

 
Tahun 1 Tahun 2 Rencana 

Aktifitas 2 tahun 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 
Sub aktivitas I.2.1.                         
Sub aktivitas I.2.2.                         
 
 Indikator Keberhasilan 

 
Indikator Kinerja Awal Tengah Akhir 

Jumlah diktat  15 20 25 
Prosentasi nilai D, E,  15.92 10.92 5.92 
IPK lulusan 3,2 3,5 3,75 
 
 Keberlanjutan 

Kegiatan pengembangan  mutu bahan ajar akan  tetap berlangsung setelah 
program hibah berakhir dengan cara membentuk satuan tugas yang bertanggung 
jawab pada monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan jumlah bahan 
ajar yang dihasilkan sesuai perkembangan IPTEK.   
• Penanggungjawab Aktivitas 

Dra. Rr. Eko Susetyorini, Msi 
Dra. Sri Wahyuni, M.Kes. 
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4.3. Program Perbaikan Manajemen Data dan Informasi 
4.3.1. Pengembangan Database Sistem Informasi Manajemen (Umum, 
          Akademik, dan Karya Ilmiah Mahasiswa (SIMUAKI)) (I.3). 
 
• Latar Belakang  

Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan penyimpanan data 
belum dapat dilakukan secara baik di tingkat jurusan. Berdasarkan data kuisioner 
yang dilakukan oleh jurusan, layanan administrasi menurut persepsi mahasiswa 
termasuk kategori kurang (47,32%, Bab 2, hal 16). 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 (bab 2, hal 11). Keadaan ini menyebabkan rendahnya kualitas layanan 
jurusan (tabel 11b), lamanya mahasiswa menyelesaikan tugas skripsi (18.9 bulan, 
tabel 9), lamanya masa studi (4.88 tahun, tabel 8).  

 
• Rasional 

    Alasan diusulkannya kegiatan ini adalah dengan adanya sistem informasi 
dan basis data akan mempermudah mahasiswa memperoleh judul dan segera 
mengerjakan tugas akhir. Pada akhirnya akan mempercepat masa studi dan 
penulisan skripsi, serta meningkatkan kualitas layanan jurusan. 

• Tujuan 
Membangun jaringan dan database sistem informasi umum, akademik dan 

karya ilmiah mahasiswa sehingga kebutuhan pemanggilan kembali (retrieve) data 
lama untuk kebutuhan cecking dan klarifikasi kebenaran dokumen/data/peristiwa 
dapat dilakukan.  

Dampak yang diharapkan adalah : Jurusan dapat memberikan layanan 
administrasi akademik dengan baik sehingga dapat membantu mahasiswa 
menyelesaikan masa studinya dengan cepat. Pada akhirnya membantu mahasiswa 
memperpendek masa studi. 

 
• Mekanisme dan Rancangan  
 Tahun Pertama  

1. Meningkatkan kemampuan manajemen basis data bagi dosen dan karyawan  
Maksud dan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan bagi dosen dan 
karyawan mengenai metode pembuatan basis data melalui kursus pembuatan basis 
data. 
2. Meningkatkan sistem administrasi akademik, karya ilmiah mahasiswa 
Maksud dan tujuannya adalah menerapkan sistem informasi yang telah dibangun 
berdasarkan sistem jaringan. 

 
 Tahun Kedua  

3. Meningkatkan kemampuan manajemen basis data bagi dosen dan karyawan  
Maksud dan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan bagi dosen dan 
karyawan mengenai metode pengembangan program  melalui kursus pembuatan 
basis data, e-learning dan pengembangannya. 
4. Meningkatkan sistem administrasi akademik, karya ilmiah mahasiswa 
Maksud dan tujuannya adalah menerapkan pengembangan sistem informasi yang 
telah dibangun berdasarkan sistem jaringan, melakukan pengujian sistem, dan 
penyusunan manual operasi sistem. 
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 Sumberdaya yang dibutuhkan 

Estimasi Biaya & 
Sumber Pendanaan 

(Ribuan RP) 

 
Sub-aktivitas 

Jenis Sumberdaya 
Dibutuhkan 

PHK PT 

Komponen 
Pembiayaan 

I.3.1 Meningkatkan 
kemampuan 
manajemen basis data 

Lokakarya 
Peralatan 
Tenaga Ahli 
Referensi 

17.000 
32.000 
5.000 
7.000 

 
 

5) 
2) 
3) 
4) 

I.3.2  Meningkatkan 
sistem administrasi  
(SIMUAKIM) 

Peralatan 
Pengemb.Program 
Referensi 

20.000 
70.000 
5.000 

12.500 2) 
5) 
4) 

Total 156.000 12.500  
Keterangan Komponen Pembiayaan (KP) 
1) Pengembangan staf              2) Peralatan               3) Tenaga ahli                        4) Koleksi Perpustakaan  
5) Pengembangan Program       6) Hibah Pengajaran 7) Hibah Penelitian              8) Manaj. Pengajaraan Prog 
• Jadwal Pelaksanaan  

Tahun 1 Tahun 2 Rencana 
Aktifitas 2 tahun 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 
Sub aktivitas I.3.1.                         
Sub aktivitas I.3.2.                         
 

• Indikator Keberhasilan 

Indikator Kinerja (%) Awal Tengah Akhir 
Tingkat kepuasan layanan  Administrasi 
Umum  26,67 46,67 75,67 

Tingkat layanan Administrasi Skripsi 41,33 61,33 80,33 
Tingkat kepuasan layanan perpustakaan 4 35 75 
Tingkat kepuasan layanan laboratorium 28 55 80 
Tingkat kepuasan layanan akademik  21.33 46.33 71,33 
 
• Keberlanjutan 
  Keberlanjutan program diusahakan dengan dibentuknya gugus tugas yang 
bertanggungjawab terhadap diterapkan dan dikembangkannya sistem baru tersebut 
dengan biaya operasi dan pemeliharaan dari universitas. 
 
• Penanggung Jawab 
 Drs. Ainur Rofieq, M.Kes. 
 Dra. Nurul Mahmudati, M.Kes. 


