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Bab 2 

LAPORAN EVALUASI DIRI 
R Ra an ng gk ku um ma an n 

Evaluasi  diri  ini  disusun  berdasarkan  penulusuran  data  yang  dimulai  dari 
pembentukan taskforce, yang terdiri atas staf akademik, staf administrasi dan mahasiswa, 
yang bertugas mempersiapkan semua data yang diperlukan untuk penyusunan proposal 
dan melakukan cek ulang serta evaluasi. Sementara itu data selain diperoleh dari internal 
program studi, data juga diperoleh dari berbagai sumber dan melibatkan berbagai unit di 
Tingkat Universitas seperti Unit Perpustakaan, Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi 
Akademik, Laboratorium dan lainlain. 

Hasil  RootCause  Analysis  terhadap  data  yang  tersedia  ditemukan  beberapa 
permasalahan.  Permasalahan utama  yang  berhasil  diidentifikasi  terkait  dengan  isuisu 
strategis RAISE++, adalah: 

1.  Relevansi (Relevance), 
Permasalahan  utama  yang  terkait  dengan  relevansi  adalah  lama  waktu  tunggu 
mendapatkan pekerjaan pertama kali lebih dari 12 bulan. 

2.  Atmosfir Akademik (Academic Atmosphere) 
Permasalahannya  adalah  interaksi  antar  dosen  dan  mahasiswa  di  luar  perkuliahan 
yang  belum  optimal,  jumlah  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  serta 
publikasi  ilmiah  yang  dilakukan  secara bersama  antara  dosen  dan mahasiswa  yang 
masih rendah. 

3. Manajemen  dan  Organisasi  Internal  (Internal  Management  and  Organization) 
Permasalahannya adalah efektifitas dan efisiensi manajemen organisasi belum optimal 
sehingga  manajemen  data  di  jurusan  belum  berjalan  dengan  baik  karena  lemahnya 
sistem pendukung dan kemampuan pengelolaan. 

4.  Keberlanjutan (Sustainability) 
Permasalahannya  adalah  jumlah  kerjasama  formal  dengan  Industri  dan  pemerintah 
masih rendah dan tingkat kompetisi masuk jurusan yang masih rendah. 

5.  Efisiensi (Efficiency), 
Permasalahan yang ditemukan adalah efisien dan efektifitas proses belajar mengajar 
yang masih rendah. 

Sementara  itu,  dari analisa  SWOT  berdasarkan  data  yang  terkumpul  ditemukan 
bahwa  :  1)  Kekuatan  (Strength),  UMM  berada  di  bawah  naungan  organisasi 
Muhammadiyah, komitmen pimpinan universitas untuk mengembangkan jurusan,  jumlah 
dosen  yang  telah  berkualifikasi  S2  dan  relatif  masih  usia  produktif,  fasilitas  gedung 
perkuliahan  dilengkapi  dengan  kamera/multimedia,  jaringan  internet  via  kabel  maupun 
wireless,  perpustakaan  digital,  kehadiran  mengajar  dosen  yang  tinggi  (95,3%).  2) 
Kelemahan  (Weaknesses),  organisasi  jurusan  belum  tertata  dengan  baik,  penelitan 
bersama antara dosen dan mahasiswa  rendah (1 penelitian dalam 2 th terakhir), proses 
pembelajaran  kurang  efektif,  ratarata NEM mahasiswa  baru  rendah  (33,55),  keketatan 
persaingan calon mahasiswa rendah (65,8%), masa studi yang lama (> 5 tahun), dan nilai 
TOEFL  lulusan  rendah  (nilai  Toefl  ≥  450  sebesar  3,45%).  3)  Peluang  (Opportunity): 
terbukanya peluang kerja di  luar negeri karena globalisasi, dengan adanya era otonomi 
daerah,  semakin  terbukanya  kerjasama  dengan  pemerintahan  daerah,  dan  terbuka 
luasnya  peluang  sebagai  wirausahawan.  4)  Ancaman  (Threats):  serbuan  tenaga  kerja 
asing  karena  globalisasi,  cepatnya  perkembangan  teknologi  industri,  perekonomian 
nasional yang belum stabil dan keharusan pekerja memiliki keahlian dibidangnya.
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Berdasarkan  analisa  SWOT  dan  RootCause  Analysis,  diketahui  bahwa  peluang 
kerja  sektor  industri  dan  profesi masih  terbuka  luas namun  harus mempunyai  keahlian 
tertentu.  Mutu  lulusan  yang  ditunjukkan  dengan  tingginya  gaji  pertama  dan  singkatnya 
masa  tunggu mendapatkan pekerjaan  akan  dapat  dicapai  apabila  kurikulum pendidikan 
mempunyai relevansi dengan kebutuhan stakeholders, proses pembelajaran yang efektif 
dan kemampuan komunikasi yang baik khususnya bahasa Inggris. 
2.1.  Pelaksanaan Evaluasi Diri 

Sosialisasi program hibah kompetisi (PHK) A2 anggaran 2007 diawali dengan surat 
edaran  dari  Universitas  kepada  pimpinan  Fakultas  dan  Jurusan  berkenaan  dengan 
dimulainya kembali  PHK oleh DIKTI.  Selanjutnya pimpinan Fakultas menetapkan  tim di 
Jurusan untuk mempersiapkan proposal PHK A2. Tahap proses penyusunan evaluasi diri 
di Jurusan Teknik Elektro adalah sebagai berikut : 
1.  Pembentukan  taskforce  berdasarkan  Surat  Tugas  Dekan  FT  UMM  Nomor: 

E.6.g/19/FT/UMM/II/2006,  tanggal  21  Pebruari  2006.  Surat  tugas  disajikan  pada 
Lampiran  2.  Tim  kerja  (taskforce)  terdiri  atas  Ketua,  Sekretaris  dan  Koordinator. 
Koordinator  terdiri dari  dari Koordinator Evaluasi Program Akademik  dan Koordinator 
Manajemen Sumber Daya.  Taskforce  dibantu oleh  para dosen  (staf akademik),  staf 
administrasi, dan beberapa mahasiswa. 

2.  Rapat  kerja  pertama  pada  tanggal  31  Maret  2006,  membicarakan  mengenai 
pembagian tugas dan penyusunan jadual kerja tim. 

3.  Pengumpulan  data  oleh  anggota  taskforce.  Data  sebagian  besar  telah  tersedia  dari 
Hasil Evaluasi Diri untuk keperluan akreditasi BAN PT dan tambahan data terbaru dari 
Pimpinan  Fakultas,  Ka  Biro  Administrasi  Akademik,  Kabag  Heregestrasi  dan 
Managemen  Administrasi  Akademik  (MAA),  Kabag  Pendidikan  Pengajaran  dan 
Akreditasi, UPT Penerimaan Mahasiswa Baru, Para Kepala Laboratorium yang terkait, 
UPT  Komputer,  Kepala  Perpustakaan  Pusat,  Kepala  Biro  Administrasi  Umum  dan 
Kepala Biro Keuangan. 

4.  Tim melakukan analisa data sesuai bidang dan tugas masingmasing anggota tim. 
5.  Ketua  dan  wakil  menyatukan  hasil  pengumpulan  data  dan  analisa  data  serta 

melakukan rapat khusus hasil evaluasi diri. 
6.  Pembentukan tim editor untuk menyusun Evaluasi Diri. 
7.  Dilakukan analisa SWOT dan RootCause Analysis dengan bantuan Tenaga Ahli. 
2.2  Latar Belakang 
a.  Riwayat Jurusan/Departemen/Program Studi 

Jurusan  Teknik  Elektro  berdiri  pada  tahun  1989  berdasarkan  Surat  Dirjen 
Pendidikan  Tinggi  Nomor:  0743/O/1989,  tanggal  21  Nopember  1989  Jurusan  Teknik 
Elektro  memiliki  satu  program  studi,  yaitu  Program  Studi  Teknik  Elektro.  8  tahun 
kemudian  mendapatkan  status  “DIAKUI”,  sesuai  Surat  Dirjen  Pendidikan  Tinggi  Nomor 
107/Dikti/Kep/1998,  tanggal  1  April  1998.  Pada  tahun  2000,  Program  Studi  ini 
terakreditasi  dengan  nilai  “B”  berdasarkan  surat  Nomor:  03949/AkIIII 
028/UMMTFE/X/2000,  tanggal  5  Oktober  2000.  Berdasarkan  surat  Nomor:  037/BAN 
PT/AkIX/S1/III/2006,  tanggal 09 Maret 2006, Program Studi Teknik Elektro  terakreditasi 
kembali dengan nilai “B”. Secara struktural Program Studi Teknik Elektro berada di bawah 
Fakultas Teknik. Status akreditasi terakhir disertakan pada lampiran 1. 
b.  Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

Selaras dengan visi dan misi UMM, visi dan misi Jurusan Teknik Elektro mengacu 
pada  peningkatan  potensi  diri  sebagai  institusi  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian, 
sehingga dapat ikut berkompetisi secara regional dan nasional, khususnya dalam bidang 
Teknik  Elektro.  Untuk  merealisasikannya  disusunlah  rencana  pengembangan  jangka 
panjang sebagai berikut :
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1) Bidang Pendidikan 
a.  Pengembangan  muatan  kurikulum  secara  periodik  dan  peningkatan  kompetensi 

pembelajaran, kualifikasi akademik dan profesi untuk mencapai standar mutu 
b.  Pengembangan buku ajar, petunjuk dan modul praktikum sebagai bahan ajar. 

2) Bidang Penelitian dan Publikasi 
a.  Peningkatan penelitian dan publikasi bersama dosen dan mahasiswa 
b.  Peningkatan mutu penelitian  dan publikasi ilmiah 

3) Bidang Pengabdian pada masyarakat. 
a.  Peningkatan Pengabdian pada masyarakat 
b.  Pengembangan lembaga pelatihan dan layanan konsultasi teknologi. 

4) Bidang Sumberdaya Manusia 
a.  Peningkatan  keikutsertaan  dosen  dan  mahasiswa  dalam  workshop,  pelatihan, 

kursus singkat, dan seminar khususnya sebagai pemateri. 
b.  Peningkatan keilmuan dengan memberi kesempatan menempuh studi lanjut. 
c.  Peningkatan kemampuan tenaga administrasi, teknisi dan laboran. 

5) Bidang Fasilitas, Sarana, dan Prasarana 
Perawatan dan pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana pembelajaran  (ruang 
perkuliahan, laboratorium) dan perkantoran. 

6) Bidang Kerjasama 
a.  Peningkatan kerjasama lokal dan regional dengan industri dan pemerintah. 
b.  Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi lain termasuk dengan perguruan 

tinggi di bawah naungan Muhammadiyah. 
7) Bidang Kelembagaan dan Organisasi 

a.  Pembentukan lembaga audit internal untuk evaluasi kinerja organisasi. 
b.  Pembentukan lembaga penjaminan mutu. 

c.  Lingkungan Eksternal 
Analisa lingkungan eksternal proposal ini adalah sebagai berikut : 

Analisa Kondisi dan Situasi Jurusan, Fakultas dan Universitas 
Hubungan antar jurusan dilakukan melalui kerjasama pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat. Juga dalam kegiatan kepanitiaan bersama seperti wisuda, 
yudisium, seminar dan kegiatan ilmiah  lain. Termasuk penggunaan bersama sarana dan 
prasarana,  misalnya  laboratorium  fisika  dan  kimia,  yang  memanfaatkan  adalah  hampir 
semua jurusan yang berbasis eksakta. 
Analisa Lingkungan Sosial Ekonomi 

Faktor  sosial  ekonomi  ditinjau  dari  tiga  subsektor,  yaitu  kondisi  mikro  ekonomi 
Indonesia, populasi dan ketenagakerjaan. 

Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  awal  2006  yang  tidak  kunjung  membaik  yang 
diperkirakan  ADB  hanya  tumbuh 5,4%,  disamping  sektor  riil  yang  cenderung  melemah 
akibat  rendahnya  arus  investasi  dan  rendahnya  tingkat  konsumsi  akibat  kebijakan 
kenaikan  BBM,  mengakibatkan  banyak  industri  strategis  nasional  mengalami 
kebangkrutan atau setidaknya mengurangi kapasitas produksinya. Hal ini berakibat pada 
pengurangan jumlah tenaga kerja yang ada dan berakibat pada makin membengkaknya 
jumlah pengangguran dari  tahun  ke  tahun.  Di  samping  itu  serbuan  produk murah dari 
china  semakin  memperburuk  kondisi  industri  nasional.    Akibat  melemahnya  sektor  riil, 
jumlah tenaga kerja yang terserap sektor formal makin kecil. Di lain sisi setiap tahunnya 
terdapat  ratusan  ribu  calon  tenaga  kerja  baru  yang  akan  semakin  memperketat 
persaingan. Sehingga jumlah pengangguran cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
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Akibat  rendahnya  daya  serap  sektor  formal,  maka  alternatif  yang  mungkin 
dikembangkan  adalah  pada  sektor  informal  dan  berbagai  jenis  usaha  kecil  lainnya. 
Sehingga yang menjadi kunci adalah bekal kemampuan wirausaha yang dimiliki lulusan. 
Analisa Pengharapan dan Kebutuhan Industri 

Dari  data  rekruitmen  perusahaan  yang  masuk  ke  Program  Studi  Teknik  Elektro 
diketahui  bahwa  beberapa  perusahaan  yang  merekrut  lulusan  Teknik  Elektro, 
mensyaratkan  beberapa  kemampuan  khusus,  antara  lain  keahlian  di  bidang  komputer, 
bahasa  Inggris,  PLC,  pneumatic,  maintenance  dll.  Pada  Program Studi  Teknik  Elektro 
keahlian  yang  dibutuhkan  perusahaan  sudah  termasuk  dalam  kurikulum  pengajaran, 
namun perlu dilakukan peningkatan dan pengkajian ulang kurikulum secara periodik dan 
kontinyu  agar  dapat  menyamai  laju  kemajuan  teknologi  dan  kebutuhan  industri  dan 
lapangan kerja. 

Industri  di  Indonesia  yang  memberikan peluang  kerja  bagi  lulusan  bidang  elektro 
adalah  bidang  kelistrikan,  industri  yang  berbasis  pada  mesinmesin  otomatik, 
telekomunikasi, dan lain sebagainya. 

Khusus disiplin ilmu Elektro,  terdapat suatu hambatan yang cukup signifikan untuk 
dikaji  yaitu belum adanya Asosiasi Profesi  yang  representatif mewadahi profesi Elektro. 
Hal ini tentunya menjadi kendala dalam masalah Sertifikasi Keprofesian. Sampai saat ini, 
di  Indonesia  belum  ada  Lembaga  yang  Relevan  untuk  dijadikan  sumber  Pemberi 
Sertifikasi Profesi bidang Elektro. 
Trend Teknologi 

Cepatnya  perkembangan  industri  global  telah  menciptakan  trend  baru  berupa 
hubungan  informasi  dan  komunikasi  yang  tidak  mengenal  batas  negara.  Penggunaan 
teknologi  internet  yang  sangat  luas  akan  memudahkan  akses  global.  Suatu  lembaga 
pendidikan  dapat  berhubungan  secara  langsung  dengan  trend  teknologi  yang  terbaru 
sehingga  lulusan  mempunyai  keahlian  dan  keilmuan  yang  berhubungan  dengan 
teknologi. 

Pertumbuhan  ekonomi  global  berdampak  positif  bagi  negara  berkembang  akan 
permintaan yang tinggi dalam mengembangkan teknologi. 
Analisa Lingkungan Global 

Dalam  tingkatan  global  terdapat  beberapa  hambatan  bagi  para  lulusan,  seperti 
belum adanya standar mutu lulusan dalam bentuk sertifikasi internasional dan rendahnya 
penguasaan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dilingkungan global. Hal ini menjadi dua 
hambatan utama bagi program studi. 

Era globalisasi juga membuat pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan 
dari pendidikan  tinggi di  luar negeri. Sekolah ke  luar negeri sekarang  ini sudah menjadi 
daya tarik bagi keluarga Indonesia golongan menengah ke atas. Sehingga staf pengajar 
lokal juga harus bersaing dengan staf pengajar dari luar negeri. 
2.3.  Evaluasi Program Akademik 

a.  Pendidikan 
• Lulusan 

Dalam  lima  tahun  terakhir,  Program Studi  Teknik  Elektro  telah menghasilkan 475 
orang sarjana Teknik Elektro dengan data berikut: 

1.  Ratarata IPK lulusan  2,88 (Tabel 1) 
2.  Ratarata lama masa studi  lulusan 5,21 tahun  (Tabel 3) 
3.  Lama mengerjakan tugas akhir ratarata 11,85 bulan (Tabel 4) 
4.  Lama waktu tunggu mendapat pekerjaan 12,64 bulan (Tabel 2) 

Dari  data  tersebut  diatas  dapat  dilakukan  analisa  bahwa  lulusan  program  ini  tidak 
kompetitif. Meskipun  IPK cukup baik namun cukup  lama untuk mendapatkan pekerjaan, 
hal ini disebabkan adanya: 

1.  Kurikulum yang tidak berbasis kompetensi. 
2.  Kemampuan berkomunikasi khususnya bahasa Inggris yang rendah.
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3.  Kemampuan interpreneurship yang rendah. 
4.  Tidak adanya jaringan kerjasama dengan industri dan pemerintah. 

Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan  diatas  adalah  melakukan 
kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengembangan  kurikulum  yang  berbasis 
kompetensi,  pengembangan  jaringan  yang  efektif  dengan  stakeholder  seperti  pihak 
industri,  alumni,  pemerintah  dan  dunia  usaha  serta  keahlian  kewirausahaan  dan 
peningkatan kemampuan komunikasi berbahasa asing. 
• Proses Pembelajaran 

Hasil penelusuran data dapat diketahui sebagai berikut 
1.  Ratarata kehadiran dosen mengajar sebesar 95,3 % (Tabel 7) 
2.  Ratarata lama studi lulusan 5,21 tahun (Tabel 3) 
3.  Proses pembelajaran yang tidak memuaskan mahasiswa. 
4.  Pemanfatan media pembelajaran yang kurang optimal. 
5.  Evaluasi pembelajaran yang belum terbuka. 
6.  Pembelajaran yang tidak mencapai target materi sesuai dengan SAP. 
7.  Kurang  tersedianya  waktu  bagi  dosen  untuk  berkomunikasi  dengan  mahasiswa 

diluar kelas. 
Fakta diatas menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang ada  tidak efektif dan 

efisien  meskipun  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  proses  pembelajaran  telah 
tersedia. Penyebab hal ini antara lain : 

1.   Metode pembelajaran yang kurang baik. 
2.   Sistem evaluasi pembelajaran yang kurang optimal. 
3.   Belum tersedia database proses pembelajaran. 

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran ini adalah: 
1.  Peningkatan kualitas metode pembelajaran. 
2.  Adanya penjaminan mutu akademik. 
3.  Penyediaan sistem informasi proses pembelajaran. 

• Mahasiswa 
Dari penelurusan data tentang mahasiswa terlihat bahwa: 

1.  Terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa baru (Tabel 8) 
2.  Ratarata DANEM cukup rendah yaitu 33,55 (Tabel 8) 
3.  Ratarata nilai ujian masuk program studi adalah 63,10 (Tabel 8) 
4.  Keketatan persaingan cukup rendah, ratarata 65,8% (Tabel 8) 
5.  Sebaran  asal  mahasiswa  memperlihatkan  >  60 %  dari  Jawa  Timur  dan  sisanya 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia  (Tabel 9) 
Data  tersebut  diatas  memperlihatkan  bahwa  raw  material  yang  masuk  program  studi 
memiliki  kemampuan  cukup  rendah akibat  persaingan  yang  rendah.  Hal  ini  disebabkan 
oleh  lemahnya  promosi  yang  dilakukan  oleh  Program  Studi.  Selama  ini  promosi 
penjaringan  mahasiswa  baru  lebih  banyak  ditangani  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis 
Pendaftaran  Mahasiswa  Baru  (UPT  PMB).  Jurusan  juga  belum  menggunakan  media 
promosi  melalui  Ikatan  Alumni  yang  telah  tersebar  di  berbagai  daerah  dan  beragam 
profesi. 
• Kurikulum 

Kurikulum  yang  diberlakukan  di  Program  Studi  Teknik  Elektro  Universitas 
Muhammadiyah  Malang  telah  mengacu  pada  SK  Mendiknas  Nomor  :  232/U/2000. 
Pemberlakuan  kurikulum  tersebut  merupakan  hasil  lokakarya  kurikulum  yang 
diselenggarakan  pada  tahun  2001  yang  lalu.  Penyusunan  kurikulum  tersebut  selain 
memperhatikan  SK Mendiknas  juga  disesuaikan  dengan  visi, misi  dan  tujuan  Program 
Studi  dan  Universitas.  Namun  penyusunan  kurikulum  belum  melibatkan  stake  holder, 
praktisi  industri,  dan  tenaga  ahli/pakar.  Sehingga  kurikulum  yang  diberlakukan  tidak 
memiliki relevansi dengan kebutuhan pasar. Akibatnya mutu lulusan cukup rendah. 

Kurikulum program studi Teknik Elektro  juga  telah disesuaikan dengan SK Diknas 
Nomor:  045/U/2002,  yaitu  memiliki  mata  kuliah  kompetensi  utama  73%,  kompetensi
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pendukung  22,75% dan  kompetensi  lainnya 4,25 %,  bahkan  salah  satunya  adalah MK 
kewirausahaan. 

Untuk  itu  perlu  pengembangan  dan  penyempurnaan  kurikulum  ini  dengan 
melibatkan  stake holder,  praktisi  industri,  dan  tenaga ahli/pakar.  Hal  ini  bertujuan  agar 
lulusan  yang  dihasilkan  lebih  bermutu  dan  kompetitif  serta  masa  tunggu  untuk 
mendapatkan pekerjaan yang pertama menjadi kurang dari 12 bulan. 
• Program Layanan Internal (Layanan Kuliah dan Laboratorium) 
Layanan Kuliah 

Pelayanan  perkulihan  yang  ditujukan  untuk  program  studi  lain  belum  diatur 
menggunakan  pedoman  yang  baku  yang  dikeluarkan  oleh  program  studi.  Penjadualan 
perkuliahan program studi lain yang dilakukan oleh staf dosen dan beban mengajar diatur 
oleh Tingkat Universitas dibawah kendali Biro Administrasi Akademik atas pertimbangan 
Ketua Program Studi. Umumnya beban mengajar staf dosen di luar program studi masih 
dalam  batas  yang  cukup  untuk  memberikan  layanan  di  program  studi  seperti  terlihat 
dalam  tabel  18.  Beban  kerja  dosen  tetap  dipertimbangkan  sebagai  beban  dosen  di 
program studi.   Diantaranya beberapa dosen memberikan perkuliahan di  jurusan Teknik 
Informatika, Teknik Industri dan Teknik mesin. 
Layanan Laboratorium 

Pelayanan Laboratorium sebagian besar ditujukan untuk mahasiswa program studi 
teknik  elektro.  Program  studi  teknik  mesin  pernah melakukan  pelatihan  di  laborotorium 
tetapi bersifat insidental dan belum memenuhi kebutuhan mahasiswa sepenuhnya. 
b.  Penelitian 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  dosen  dikelola  oleh  lembaga  yang  dibentuk  oleh 
Rektorat  dengan  nama  Lembaga  Penelitian,  segala  aturan  mengenai  penelitian 
dituangkan  dalam  buku  pedoman  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Penelitian.  Sejak 
Semester  Ganjil  Tahun  Akademik  2003/2004  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dosen 
Program Studi Teknik Elektro, dengan biaya dari instansi luar UMM sebanyak 3 penelitian 
setiap  tahunnya.  Selain  itu  juga  telah disediakan  dana penelitian  DPP UMM.  Besarnya 
dana penelitian yang disediakan oleh UMM adalah PBI (Penelitian Bidang Ilmu) sebesar 
Rp  2.000.000,  P2U  (Program  Penelitian  Unggulan)  sebesar  Rp.  3.000.000,  dan  PI 
(Penelitian Institusi) sebesar Rp. 2.500.000  per judul per semester. 

Berdasarkan  data  Tabel  30,  menunjukkan  bahwa  produktivitas  penelitian  dosen 
masih  sangat  rendah  (0,29  dosen/tahun).  Penelitian  yang  dilakukan  dosen  juga  belum 
melibatkan  mahasiswa  secara  formal.  Dari  penelitian  tersebut  belum  ada  yang 
mendapatkan paten (Intelectual Property Right). Upaya untuk meningkatkan produktifitas 
penelitian adalah menyelenggarakan metode penelitian. 

Publikasi  ilmiah oleh  dosen, baik  di dalam Jurnal  Ilmiah yang  sudah  terakreditasi, 
artikel ilmiah, maupun dalam bentuk makalah seminar  jumlahnya masih kurang. Saat ini 
publikasi publikasi ilmiah banyak dilakukan melalui prosiding, sedangkan yang diterbitkan 
oleh jurnal yang terakreditasi masih sangat  terbatas, yaitu hanya 3 judul di dalam Jurnal 
Teknologi  UI  dan  Gelagar  UMY.  Penyebab  rendahnya  produktivitas  dan  kualitas 
penelitian serta publikasi ilmiah adalah pengetahuan dasar keilmuan dosen masih kurang, 
masih  terbatasnya  akses  terhadap  jurnal  ilmiah  yang  berkualitas,  kurangnya  motivasi 
untuk  mengembangkan  diri  serta  pemahaman  /paradigma  dosen  dengan  tugas  utama 
dibidang  pengajaran. Hal  ini  juga  yang menyebabkan  beberapa kerjasama  yang  sudah 
dilakukan dengan institusi tertentu belum bisa ditindaklanjuti. 
c.  Pengabdian pada Masyarakat 

Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  relatif  cukup  rendah  bila  dibandingkan 
dengan kegiatan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dengan sumber dana dari Universitas (Tabel 
31).   Sejak  tahun 1998 sampai  dengan  saat  ini  terdapat 5  bentuk  kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari
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luar  (DIKTI)  sejak  tahun  2004  sampai  tahun  2005  hanya  ada  2  yaitu  Program  MKU 
(Magang Kerja Usaha) dan Program Voucer. 

Rendahnya  kegiatan  pengabdian  masyarakat  disebabkan  oleh  skill  dan 
pengetahuan  dasar  keilmuan  dosen  yang  masih  rendah,  masih  terbatasnya  dana 
pengabdian masyarakat, kurangnya motivasi untuk mengembangkan diri di masyarakat. 
Kegiatan pengabdian ini perlu ditingkatkan karena kegiatan ini merupakan bagian dari Tri 
dharma perguruan  tinggi, dapat  dijadikan  sarana penerapan  teknologi bidang Elektro di 
masyarakat  dan  sebagai  sarana  promosi  jurusan  kepada  masyarakat  sehingga  akan 
menjamin keberlangsungan Program Studi Teknik Elektro UMM. 
d. Program Penjaminan Kualitas (Mutu) 

Penjaminan  kualitas  (mutu)  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  untuk 
kelangsungan hidup suatu Program studi.  Saat ini di Program studi Teknik Elektro UMM 
belum  memiliki  program  penjaminan  kualitas  (mutu)  yang  baku.  Program  yang  sudah 
dilakukan  hanya  evaluasi  kehadiran  dosen  dalam  perkuliahan,  monitoring  perkuliahan 
melalui  kamera  pemantau  terpusat,  evaluasi  layanan  dosen  dalam  perkuliahan  dan 
layanan administrasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, pada tahun 2004 telah 
dibentuk Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA) melalui SK Rektor No. 02/2004. BKMA 
bertugas  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  proses  pendidikan  secara 
berkelanjutan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 
2.4.  Manajemen Sumberdaya 
a.  Manajemen Keuangan 

Pengelolaan dana dilakukan secara  terpusat oleh Pembantu Rektor  II dan dibantu 
oleh Kepala Biro Keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran, baik dari mahasiswa 
maupun  dari  pihak  luar,  termasuk  dana  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Fakultas  dan 
Lembaga. Sedangkan dana  yang dikelola oleh masingmasing Fakultas, Program Studi 
dan Lembaga atau unit yang lainnya berupa dana operasional dalam jumlah tertentu yang 
diberikan  per  semester.  Untuk  pengadaan  bahan,  alat  atau  media  pembelajaran  yang 
lainnya seperti komputer, OHP, LCD dan sebagainya, Ketua Program Studi atau Fakultas 
harus  mengajukan  ke  Pembantu  Rektor  II.  Model  sentralisasi  ini  ditempuh  mengingat 
kekuatan  keuangan  masingmasing  Fakultas  dan  Program  Studi  yang  ada  sangat 
beragam,  sehingga  untuk  mempertahankan  sustainability  perlu  dilakukan  subsidi 
silang.  Kelemahan dari model ini adalah terjadinya kelambatan proses pengadaan. 

Adapun  alokasi  pengeluaran  dana  operasional  Fakultas/program  studi  yang 
diberikan tiap semester  oleh Universitas meliputi : 
1). Pengembangan  staf  pengajar  (pelatihan,  seminar,  kuliah  tamu,  pendampingan 

mahasiswa, dan pengabdian) 
2). Publikasi Ilmiah. 
3). Kerjasama  (perjalanan dinas, pengadaan proposal kerjasama, pembinaan hubungan 

dengan instansi terkait). 
4). Operasional  (foto  copy,  kertas,  refill  tinta  printer,  cartridge,  perawatan  komputer, 

perawatan kendaraan, lembur, dan kepanitiaan) 
5). Rapat (konsumsi, bantuan transportasi) 

Kegiatan personil dosen yang didanai  langsung oleh Universitas melalui Lembaga 
atau Unit di luar Fakultas diantaranya : 
1). Penelitian dana DPP lewat Lembaga Penelitian (Lemlit) 
2). Pengabdian pada masyarakat melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. 
3). Penulisan buku ajar dan diktat melalui Biro Administrasi Akademik 

Pengembangan  Laboratorium  didanai  langsung  oleh  Universitas  melalui 
Laboratorium dengan jumlah terbatas dengan skala prioritas. 

Kegiatan  penelitian  skripsi  mahasiswa  secara  penuh  dibiayai  oleh  mahasiswa 
sendiri, hanya sebagian kecil dibiayai oleh pihak luar.
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b.  Manajemen Sumberdaya Manusia 
Evaluasi  terhadap  performance  dosen  secara  umum  dilakukan  dengan 

menggunakan  Daftar  Penilaian  Pekerjaan  Pegawai  (DP3),  sedangkan  secara  khusus 
dilakukan melalui angket evaluasi akademik yang diisi oleh para mahasiswa dan evaluasi 
oleh tim penyelia (sekarang BKMA). BKMA akan mengevaluasi proses belajar mengajar. 
Namun, dari beberapa metode evaluasi di atas masih belum dapat menunjukkan prestasi 
riil  dari  setiap  dosen,  mengingat  mencakup  kegiatan  dosen  pada  dharma  kedua  dan 
ketiga, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Manajemen  yang dikembangkan  saat  ini  juga  belum optimal.   Hal  ini  dapat dilihat 
dengan  belum  adanya  sistem  baku  sanksi  dan  penghargaan  prestasi  dosen  dan 
karyawan.  Selama  ini,  bentuk  sanksi  hanya  dalam  bentuk  sanksi  sosial,  seperti 
mengurangi jam mengajar, mengumumkan dosen yang “sangat” terlambat menyerahkan 
nilai.  Tentu  saja,  cara  ini  kurang  efektif.  Di  masa  yang  akan  datang  sedang  diusulkan 
pemberian sanksi dalam bentuk lain. 

Penetapan  jabatan  struktural  di  institusi  ini  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu 
pemilihan  (election) dan penunjukan  (pointed).   Jenis  jabatan  yang dipilih  adalah Ketua 
dan Sekretaris Program Studi, yang dipilih oleh semua dosen di Program Studi tersebut, 
Pimpinan Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas, dan Rektor beserta Pembantu Rektor 
yang dipilih oleh Senat Universitas. Sedangkan jenis jabatan yang ditunjuk oleh Rektorat 
antara  lain Kepala  Laboratorium, Kepala Pusat Studi, Kepala  Lembaga, Kepala Badan, 
Kepala  UPT,  Kepala  Perpustakaan,  dan  Kepala  Biro  dengan memperhatikan  masukan 
dari Pimpinan Fakultas dan Program Studi. 

Rekrutmen  terhadap  calon  dosen  (cados)  tetap  tidak  dilakukan  setiap  saat, 
melainkan  dilakukan  pada  waktuwaktu  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan  di  tingkat 
Program  Studi.  Untuk  merekrut  calon  dosen,  sedikitnya  ada  tiga  pihak  yang  terlibat 
secara langsung, yaitu : 

1).  Pimpinan  Program  Studi  dan  Fakultas  yang  memiliki  hak  untuk  mengusulkan 
rekrutmen cados sesuai dengan kebutuhan dimasingmasing Program Studi 

2).  Badan  Pengembangan  SDM  (BPSDM)  yang  bertugas  untuk  menyusun  aturan 
normatif  rekrutmen  cados,  mengusulkan  tim  rekruitmen,  menentukan  jadwal  seleksi 
dan memverifikasi  data  lamaran untuk menjadi cados  yang ada di Biro Administrasi 
Umum (BAU).  Atas dasar data tersebut, selanjutnya BPSDM akan mengundang para 
pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti test seleksi sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan 

3).  Rektorat  yang  akan  menginterview  cados  yang  dinyatakan  lulus  tertulis  dan  lulus 
praktek  mengajar.  Dengan  memperhatikan  hasil  tes,  hasil  interview  serta 
memperhatikan  masukan  dari  Pimpinan  Fakultas  dan  Pimpinan  Program  Studi, 
Rektorat akan menetapkan pelamar yang dinyatakan lulus tes dapat diterima sebagai 
cados. 
Calon  yang  diterima  akan  menjalani  prajabatan  dengan  pemberian  materi  yang 

terkait  dengan  Islam  dan  Kemuhammadiyahan,  pengajaran,  dan  kepemimpinan.  Tugas 
Cados hanya sebagai dosen pendamping atau asisten dosen. 

Untuk  proses  pengajuan  kenaikan  jabatan  akademik  dan  pangkat,  berkas  yang 
sudah lengkap langsung dikirim ke Biro Administrasi Umum (BAU) dengan dilampiri surat 
dari  Fakultas,  jika  ada  kekurangan  berkas/angka  kredit,  maka  pihak  BAU  akan 
memberitahukan ke dosen yang bersangkutan. Jika sudah lengkap, BAU akan mengirim 
berkas ke Kopertis. 
Profil Staf Akademik 

Program studi Teknik Elektro memiliki dosen sebanyak 30 orang yang terdiri atas 20 
orang  dosen  tetap  dan  10  dosen  tidak  tetap  (Tabel  16).  Bila  dilihat  dari  jenjang 
pendidikannya  diketahui  bahwa  jumlah  dosen  tetap    yang  telah menyelesaikan  jenjang 
pendidikan Strata 2 sejumlah 10 orang (33,33%), dua orang kini sedang menyelesaikan 
jenjang  pendidikan  S2,  sedangkan bila  dilihat  dari  usia  diketahui  bahwa  terdapat 20%
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yang berusia di atas 51 tahun, sedangkan selebihnya masih berusia di bawah 50  tahun 
(Tabel 14 dan Tabel 15). Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki produktivitas 
yang cukup tinggi dan berpotensi untuk berkembang lebih jauh. 

Berdasarkan  jabatan  akademiknya  dosen  tetap  yang  memiliki  jabatan  akademik 
Lektor Kepala sebanyak 2 orang (10 %), Lektor 8 orang (40%) dan yang memiliki jabatan 
akademik Asisten Ahli sebanyak 10 orang (50 %) (Tabel 33). Data di atas memperlihatkan 
bahwa motivasi  dosen masih  rendah untuk  segera meningkatkan  jabatan  akademiknya. 
Dari  segi  pembinaan  karier  dosen  memang  perlu  ditingkatkan.  Oleh  karenanya  peran 
pimpinan fakultas dan jurusan harus ditingkatkan lagi dalam pembinaan karier dosen. 

Dosen  tetap belum memiliki  pengalaman di  industri  dan  belum memiliki sertifikasi 
keahlian  terutama sertifikasi  keahlian  nasional maupun  international. Perlu  upaya untuk 
meningkatakan keahlian dan keikutsertaan dalam program sertifikasi. 
Perbandingan Jumlah Staf dan Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa yang aktif pada akhir tahun akademik 2004/2005 berjumlah  499 
orang.  Dengan  jumlah  dosen  sebanyak  30  orang,  maka  rasio  antara  jumlah  dosen 
dengan jumlah mahasiswa adalah  1 : 16,6. 
Beban Kerja Staf Akademik 

Beban mengajar dosen tetap dibatasi maksimum 10 SKS. Di Jurusan Teknik Elektro 
beban mengajar ratarata dosen tetap pada tiap semester adalah 8  SKS/minggu (Tabel 
18),  beban  penelitian  3,846  (Tabel  30).  Bagi  dosen  yang  sedang  menduduki  jabatan 
struktural,  beban  SKS  mengajarnya  akan  dikurangi  sesuai  jabatannya.  Untuk  menjaga 
efektifitas  proses  pembelajaran,  dosen  tetap  jurusan  hanya  dibolehkan  mengajar 
maksimum  2  Mata  Kuliah.  Tugas  lain  yang  diemban  dosen  tetap  adalah  sebagai 
penasehat akademik. 

Dosen tetap bertindak sebagai dosen wali untuk 1 kelas yang terdiri atas maksimum 
50  mahasiswa/kelas.  Selain  bertugas  sebagai  pengajar,  seorang  dosen  juga  memiliki 
kewajiban untuk membimbing skrispi mahasiswa. Seorang dosen ratarata membimbing 3 
orang  mahasiswa  per  semester.  Untuk  menjadi  pembimbing  pertama,  seorang  dosen 
harus  sudah  memiliki  jabatan  akademik  minimal  Lektor.  Selain  itu  dosen  tetap  juga 
bertugas di bidang kepanitiaan baik di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas. 

c.  Manajemen Fasilitas Fisik 
1.  Manajemen Prasarana (Gedung/Bangunan) 

Proses belajar mengajar mahasiswa  Jurusan Teknik Elektro dilaksanakan di Kampus 
Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Universitas  Muhammadiyah  Malang  mengembangkan  penggunaan  fasilitas  bersama 
(resource  sharing)  seperti  Gedung  Kuliah  Bersama  (GKB).  Pada  semester  yang  sedang 
berjalan, kegiatan perkuliahan mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dilaksanakan di GKB III di 
Lantai 2 s/d Lantai III, yaitu di ruang R 204, R 309, R 310, R 311, R 312 dan R 316. Masing 
masing  lokal memiliki  luas  56  m 2 ,  dan  dengan  kapasitas  kelas  60  mahasiswa.    Total  luas 
ruang kuliah adalah sebesar 336 m 2 . 

Seluruh ruang kuliah tersebut telah dilengkapi dengan OHP dan white board. Kegiatan 
perkuliahan dilaksanakan hari senin sampai dengan hari sabtu, mulai pukul 07.00 WIB sampai 
dengan  pukul  17.00 WIB  kecuali  Sabtu  sampai  pukul  13.00 WIB.  Sedangkan  ruang untuk 
perkantoran jurusan terdiri atas 2 lokal, satu lokal untuk ruang Ketua, Sekretaris jurusan dan 
staf administrasi, dan  lokal  lainnya untuk  ruang dosen. Total  luas  ruangan yang ada adalah 
134 m 2 . Berdasarkan luasan ruang sebagaimana tersebut di atas, fasilitas ruang kuliah, ruang 
perkantoran dan ruang tenaga administrasi sudah cukup memadai. 
2. Manajemen Laboratorium 

Laboratorium  yang  digunakan  praktikum  mahasiswa  elektro  tidak  semua  di  bawah 
koordinasi Jurusan, tetapi ada yang di bawah langsung koordinasi Universitas dan Fakultas.
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Namun, koordinasi materi praktikum dan pelaksanaan praktikum masih tetap berada di bawah 
koordinasi Ketua Jurusan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 
1).  Laboratorium yang berada di bawah Jurusan adalah Laboratorium Rangkaian Listrik dan 

Elektronika,  Laboratorium  Logika  dan  Mikroprosesor,  Laboratorium  Pengukuran  dan 
Elektronika Industri, serta Laboratorium Aplikasi Komputer. 

2).  Laboratorium  yang  berada  di  bawah  Fakultas  adalah  Laboratorium  Gambar  dan 
AUTOCAD.  Khusus  untuk  praktikum  ATC,  mahasiswa  akan  mendapat  Sertifikat 
Internasional dari Autodesk, Inc. 

3).  Laboratorium yang berada di bawah Universitas adalah Laboratorium Fisika, Laboratorium 
Bahasa, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Komputer. 
Salah  satu  kelemahan  Jurusan  Teknik  Elektro  adalah  rendahnya  tingkat  efisiensi, 

produktivitas  kinerja  dan  layanan  laboratorium  sebagai  pusat  sumber  pembelajaran  dan 
penelitian.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas  dan  kuantitas  peralatan  laboratorium  yang  ada 
kurang  memadai.  Hal  ini  berdampak  pada  terhambatnya  pelaksanaan  praktikum  dan 
penelitian  yang memanfaatkan  laboratorium.  Sehingga  laboratorium  lebih  banyak  berfungsi 
untuk  praktikum  dan  tidak  layak  digunakan  untuk  penelitian  dosen  maupun  mahasiswa. 
Akibatnya para mahasiswa banyak yang melakukan penelitian di lembaga atau instansi luar. 
Inilah  salah  satu  penyebab  mengapa  ratarata  penyelesaian  skripsi  mahasiswa  Jurusan 
Teknik Elektro  cukup  lama dan  rendahnya  produktivitas  para  dosen dan mahasiswa untuk 
melakukan penelitian bersama. 

Disisi  lain  keterampilan  dan  wawasan  laboran  maupun  dosen  terhadap  pemakaian 
peralatan  dirasa  masih  sangat  kurang  sehingga  diperlukan  penambahan wawasan melalui 
pengembangan staf laboratorium, bimbingan teknis tenaga ahli dan penambahan pustaka. 

Pembiayaan rutin untuk operasional laboratorium untuk pengadaan bahan, pembimbing, 
administrasi  dan  perawatan  alat  dibiayai  oleh  Universitas  melalui  Dana  Pengembangan 
Pendidikan  (DPP). Tetapi untuk biaya perawatan alat dan pengadaan peralatan baru belum 
teralokasi secara rutin dan terencana dengan baik. 

3.  Manajemen Perpustakaan 
Guna menunjang kegiatan akademik, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mendapatkan 

layanan  perpustakaan  dari  Perpustakaan  Pusat,  Ruang  Baca  Fakultas,  dan  Perpustakaan 
jurusan.  Pengelolaan  di  Ruang  Baca  Fakultas  dan  Perpustakaan  Jurusan  masih  bersifat 
manual. Sedangkan Perpustakaan Pusat (PP) UMM telah dikelola dengan sistem digital library 
(digilib)  yang  terkoneksi  dengan  beberapa  perpustakaan.  Adapun  koleksi  bahan  pustaka 
terdiri atas 67.246 eksemplar, koleksi majalah dan jurnal sebanyak 234 judul, koran 12 judul, 
CD  installer  228  keping, CD  ebook 79  keping,  dan  kaset  63  keping. Selain  perpustakaan 
pusat, ada juga perpustakaan Program Pasca Sarjana di  Kampus I dan perpustakaan untuk 
Fakultas Kedokteran dan Akademik Perawatan di Kampus II. 

Jumlah buku yang terkait dengan bidang elektro di Perpustkaan Pusat adalah 1488 
judul berupa buku teks dengan copy sebanyak 5229 (Tabel 26). Walapun perpustakaan 
yang ada  telah  representatif baik dari segi koleksi bukunya maupun dari segi bangunan 
dan fasilitas ruangnya, namun belum membuat mahasiswa Jurusan Teknik Elektro tertarik 
datang  ke  perpustakaan.  Transaksi  yang  terjadi  di  perpustakaan  pusat  hanya  61 
transaksi/hari. Sedangkan jumlah mahasiswa aktif saat ini adalah 499 mahasiswa. Hal ini 
menunjukkan minat mahasiswa untuk datang ke perpustakaan masih sangat rendah. 

Ruang  Baca  Fakultas  pada  saat  ini  berisi  koleksi  skripsi,  laporan  Praktek  Kerja 
Nyata  (PKN),  jurnal,  buku  teks,  majalah,  dan  koran.  Total  jumlah  koleksi  yang  ada 
masingmasing adalah 2909 judul skripsi, 675 judul laporan PKN, 81 jurnal, 9 buku teks 8 
judul majalah ilmiah populer, dan 3 judul koran. Koleksi tersebut hanya bisa untuk dibaca 
di  ruang  perpustakaan.  Karena  letaknya  yang  dekat  dengan  ruang  perkuliahan, 
perpustakaan  fakultas  ini  cukup  banyak  pengunjungnya.  Untuk  tahun  2005,  ratarata 
kunjungan ke Perpustakaan FT adalah 706 mahasiswa/bulan, khusus Teknik Elektro 165 
mhs/bulan.
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Salah  satu  yang  menyebabkan  transaksi  yang  rendah  adalah  buku  teks  dalam 
bahasa  Inggris,  sementara  kemampuan  bahasa  Inggris  sangat  rendah.  Perlu  ada 
kegiatan untuk menunjang minat baca dan kemampuan membaca bagi mahasiswa. 

Upaya  tersebut  juga  sebaiknya  dikaitkan  dengan  peningkatan  efektifitas  proses 
pembelajaran.  Misalnya  tugas  dengan  bahan  pustaka  dari  buku  teks  atau  jurnal  ilmiah 
yang ada di Perpustakaan Pusat. Juga, mengingat ruang perpustakaan yang cukup luas, 
salah  satu  jam  perkuliahan  dosen  dapat  dilakukan  di  PP  UMM.  Perkuliahan  dapat 
dilakukan  dalam  bentuk  diskusi  kelompok  dengan  bahan  pustaka  yang  ada.  Bacaan 
ilmiah populer yang  terkait dengan bidang   elektro perlu ditambah untuk menumbuhkan 
minat  baca.  Bacaan  ilmiah  ini  dapat  berupa  majalahmajalah  dan  jurnaljurnal  yang 
sekarang banyak bermunculan. 
d.  Manajemen Data dan Informasi 

Proses administrasi pelayanan akademik mahasiswa seperti Kartu Studi Mahasiswa 
(KSM)  dan  Kartu  Hasil  Studi  (KHS)  sudah  dilakukan  dengan  menggunakan  sistim 
komputerisasi.  Pengisian  KRS  dilakukan  langsung  oleh  mahasiswa  dengan  bimbingan 
dosen wali di Laboratorium Komputer, sehingga KRS dapat langsung diterimakan saat itu 
juga berupa KSM. Karena jumlah komputer yang terbatas maka pengisian KRS ini dibuat 
terjadwal  yang  diatur  oleh  Biro  Administrasi  Akademik.  Nilai  ujian  yang  diisikan  oleh 
dosen  juga  telah menggunakan  form  scanner,  sehingga  proses  penerbitan  Kartu  Hasil 
Studi dapat dilakukan tepat waktu. 

Karena  belum  tersedia  komputer  untuk  layanan  langsung, mahasiswa  belum bisa 
mendapatkan data  dan  informasi  akademik  secara mandiri.  Berdasarkan hasil  evaluasi 
yang  dilakukan  BKMA,  layanan  administrasi  menurut  persepsi  mahasiswa  termasuk 
kategori  kurang. Guna memperbaiki manajemen  data  dan  pelayanan  informasi  kepada 
mahasiswa,  sistim  informasi manajemen berbasis  komputer  yang  online  dengan  sistim 
manajemen administrasi akademik (MAA) melalui jaringan intranet perlu ditingkatkan. 
2.5  Indikator Kinerja Jurusan/Departemen/Program Studi 
a.  Indikator Kinerja Utama 

Rangkuman  indikator  kinerja  utama  beserta  dasar  untuk  menemukan 
gejala/fenomena yang terjadi di Jurusan Teknik Elektro UMM seperti yang diuraikan pada 
Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama 

Unsur  Indikator Kinerja Utama  Metode  Prosedur  Baseline 

1.  Nilai Ujian Seleksi PMB  Rekap 5 thn terakhir  Jml total NEM mhs/ total mhs  63,59 

2.  Nilai Ujian Akhir SMU (NEM)  Rekap 5 thn terakhir  Jml mhs yang diterima/ jml 
pendftr x 100%  33,55 Input 

3.  Tingkat keketatan persaingan calon  Rekap 5 thn terakhir  Jml mhs pendftr/ jml diterima x 
100%  65,8% 

1.  Ratarata lama masa studi lulusan 
(tahun) 

Rekap 5 thn terakhir  Total lama studi lulusan/jml 
lulusan  5,21 

2.  Ratarata IPK lulusan  Rekap 5 thn terakhir  Total IPK lulusan/jml lulusan  2,88 Proses 

3. Ratarata nilai TOEFL Mhs akhir  ≥ 450  Rekap 2 thn terakhir  Total mhs smt akhir Toefl > 
450/Total mhs smt akhir x 100%  3,45% 

1.  Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan 
(bln)  Tracer Study 

Total lama wkt tunggu 
lulusan/Total lulusan per thn  12,64 

Outcome 
2.  Ratarata gaji pertama (rupiah)  Tracer Study  Total gaji pertama lulusan/jml 

lulusan per thn  750.000 

b.  Indikator Kinerja Pendukung 
Rangkuman indikator kinerja pendukung beserta nilai baseline yang dijadikan dasar 

untuk menemukan gejala/fenomena yang  terjadi di Jurusan Teknik Elektro UMM adalah 
seperti diperlihatkan pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pendukung 
No.  Indikator Kinerja Pendukung  Metode  Prosedur  Baseline 

1.  Prosentase kelulusan mata kuliah (%)  Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah mhs yg mndptkan nilai MK ≥ C / jml 
mhs yg ikut MK 100%  80,1 

2.  Lama pelayanan adm. Akademik (jam)  Random 30 sampel  Jumlah responden yg mendptkan pelayanan  16 
3.  Lama mengerjakan skripsi (bulan)  Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah lama penulisan TA mhs yg lulusan / 

jumlah mhs yg lulus  tiap thn.  11,85 

4.  Jumlah  bahan  ajar  berbasis 
kompetensi. 

Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah MK yg memiliki bahan ajar.  0 
5.  Jumlah bahan ajar berbahasa Inggris  Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah MK memiliki buku ajar bhs Inggris  1 
6.  Jumlah  penelitian dosen/tahun/jurusan  Rekap. 2 thn terakhir  Jml judul penelitian dosen tiap thn, baik yg 

bersumber dana dari Univ. atau smbr lain.  5 

7.  Jumlah  perolehan  HKI  (Property 
Right)/thn/jurusan 

Rekap 2 thn terakhir  Jml judul penelitian berorientasi HKI  dosen 
tiap thn  0 

8.  Jumlah pengabdian  Masy. dosen dan 
mahasiswa/thn/jurusan 

Rekap. 2 thn terakhir  Jml judul pengabdian dosen tiap thn,baik yg 
bersumber dana dari Univ. atau yg lain.  2 

9.  Publikasi ilmiah dosen  Rekap. 2 thn terakhir  Jml judul pblkasi ilmiah dosen tiap thn  3 
10.  Jumlah penelitian dosen  bersama 

mahasiswa 
Rekap. 2 thn terakhir  Jml peneiltian dosen brsma mhs tiap thn, 

dana yg bersumber dari Univ. atau yg lain  1 

11.  Jumlah Publikasi ilmiah dosen 
bersama mahasiswa 

Rekap. 2 thn terakhir  Jml judul publikasi ilmiah yg dibuat dosen 
dgn mhs setiap thn  1 

12.  Prosentasi  jumlah  transaksi  digital 
library/ perpustakaan (%) 

Rekap. 2 thn terakhir  Jmlh mhs yg pnjm bk T.E perhari / jml mhs 
X 100%  12,2 

13.  Tingkat kehadiran dosen  (%)  Rekap. Data 1 thn 
terakhir 

Jml kehadiran / jml pertemuan yang 
ditetapkan x100%  95,3 

14.  Rerata kecep. waktu kenaikan pangkat 
dosen (tahun/dosen) 

Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah lama waktu kenaikan pangkat dosen 
/ jml dosen  5 

15.  Jmlh  penelitiian  Dosen  bekerja  sama 
dengan industri/tahun/jurusan 

Rekap. 2 thn terakhir  Jml penelitian kerjasama industri tiap thn  1 

16.  Ratarata  IPK  semester  mahasiswa 
aktif 

Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah IPK semester total mhs aktif / jml 
total mhs aktif  2,77 

17.  Jumlah stake holder yang masuk 
jaringan kerja sama 

Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah stake holder yg kerjasama dgn jur 
tiap thn  0 

18.  Tingkat  penggunaan  Modul  Praktikum 
(Shift/hr) 

Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah  penggunaan Modul .selama satu 
hari/ jmlh Mhs  5 

19  Jumlah PBM di laboratorium 
(shift/minggu) 

Rekap. 1 thn terakhir  Jumlah Dosen yang mengajar di lab selama 
1 minggu  2 

20  Jumlah Penelitian Dosen & Mahasiswa 
di lakukan di Lab 

Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah Penelitian Dosen plus Mhs 
yang dilakukan di Laboratorium  1 

21  Jumlah bahan ajar  Berbasis Lab  Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah Bahan Ajar  Berbasis Laboratorium  2 
22  Nilai Toefl Dosen ≥ 450 (orang)  Rekap. 1 thn terakhir  Jumlah dosen yang punya nilai Toefl  2 
23  Jumlah alat peraga pembelajaran Lab.  Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah alat peraga  1 
24  Jumlah bahan ajar berbasis multimedia  Rekap. 2 thn terakhir  Jumlah bahan ajar  1 

2.6.  Permasalahan yang Teridentifikasi 
Gejala/fenomena  masalah  yang  ada  di  Jurusan  Teknik  Elektro  UMM  yang  telah 

diidentifikasi menurut isu strategis RAISE terlihat pada Tabel 2.3. 
2.7.  Penyelesaian Alternatif 

Alternatif  penyelesaian  masalah  selengkapnya  beserta  aktifitasnya  terlihat  dalam 
Tabel 2.4 dan Tabel 2.5. 
2.8.  Data Pendukung 

Data pendukung untuk Laporan Evaluasi Diri ini dapat dilihat pada Tabel 1 sampai 
dengan Tabel 33 (terlampir).
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Tabel 2.3.  Gejala/Fenomena Masalah dan Akar Permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan Isuisu Strategis 
Isu Strategis 

Gejala/Fenomena Masalah 

No  Keterangan  HAL 

Akar Permasalahan  L  R  A  I  S  E 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Kompetensi keilmuan masih rendah : 
1). pencapaian materi tak sesuai SAP. 
2). Muatan kurikulum belum optimal. 

xxx  x  xx 

Pengetahuan kewirausahaan mahasiswa masih 
rendah. 

xxx 

Kemampuan bahasa Inggris lulusan rendah.  xxx  x  xx 

1 
Mutu lulusan yang rendah sehingga sulit mendapatkan 
pekerjaan 

10, 

11 

Kerjasama formal dengan dunia industri belum terjalin 
dengan baik. 

xx  xxx  xx 

Pemanfaatan  peralatan  dalam  proses  pembelajaran 
masih kurang. 

xx  xxx 

2  Efisiensi  dan  Efektifitas  Proses  Belajar  Mengajar  masih 
rendah  11  Proses  pembelajaran  belum menyentuh  aplikasi  dan 

persoalan di industri. 
xx  x  xx  xxx 

Belum memiliki kerjasama berkelanjutan dengan 
dunia industri dan pemerintah. 

xx  xxx  x 

3 
Jumlah kerjasama dengan Industri dan pemerintah 
rendah dan tidak berkelanjutan. 

11, 

12 
Jumlah  produk  penelitian  yang  tepat  guna  dan 
berorientasi  pada  penyelesaian  persoalan  industri 
yang masih rendah. 

x  xx  xxx 

Manajemen  data  belum  berjalan  secara  baik  karena 
sistem dan kemampuan pengelolaan rendah. 

xx  xxx 

4  Pelayanan Akademik belum efektif dan efisien 

13, 
14, 
15, 
17 

Belum adanya standarisasi penilaian dan mekanisme 
evaluasi bagi kinerja civitas akademika berupa sistem 
evaluasi kinerja berbasis kepuasan pengguna. 

xx  xxx 

Kurangnya kegiatan  bersama  dosen  dan mahasiswa 
dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

xx  xxx  xx 

Kurangnya aktifitas yang menunjang proses penelitian 
inovatif dan tepat guna bagi masyarakat. 

xxx  xx 
5  Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

serta Publikasi ilmiah  dosen dan mahasiswa rendah.  12 
Kualitas  penelitian  untuk  keperluan    publikasi  dan 
memperoleh hak paten, property right oleh dosen dan 
mahasiswa masih rendah. 

xxx  xx  xx 

Kualitas inputan masih rendah.  x  x  xxx  xx 
6  Row  Material  dan  Keketatan  Masuk  Program  Studi 

Elektro masih rendah  10  Persaingan masuk program studi rendah.  x  x  xxx  xx 

Catatan : XXX=sangat relevan, XX=cukup relevan, X=kurang relevan
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Tabel 2.4.  Penyelesaian Alternatif dari Akar Permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan Isuisu strategis 

Isuisu Strategis  Akar Permasalahan  Penyelesaian Alternatif 

1  2  3 

R.1.1.  Memperbaiki kualitas materi pengajaran. R.1  Kompetensi keilmuan masih rendah : 
1) pencapaian materi tak sesuai SAP 
2) muatan kurikulum belum optimal 

R.1.2.  Menyempurnakan muatan kurikulum agar lebih berbasis kompetensi. 

R.2.  Pengetahuan kewirausahaan mahasiswa masih 
rendah. 

R.2.1.  Meningkatkan kemampuan kewirausahaan melalui pengembangan media pembelajaran 
kewirausahaan. 

R.3.  Kemampuan Bahasa inggris lulusan rendah.  R.3.1.  Meningkatkan intensitas penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar. 
R.4.1.  Mengembangkan jaringan yang efektif dengan stakeholder terutama  dengan pihak industri, 

alumni, pemerintah dan dunia usaha. 

R.Relevansi (Relevance) 

R.4.  Jaringan dan  Hubungan dengan Pihak Luar belum 
terorganisasi dengan baik  R.4.2.  Meningkatkan kualitas kurikulum dengan mengikutsertakan stakeholder dan melakukan evaluasi 

kurikulum secara berkala dan kontinyu agar dapat mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di lingkungan eksternal. 

A.1.1.  Meningkatkan kegiatan yang melibatkan interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 
penelitian. 

A.1.  Kurangnya kegiatan yang melibatkan interaksi dosen 
dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat  A.1.2.  Meningkatkan kegiatan yang melibatkan interaksi dosen dan  mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat 
A.2.1.  Meningkatkan kerjasama penelitian antar perguruan tinggi, industri dan pemerintah. A.2.  Kurangnya aktifitas yang menunjang proses 

penelitian inovatif dan tepat guna bagi masyarakat  A.2.2.  Meningkatkan mutu penelitian dosen dan mahasiswa supaya lebih inovatif dan aplikatif. 

A. Atmosfir  Akademik 
(Academic Atmosphere) 

A.3.  Kualitas penelitian untuk keperluan  publikasi dan 
memperoleh hak paten, property right oleh dosen 
dan mahasiswa masih rendah. 

A.3.1.  Meningkatkan kualitas penelitian untuk  publikasi , memperoleh hak paten, dan property right 
oleh dosen dan mahasiswa. 

I.1.1.  Melakukan evaluasi dan penataan setiap unit kerja di jurusan dalam rangka efisiensi dan 
efektifitas proses pelayanan akademik. 

I.1.  Manajemen data di jurusan belum berjalan secara 
baik karena sistem dan kemampuan pengelolaannya 
masih rendah.  I.1.2.  Meningkatkan keahlian pengelola administrasi jurusan dan laboratorium. 

I. Manajemen dan 
Organisasi internal 
(Internal management and 
organization)  I.2.  Belum adanya standarisasi penilaian, mekanisme 

evaluasi kinerja civitas akademika berupa sistem 
evaluasi berbasis kepuasan pengguna. 

I.2.1.  Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dan Basis Data 

S.1.   Belum memiliki kerjasama berkelanjutan dengan 
dunia industri dan pemerintah. 

S.1.1.  Meningkatkan kerjasama dengan dunia industri dan pemerintah. 

S.2.1.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang berhubungan dengan pengembangan 
produk   dan persoalan industri dan pemerintah. 

S.2.   Jumlah produk penelitian yang tepat guna dan 
berorientasi pada penyelesaian persoalan industri 
dan pemerintah yang masih rendah.  S.2.2.  Melakukan kerjasama penelitian dengan industri dan pemerintah. 

S.3.1.  Meningkatkan program promosi jurusan di masyarakat. 
S.3.2.  Meningkatkan jumlah mahasiswa dari luar Propinsi Jawa Timur. 

S. Keberlanjutan 
(Sustainability) 

S.3.   Rendahnya kualitas dan kompetisi  mahasiswa yang 
masuk ke program studi. 

S.3.3.  Mengembangkan proses penjaringan siswa berbakat.



Proposal A2 PHK 2007 Jurusan Teknik Elektro UMM 

Bab 2 – Laporan Evaluasi Diri  21 

Isuisu Strategis  Akar Permasalahan  Penyelesaian Alternatif 

1  2  3 

E.1.  Pemanfaatan media dalam proses pembelajaran 
masih kurang. 

E.1.1. Meningkatkan kemampuan pengajar dalam penggunaan media pembelajaran. 

E.2.1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dosen sehubungan perkembangan dunia industri. 

E. Efisiensi (Efficiency) 

E.2.  Proses pembelajaran belum menyentuh aplikasi 
dan persoalan di industri.  E.2.2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis pada laboratorium dan 

perkembangan di dunia industri. 

Tabel 2.5.  Aktivitas yang diusulkan berdasarkan Isu Strategis, Akar Permasalahan, dan Penyelesaian Alternatif 
Sumberdaya yang dibutuhkan Isuisu Strategis  Akar Permasalahan  Penyelesaian Alternatif  Aktivitas yang 

diusulkan  PHK  Institusi  Lainnya 
1  2  3  4  5  6  7 

R.1 Kompetensi keilmuan masih 
rendah : 

1)  Pencapaian materi belum 
sesuai SAP. 

2)  Muatan kurikulum belum 
optimal. 

R.1.1. Memperbaiki kualitas materi 
pengajaran. 

R.1.2. Menyempurnakan muatan kurikulum 
agar lebih berbasis kompetensi. 

R.2.Pengetahuan 
kewirausahaan mahasiswa 
masih rendah. 

R.2.1. Meningkatkan kemampuan 
kewirausahaan melalui 
pengembangan media pembelajaran 
kewirausahaan. 

R.3.Kemampuan Bahasa 
Inggris lulusan rendah. 

R.3.1. Meningkatkan intensitas penggunaan 
bahasa Inggris dalam proses belajar 
mengajar. 

R. Relevansi (Relevance) 

R.4.Pengembangan Jaringan 
dan Hubungan dengan 
Pihak Luar belum 
terorganisasi dengan baik 

R.4.1. Mengembangkan jaringan yang efektif 
dengan stakeholder terutama  dengan 
pihak industri, alumni, pemerintah dan 
dunia usaha. 

R.4.2. Meningkatkan kualitas kurikulum 
dengan mengikutsertakan stakeholder 
dan melakukan evaluasi kurikulum 
secara berkala dan kontinyu agar 
dapat mengejar kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
lingkungan eksternal. 

Meningkatkan mutu 

lulusan dalam memasuki 

dunia kerja. 
xxx
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Sumberdaya yang dibutuhkan Isuisu Strategis  Akar Permasalahan  Penyelesaian Alternatif  Aktivitas yang 
diusulkan  PHK  Institusi  Lainnya 

1  2  3  4  5  6  7 
A.1.1.  Meningkatkan kegiatan yang 

melibatkan interaksi dosen dan 
mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

A.1.Kurangnya kegiatan yang 
melibatkan interaksi dosen 
dan mahasiswa dalam 
kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 

A.1.2.  Meningkatkan kegiatan yang 
melibatkan interaksi dosen dan 
mahasiswa dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat. 

A.2.1. Meningkatkan kerjasama penelitian 
antar perguruan tinggi, industri dan 
pemerintah 

A.2.Kurangnya aktifitas yang 
menunjang proses 
penelitian inovasi dan tepat 
guna bagi masyarakat.  A.2.2.  Meningkatkan  mutu  penelitian  dosen 

dan  mahasiswa  supaya  lebih  inovatif 
dan aplikatif. 

A. Atmosfir Akademik 
(Academic Atmosphere) 

A.3.Kualitas  penelitian  untuk 
keperluan    publikasi  dan 
memperoleh  hak  paten, 
property  right  dosen  dan 
mahasiswa masih rendah. 

A.3.1.  Meningkatkan kualitas penelitian untuk 
publikasi , memperoleh hak paten, dan 
property right oleh dosen dan 
mahasiswa. 

Meningkatkan Interaksi 
dosen dan mahasiswa 
melalui peningkatan 
Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat 

xxx  xxx 

I.1.1.  Melakukan evaluasi dan penataan 
setiap unit kerja di jurusan dalam 
rangka efisiensi dan efektifitas proses 
pelayanan akademik. 

I.1. Manajemen data di jurusan 
belum berjalan secara baik 
karena sistem dan 
kemampuan pengelolaan 
masih rendah  I.1.2.  Meningkatkan keahlian pengelola 

administrasi jurusan dan laboratorium. 

I. Manajemen dan 
Organisasi internal 
(Internal management 
and organization) 

I.2.  Belum  adanya  standarisasi 
penilaian,  mekanisme 
evaluasi  kinerja  civitas 
akademika  berupa  system 
evaluasi  berbasis  pada 
kepuasan pengguna 

I.2.1.  Mengembangkan  Manajemen  sistem 
Informasi dan Basis Data. 

Mengembangkan dan 
Memfungsikan Basis Data 
dan  Sistem Informasi 
Manajemen. 

xxx  xxx
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Sumberdaya yang 
dibutuhkan Isuisu Strategis  Akar Permasalahan  Penyelesaian Alternatif  Aktivitas yang 

diusulkan 
PHK  Institusi  Lainnya 

1  2  3  4  5  6  7 
S.1.Belum memiliki kerjasama 

berkelanjutan dengan dunia 
industri dan pemerintah. 

S.1.1. Meningkatkan kerjasama dengan 
dunia industri dan pemerintah. 

S.2.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
penelitian yang berhubungan 
dengan pengembangan produk dan 
penyelesaian persoalan industri dan 
pemerintah. 

S.2. Jumlah produk penelitian 
yang tepat guna dan 
berorientasi pada 
penyelesaian persoalan 
industri dan pemerintah 
yang masih rendah.  S.2.2. Melakukan kerjasama penelitian 

dengan industri dan pemerintah. 

Meningkatkan Kerjasama 
Industri dan Pemerintah  xxx 

S.3.1. Meningkatkan program promosi 
jurusan di masyarakat. 

S.3.2. Meningkatkan jumlah mahasiswa 
dari luar Propinsi Jawa Timur. 

S. Keberlanjutan 
(Sustainability) 

S.3.Rendahnya kualitas dan 
kompetisi  mahasiswa yang 
masuk ke program studi. 

S.3.3. Mengembangkan proses penjaringan 
siswa berbakat. 

Meningkatkan Promosi 
Jurusan  xxx 

E.1.Pemanfaatan media  dalam 
proses pembelajaran masih 
kurang. 

E.1.1. Meningkatkan kemampuan pengajar 
dalam penggunaan media 
pembelajaran. 

E.2.1. Meningkatkan pengetahuan dan 
kompetensi dosen sehubungan 
perkembangan dunia industri. 

E. Efisiensi 
(Efficiency) 

E.2.Proses pembelajaran belum 
menyentuh aplikasi dan 
persoalan di industri. 

E.2.2. Meningkatkan kualitas proses belajar 
mengajar yang berbasis pada 
laboratorium dan perkembangan di 
dunia industri. 

Meningkatkan Efisiensi dan 
Produktifitas Proses Belajar 
Mengajar  xxx


