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ABSTRAK 

Proses  pembelajaran  perlu  ditingkatkan  karea  keberadaan  kualitas  input  yang 
kurang mendukung seperti nilai UAN dan  tingkat keketatan  seleksi masuk universitas 
yang  rendah.  Sementara  itu  kurikulum,  proses  pembelajaran  dan  evaluasi  portofolio 
pembelajaran  belum  berbasis  teknologi  informasi  menyebabkan  kurangnya  proses 
inovasi  dan  kreatifitas pembelajaran  dosen. Hal  ini  diperlihatkan  pula  oleh  rendahnya 
umpan  balik  (feed  back)  proses  pembelajaran.  Laboratorium  Teknologi  Informasi 
menghadapi  kendala  infrastruktur  hotspot  yang  terbatas,  sehingga  masih  areaarea 
tertentu  saja  yang  dapat  mengakses  hotspot  antara  lain;  perpustakaan,  masjid,  BAA, 
Gedung Kuliah Bersama  1,  dan BAU. Disamping itu saat ini dari setiap node jaringan 
dengan  konverter  optic  masuk  kedalam  Switch  Hub  yang  unmanagable.  Hal  ini 
membuat  integrasi  database  yang  dapat  mendukung  antar  satu  unit  dengan  unit  lain 
tidak dapat berjalan semestinya. 

Bidang penelitian juga belum ada yang dapat mencapai tahap komersialisasi dan 
peluang  pengajuan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dari  hasil  penelitian  juga  masih 
sangat rendah. Kenyataan  ini menunjukkan perlunya pembinaan dalam pengembangan 
penelitian  berpotensi  HKI  serta  pemasyarakatan    di  kalangan  peneliti.  Pengembangan 
program RIReS terus menerus dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas penelitian 
dalam  pendukung  pengembangan  pembelajaran  berbasis  research  dan  teknologi 
informasi. 

Daya dukung pustaka (terutama koleksi soft copy) dalam bahasa asing (Arab dan 
Inggris) masih kurang. Selain itu belum tersedianya  layanan multimedia dalam rangka 
memberikan  layanan  visualisasi  koleksi  secara  penuh  menjadi  kendala  tersendiri. 
Demikian  juga  dengan  belum  terkelolanya  local  contents  dengan  baik  dan  belum 
optimalnya resources sharing antar perpustakaan  perguruan tinggi baik dalam dan luar 
negeri. 

Berdasarkan permasalahan diatas, kemudian disusun usulan program yang terdiri 
dari  tiga  program,  yaitu:  (1)  meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  penguatan 
pembelajaran  berbasis  teknologi  infomasi,  (2)  peningkatan  mutu  pendidikan  melalui 
penguatan  penelitian    berbasis  teknologi  informasi,  dan  (3)  peningkatan  mutu 
pendidikan melalui pengembangan networking pustaka berbasis teknologi informasi dan 
bahasa asing. 

Anggaran  biaya  keseluruhan  untuk  menunjang  usulan  program  peningkatan 
mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 

1.  Pengembangan Perpustakaan  Rp.136.500.000 

2.  Pengembangan Laboratorium  Rp.214.500.000 

3.  Manajemen Program  Rp.  39.000.000+ 

Total anggaran biaya  Rp.390.000.000
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BAB  1.  INFORMASI UMUM 

A. INFORMASI PERGURUANTINGGI 
1.  Pendahuluan 

Universitas Muhammadiyah Malang  (UMM) merupakan  salah  satu  amal  usaha 
milik  Persyarikatan Muhammadiyah  yang  cukup strategis.    Keberadaannya  tidak  bisa 
dilepaskan  dari  misi  besar  persyarikatan  sebagai  gerakan  tajdid  yang  melakukan 
pembaharuan  diberbagai  bidang  antara  lain  ekonomi,  sosial,  dan  keagamaan. 
Muhammadiyah  adalah gerakan tajdid modernis pertama di Indonesia yang melakukan 
kegiatan  nyata  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Maka,  pengembangan 
universitas  ke  depan harus memperhatikan  dan memadukan  secara  terintegratif  antara 
misi  pendidikan  dengan  misi  persyarikatan  secara  konsisten.  Arah  pengembangan 
tersebut setidaknya berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu pertama  eksistensi UMM tidak 
dapat dilepaskan dari  amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.  Kedua UMM adalah 
institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang mempunyai tanggung jawab melahirkan 
(meluluskan),  baik  DIII,  S1  dan  S2  yang  mempunyai  kemampuan  menguasai  dan 
mengembangkan ilmu dan kompetensi sesuai bidangnya secara etis dan Islami (berbasis 
pada  nilainilai  Islam)  berdasarkan  pada  standar  kurikulum  dan  harapan  masyarakat 
sebagai   pengguna  jasa  lulusan pendidikan  tinggi.  Ketiga  pengembangan pendidikan 
UMM  harus  dilakukan  secara  terintegratif  antara  misi  Persyarikatan Muhammadiyah 
dan misi pendidikan tinggi sebagai penyedia jasa bagi masyarakat pengguna. 

UMM ingin menjadikan kampus bukan sekedar sebagai tempat transformasi ilmu 
dari  pihak  dosen  kepada  mahasiswa  yang  berlangsung  secara  formal  dan  mekanis 
sifatnya,  begitu  pula  tidak  sekedar  menyelenggarakan  ujianujian  untuk  memperoleh 
sertifikat dan tanda lulus, lebih dari itu ingin menjadikan dirinya sebagai ”rumah ilmu”. 
Yakni sebagai rumah ilmu penghuninya yang selalu memiliki ciri khas mengedepankan 
keberanian  yang  bertanggung  jawab,  kebebasan  yang  didasari  kekuatan  nalar  yang 
kokoh  serta  keterbukaan  dalam menerima  segala  informasi  keilmuan  yang diperlukan 
dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan yang mantap. 

UMM  terus melakukan  pengembangan  dan  pembaharuan  (develop  and  reform) 
memasuki usianya yang ke42 saat ini. Terobosan strategi dan perbaikan berkelanjutan 
senantiasa  dilakukan  untuk  mewujudkan  misi  universitas  sebagai  the  real  university 
yang memadukan antara kompetensi dan aplikasi keilmuan dan teknologi yang berbasis 
pada  nilainilai  dan  etika  islam  sebagai  landasan  bagi  perubahan  sosial  sebagaimana 
visi, misi, dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.   Adapun visi, misi dan  tujuan universitas 
adalah sebagai berikut : 
VISI  :  Menjadikan  universitas  terkemuka  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan 

berdasarkan nilainilai Islam 
MISI  : 
a.  Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 
b.  Menyelenggarakan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dapat 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 
c.  Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah 
d.  Menyelenggarakan  pembinaan  civitas  akademika  dalam  kehidupan  yang  Islami 

sehingga mampu beruswah hasanah. 
e.  Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
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TUJUAN : 
a.  Menghasilkan  lulusan  yang  beriman,  bertaqwa, menguasai  IPTEKS,  professional, 

kreatif,  inovatif, bertanggung  jawab, dan mandiri menuju  terwujudnya masyarakat 
utama. 

b.  1). Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan  pendidikan 
dan mengembangkan IPTEKS. 

2). Menghasilkan, mengamalkan, mengembangkan, dan menyebar luaskan IPTEKS 
dalam skala regional, nasional dan internasional. 

c.  Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan 
terpercaya untuk menjamin keberlanjutan universitas. 

d.  Mewujudkan  civitas  akademika  yang  mampu  menjadi  teladan  dan  kehidupan 
masyarakat. 

e.  Menjalin  kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam  lingkup  regional,  nasional  dan 
internasional untuk pengembangan pendidikan dan penelitian 

PENJELASAN VISI, MISI DANTUJUAN 
Visi,  misi  dan  tujuan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dirumuskan  karena  diilhami  oleh 
citacita  luhur  Universitas  Muhammadiyah  Malang  untuk  menjadi  Perguruan  Tinggi 
Terkemuka,  baik  ditingkat  nasional  maupun  regional,  yang  mampu  menghasilkan 
lulusan  yang bermutu yang siap untuk  bersaing dipasar global.   Untuk mencapai cita 
cita dimaksud maka strategi yang ditempuh adalah; 
a.  Mendorong  dan  memfasilitasi  semua  Jurusan  dan  lembagalembaga  yang  ada  di 

UMM  untuk  selalu  melakukan  inovasiinovasi  pengembangan  IPTEKS  yang 
spesifik sesuai dengan bidang ilmunya masingmasing berdasarkan nilainilai Islam. 
Disamping  itu  semua  Jurusan  dan  Lembaga  yang  ada  juga  didorong  untuk 
menggalang kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah 
maupun swasta. 

b.  Secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses dan ouput 
penyelenggaraan  kegiatan  yang  menjadi  keunggulan  spesifik  Universitas 
Muhammadiyah Malang,  yaitu  penguasaan  teknologi  informatika melalui  training 
aplikasi  internet,  penguasaan  bahasa  inggris  melalui  kegiatan  English  Special 
Purpose (ESP) dan perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahaan (AIK).  Ketiga 
jenis kegiatan tersebtu bersifat wajib bagi semua mahasiswa UMM. 

2.  Rencana Pengembangan Jangka Panjang Perguruan Tinggi 
Dunia  pendidikan  saat  ini  mengalami  situasi  lingkungan  persaingan  yang 

semakin kompetitif. Kompetisi antar Pendidikan Tinggi, baik PTN, PTS maupun PTA, 
berlangsung sangat ketat, tajam, dan hampir tanpa batas.  Perguruan Tinggi yang tidak 
mempunyai keunggulan kompetitif, tidak akan mampu bersaing secara fair dan terbuka. 
Akibatnya bisa dipastikan mereka akan tumbang oleh seleksi alam. 

Universitas Muhammadiyah Malang menyadari kondisi tersebut dan melakukan 
beberapa  langkah  strategis  yang  dipsersiapkan  secara  mantap  melalui  pembuatan 
Rencana Strategi (Renstra). Renstra berisi adalah kumpulan berbagai kebijakan strategis 
yang  berisi  visi,  misi,  tujuan,  dan  strategi  jangka    pendek,  menengah,  dan  jangka 
panjang untuk menghadapi tantangan masa depan.  Renstra menjadi dasar pijakan dalam 
penyusunan  rencanarencana  strategi  pada  lembaga  di  tingkat  Fakultas,  lembaga 
lembaga di tingkat lebih bawah ataupun lembagalembaga di tingkat persyarikatan.
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Tujuan  pembuatan  rencana  strategi  ini  adalah  untuk mengindentifikasi,  meng 
ukur, dan mensinergiskan berbagai  kekuatan  yang dimiliki  lembaga,  sehingga mampu 
mengoptimalkan dan meraih   peluang  keunggulan dalam persaingan  global.  Rencana 
strategi bertujuan untuk: 
a.  Menjadi dasar dan arah dari pengembangan universitas dengan lembagalembaga di 

bawahnya, 
b.  Menjadi  cermin  evaluasi  untuk  mengukur  posisi  dan  eksistensi  Universitas 

Muhammadiyah Malang saat ini dan masa mendatang, 
c.  Menjadi  dasar  evaluasi  kendalakendala  yang  dihadapi  untuk  pembuatan  atau 

penyempurnaan rencana strategi selanjutnya, 
d.  Menjadi  tolak  ukur  pengukuran  kinerja  seluruh  lembaga  pada  periodeperiode 

tertentu, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
Renstra  juga  merupakan  skenario  yang  cukup  realistik  yang  disusun  oleh 

lembaga  berdasarkan  pada pengalaman,  kondisi  saat  ini  serta  analisis  situasi  terhadap 
komponenkomponen  penentu  (sumber  daya)  yang  diproyeksikan  akan  dimanfaatkan 
dalam  jangka  waktu  10  tahun  mendatang,  sehingga  dapat  diimplementasikan  untuk 
menyusun  langkah  pengembangan  menuju  The  Real  University  yang  berbasis  pada 
keunggulan dan keterdepanan 

Rencana  Strategi  Universitas  Muhammadiyah  Malang  2000–2010,  termuat 
rumusan pengembangan universitas melalui 11 strategi pengembangan, yaitu: 
a.  Menjadikan  kampus  Universitas  Muhammadiyah  Malang  (UMM)  sebagai  pusat 

aktifitas akademik di tingkat regional dan nasional. 
b.  Meningkatkan mutu akademik baik proses maupun lulusannya. 
c.  Mencetak  lulusan  yang  berjiwa  enterpreneurship  dan  bermoral  etis  Islami  yang 

tinggi. 
d.  Menuju Real University. 
e.  Pengembangan  fakultas  dan  sarana  fisik,  terutama  pada Fakultasfakultas  eksakta, 

seperti Fakultas Kedokteran, Teknik, Pertanian dan PeternakanPerikanan. 
f.  Meningkatkan misi dan strategi pendidikan dan pengajaran yang sesuai situasi dunia 

yang penuh perubahan. 
g.  Intensifikasi  eksplorasi  dan  optimalisasi  sumberdaya  kampus  sebagai  pemegang 

informasi yang andal dan reliabel. 
h.  Dalam  rangka  peningkatan  karakter  ekonomi  dan  budaya  internasional,  perlu 

ekspansi untuk mendirikan kelas internasional. 
i.  Meningkatkan  kembali  komitmen  untuk  membina  kemitraan  dengan  masyarakat, 

sehingga  UMM  dapat  berfungsi  sebagai  jembatan  masyarakat  ilmiah  dengan 
masyarakat kontemporer. 

j.  Memantapkan pendanaan universitas. 
k.  Menjadikan UMM sebagai pusat pengkajian, pengamalan, dan dakwah Islam. 
l.  Melakukan  sentralisasi  administrasi  dan  desentrealisasi  akademik  yang  dilakukan 

secara bertahap (di mulai tahun 2000). 
Penyusunan  Renstra  UMM  dilakukan  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  pertama 

tahap  pembentukan  tim,  yaitu  Pimpinan  Universitas  membentuk  task  force  yang 
bertugas  untuk  menyusun  draft  renstra.  Tahap  kedua,  tim  task  force  melakukan 
pengkajian  dan  analisis  terhadap  kondisi  lembaga  dan  setelah  itu  melakukan 
penyusunan  draft  renstra.  Tahap  ketiga,  pengesahan,  yaitu  draft  renstra  tersebut 
selanjutnya  dibawa  dan  dibahas  ke  forum  rapat  senat  universitas  untuk  dilakukan



Program Hibah Kompetisi Penguatan Mutu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang 

4 

pembahasan dan pengesahan.   Dan keempat,  sosialisasi,  yaitu  renstra di  sosialisasikan 
ke semua Pimpinan Fakultas,  Jurusan dan seluruh lembagalembaga yang ada di UMM. 

Direktorat  Pendidikan  Tinggi  (DIKTI)  telah  memperkenalkan  paradigma  baru 
pengembangan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  dalam  menghadapi  tantangan  era 
globalisasi.  Paradgima  tersebut  bertujuan  sebagai  rerangka  dan  arah  pengembangan 
kebijakan  strategis  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Rencana  Strategis  yang  disusun 
UMM  tersebut  sejak  awal  telah  mempertimbangkan  keselarasan  dengan  Higher 
Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010 yang telah dicanangkan DIKTI. 
Strategi  HELTS  dibangun  berlandaskan  visi  quality,  access  and  equity,  institutional 
autonomy  and  accountability.  Strategi  tersebut  diarahkan  untuk  meningkatkan  daya 
saing  bangsa  yang  dilandasi  oleh  adanya  otonomi  penyelenggaraan  pendidikan  dan 
kesehatan  organisasi.  Pada  tahun  2010  keunggulan  kompetitif  sumberdaya  manusia 
Indonesia diharapkan sudah dapat dicapai, karena lembaga pendidikan tinggi, termasuk 
UMM  memiliki  programprogram  yang  kuat  dan  dapat  diandalkan,  serta  memiliki 
sistem organisasi yang sehat. Dalam jangka yang lebih pendek keunggulan kompetitif di 
tingkat nasional diharapkan sudah diraih oleh  lulusan UMM melalui  rencana strategis 
yang telah ditetapkan diatas. 

3.  Dampak Hibah di Perguruan Tinggi 
Strategi  pengembangan  UMM menjadi  predikat  the  real university  dan  dalam 

rangka memenuhi  harapan  stakeholder,  maka  beberapa  program  pengembangan  telah 
banyak  dilakukan  dalam  waktu  5  tahun  terakhir.  Berbagai  strategi  pengembangan 
tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas,  dan  produktifitas,  serta 
untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan. Programprogram pengembangan 
tersebut antara lain : 
a.  Peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui: 

1)  Peningkatan mutu dosen, dengan studi lanjut, kursus profesi, short course untuk 
pengembangan kegiatan akademik, magang dan mendorong peningkatan jabatan 
fungsionalnya. 

2)  Pemberian fasilitas kepada seluruh dosen di UMM untuk menulis buku ajar yang 
diterbitkan melalui UMM Press. 

3)  Peningkatan  pendidikan  dan  perkuliahan  AlIslam  dan  Kemuhammadiyahan 
yang  dilakukan  secara  bertahap  melalui  penjenjangan  kelas:  (a)  Fashl  al 
Mubtada’in  (kelas  elementer),  (b)  Fashl  alMutawassitin  (kelas  intermediate) 
dan (c) Fashl alMutaqqadimin (kelas advanced). 

4)  Mewajibkan semua mahasiswa mengambil ESP  (English  for Special Purposes) 
selama 18 jam selama 3 semester. 

5)  Menghilangkan  dikotomi  antara  dosen  tetap  dengan  dosen  tidak  tetap,  dengan 
harapan saling dapat memiliki tanggung jawab yang sama. 

6)  Mewajibkan semua mahasiswa baru mengikuti pelatihan internet. 
7)  Peningkatan peran Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA). 
8)  Mengembangkan  perpustakaan  digital  (digital  library)  yang  terkoneksi  dengan 

sekitar 14 perpustakaan digital di dalam dan di luar negeri. 
9)  Pengembangan  laboratorium  kerja  dengan  teknologi  informasi  yang  berbasis 

pada LAN dan online internet. 
b.  Memotivasi dan memfasilitasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat guna meningkatkan produktifitas karya ilmiahnya. 
c.  Peningkatan pelayanan administrasi akademik melalui;
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1)  Pembangunan jaringan intranet dan Sistem Manajemen Administrasi Akademik 
(MAA) ke semua komputer yang ada di Laboratorium dan perkantoran. 

2)  Percepatan  pencetakan  kartu  mahasiswa  (KTM)  secara  digital  pada  saat 
mahasiswa melakukan herregistrasi. 

3)  Percepatan  proses  pembuatan  ijazah  dwi  bahasa,  dan  penggunaan  security  ink 
pada kertas ijazah dan transkrip akademik. 

d.  Meningkatkan kerjasama dengan, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dalam 
dan luar negeri, serta lembaga atau instansi lainnya. 

e.  Secara  terus  menerus  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  saranan  dan  prasarana 
yang ada melalui pendekatan interdepartemental resource sharing. 

f.  Meningkatkan  revenue  centre.  untuk  mencari  sumbersumber  pendanaan  lainnya 
melalui pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) seperti (1) Unit Produksi Internet 
(UPI), (2) Badan pengelola gedung serba guna (UMM DOME) , (3) Unit Produksi 
Pakan Ternak, (4) Unit Koperasi, (5) Unit Penerbitan dan (6) Unit Guest House dan 
Hotel UMM  Inn  (7) unit  usaha perbengkelan  bekerjasama  dengan Yamaha  (DAU 
Motor). 

Hasil dari program pengembangan tersebut dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut: 
a.  Pada  saat  ini  telah memiliki 10  fakultas  dengan  39 Jurusan,  yang  terdiri  atas  :  30 

Jurusan S1, 3 Jurusan D3, Akademi Keperawatan, dan 6 Jurusan S2. 
b.  Hasil  akreditasi  yang  dilakukan  oleh  BAN  PT  adalah  sebagai  berikut  :  9  Jurusan 

terakriditasi dengan  nilai  ”A”, 21  Jurusan  terakrditasi dengan  nilai  ”B”, 3  Jurusan 
terakriditasi dengan nilai ”C”.  Sedangkan 6 Jurusan belum diajukan akreditasinya, 
karena usianya belum sampai 5 tahun dan belum pernah meluluskan mahasiswanya, 
yaitu Program Pendidikan Dokter  (berdiri  tahun  2001), PS Magister  Ilmu Hukum, 
PS  Magister  Agribisnis,  PS Magister  Kebijakan  Pendidikan  yang  masingmasing 
berdiri pada tahun 2004, dan yang terakhir adalah PS Hubungan Internasional (S1) 
dan PS Teknik Informatika (S1) yang berdiri mulai tahun 2005. 

c.  Pada tahun 2004/2005 jumlah mahasiswa yang aktif mencapai 16.087 orang. 
d.  Jumlah dosen 1017 orang terdiri atas 413 S1, 547 S2 dan 57 S3 yang tersebar di 32 

Jurusan. Sedangkan dosen tetap 388 orang dengan perincian 57 orang bergelar S1, 
319 bergelar S2, dan 12 orang bergelar doktor.  Dari 345 dosen tersebut 276 orang 
diantaranya telah menduduki jabatan Lektor dan Lektor Kepala. 

e.  Jumlah buku ajar yang ditulis oleh para dosen yang telah diterbitkan secara nasional 
(berISBN) berjumlah 142 judul. 

f.  Hibah  penelitian  DPP  (4  tahun  terakhir)  universitas  sebesar  Rp  1.427.800.000, 
terdiri  atas  Rp  1.077.700.000,  untuk  Penelitian  Bidang  Ilmu  (PBI),  Rp 
321.600.000,  untuk  Penelitian  Program  Unggulan  (P2U),  Rp  27.500.000,  untuk 
Penelitian  Institusional  (PI),  dan  Rp  10.000.000,  untuk  Penelitian  Insentif 
Penelitian Institusional untuk Mahasiswa (PIPIM) 

g.  Memperoleh Hibah penelitian DIKTI  sebesar Rp 1.468.812.000, untuk  147  judul 
terdiri  atas  36  Penelitian  Dosen  Muda  (Rp  298.185.000,),  1  Penelitian  Kajian 
Wanita  (Rp  7.500.000,),  13  Penelitian  Dasar  (Rp  439.512.000,),  10  Penelitian 
Hibah Bersaing (Rp 723.615.000,). Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini UMM 
telah menempati  urutan  pertama  yang  proposal  penelitiannya  didanai  oleh DIKTI 
untuk tingkat PTS se Indonesia. 

h.  Sejak  5  tahun  terakhir  telah  ditandatangani  MOU  dengan  80  institusi  yakni 
pemerintah,  perusahaan  swasta,  perguruan  tinggi  dalam  dan  luar  negeri,  serta 
lembaga dan instansi lainnya.
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Informasi  Program Hibah Kompetisi  dari  DIKTI  sesungguhnya  sudah  diakses 
UMM sejak tahun 2001, namun usaha secara serius untuk mengajukan proposal PHK ke 
DIKTI baru dimulai pada tahun 2002.  Tahun 2002, UMM secara resmi mengajukan 7 
proposal SemiQUE IV ke DIKTI.  Proses pembuatan proposal sudah dilakukan secara 
serius, akan tetapi hasilnya adalah tidak ada satupun proposal yang lolos seleksi. 
Pada  tahun  2003 UMM mengusulkan  lagi  8  proposal  SemiQUE V.   Dari  8 proposal 
yang  diajukan  tersebut,  2  proposal  berhasil  lolos  seleksi,  yaitu  proposal  dari  PS 
Teknologi  Hasil  Pertanian  dan  PS  Agronomi  PHK  ke  DIKTI.  Sementara  itu,    pada 
tahun 2004 yang  lalu UMM mampu mengirimkan 4 proposal Program A1, 5 proposal 
program A2, dan 1 proposal A3.  Hasilnya adalah 2 proposal A1 berhasil lolos seleksi, 
yaitu proposal dari Jurusan D3 Keuangan dan Berbankan dan Jurusan Teknik Industri, 
serta satu proposal   proposal A2, yaitu proposal yang diajukan oleh Teknik Sipil untuk 
pendanaan  tahun  2005.    Tahun  2005  prestasi  kembali  dicapai  oleh  Universitas 
Muhammadiyah Malang  yang  berhasil  memenangkan  hibah  kompetisi  A2  untuk  tiga 
jurusan yaitu Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian  dan  Jurusan  Agronomi.    Keberhasilan  sejumlah  proposal  PHK mempunyai 
implikasi  yang sungguh sangat  luar biasa, baik bagi program studi  yang mendapatkan 
hibah  maupun  bagi  program  studi  lain  di  lingkungan  UMM.  Dampak  langsung  bagi 
program studi penerima  hibah  adalah:  (1) dapat meningkatkan  atmosfir  akademik,  (2) 
dapat meningkatkan program pelayanan laboratorium, (3) dapat meningkatkan efisiensi 
dan  produktifitas  dan  (4)  dapat  memperbaiki  kapasitas  internal  menajemen.    Akibat 
perbaikan  dan peningkatan  kualitas  proses  sarana  dan manajemen  dengan  dana  hibah 
DIKTI  tersebut  adalah mampu menurunkan  lama  penyelesaian  skripsi  dan  lama  studi 
mahasiswa. Sedangkan dampak secara umum adalah memberikan dampak yang cukup 
baik terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, atmosfir akademik, interaksi antara 
dosen  dan  mahasiswa  serta  perbaikan  internal  menajemen,  terutama  pada  jurusan 
penerima PHK tersebut. 

4.  Unit Koordinasi Tingkat Perguruan Tinggi 
Perkembangan  lain  yang  patut  dicatat  dalam  rangka  untuk  meningkatkan 

akuntabilitas pelaksanaan Program Hibah Kompetisi (PHK), baik Program A1 maupun 
Program  A2,  adalah  dibentuknya  Tim  Monitoring  dan  Evaluasi  (MONEV).  Tim 
tersebut dibentuk Bulan Mei Tahun 2004 berdasarkan Keputusan Rektor UMM No. 7 
Tahun  2004  yang  bertugas  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  proses 
penyusunan dan pelaksanaan proposal Hibah Kompetisi. Anggota tim MONEV adalah 
beberapa  pejabat  struktural  yang  memang  berkompeten  dan  mempunyai  pengalaman 
dalam mengevaluasi proposal, sehingga pelaksanaan monitoring efektif dan efisien serta 
tidak  perlu  harus mengangkat  tim khusus  (Lampiran  3.1 dan 3.2).  Keputusan Rektor 
Nomor  :  011  Tahun  2004  dan  Surat  Tugas Nomor  :  E.2.b/530/BAAUMM/XI/2005. 
Adapun susunan Tim tersebut terdiri  atas; 

a.  Ketua  merangkap  anggota  oleh  Kepala  Badan  Kendali  Mutu  Akademik 
(BKMA) 

b.  Sekretaris merangkap anggota oleh Kepala Biro Administrasi Akademik 
c.  Anggota : Asisten Koordinasi Bidang Pengembangan Akademik, Kepala Badan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia  (BPSDM) dan Sekretaris  Badan Kendali 
Mutu Akademik (BKMA), Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Kepala 
Badan Pengendalian Internal
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Tim MONEV mempunyai beberapa tugas, antara lain: (1) melakukan sosialisasi 
tentang berbagai  informasi  yang  terkait dengan Program Hibah Kompetisi dari DIKTI 
kepada  seluruh  program  studi  di  lingkungan  UMM,  (2)  melakukan  seleksi  internal 
terhadap proposal PHK yang akan dikirim ke DIKTI, dan (3) melakukan evaluasi dan 
monitoring  terhadap  implementasi  PHK  di  Jurusanjurusan  yang  telah  mendapatkan 
PHK dari DIKTI. 

Untuk mendorong semua jurusan mengajukan proposal Program PHK dan untuk 
meningkatkan mutu proposal  yang akan diajukan ke DIKTI, maka dilakukan beberapa 
tahapan  kegiatan,  antara  lain  ;  (1) Mengadakan  sosialisasi  tentang Program PHK dari 
DIKTI.  (2)  Mengadakan  diskusi  penyusunan  proposal  Program  PHK    dengan 
mengundang  para  pakar,  terutama  dari  mereka  yang  sudah  mendapatkan  PHK  dari 
DIKTI.  (3)  Seleksi  internal  terhadap proposal  yang masuk  yang  dilakukan dalam dua 
tahap.  Pertama dilakukan oleh Tim Monitoring  dan Evaluasi Universitas, dan Kedua 
dilakukan  oleh  Team  Review  dari  luar  UMM.    Penunjukkan  tim  dari  luar  ini 
dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  subyektifitas  penilaian.  (4)  Pengumuman  terhadap 
proposal  yang  layak  untuk  dikirim  ke DIKTI.  (5) Diskusi  akhir  ditingkat  Universitas 
antara  para  task  force  dari  masingmasing  jurusan  dengan  pakar  dari  luar  UMM. 
Adapun  Pelaksanaan  seleksi  internal  untuk  periode  tahun  2006  dilakukan  dengan 
mendatangkan reviewer eksternal dan reviewer internal, dimana dari 11 proposal hibah 
kompetisi  A2  yang  dikompetisikan  pada  tingkat  internal  dapat  diseleksi  sebanyak  6 
proposal  PHK A2  yang  dinyatakan  lolos  seleksi,  beserta  2  proposal  PHK A3  dan  2 
proposal  PHK  A1.  Kemudian  hasil  seleksi  proposal  tersebut  selanjutnya  dikirim  ke 
Dikti guna dikompetisikan. 

Khusus  untuk  menyusun  Hibah  Kompetisi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  ini, 
Universitas  telah  membentuk  Task  Force  yang  melibatkan  beberapa  komponen  yang 
berhubungan dengan monitoring dan evaluasi.  Tim ini bekerja berdasarkan Surat Tugas 
no.E.2.b/341a/BAAUMM/V/2006 (Lampiran 3.3) 

B. INFORMASI BADAN  KENDALI MUTU AKADEMIK 
Badan  Kendali  Mutu  Akademik  (BKMA)  merupakan  badan  yang  dibentuk 

berdasarkan  Surat  Keputusan  Rektor  Nomor  02/2004  yang  bertugas  melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan secara berkelanjutan. 

Visi, Misi dan Tujuan Badan Kendali Mutu Akademik 
Visi  :  Terwujudnya  lulusan  yang  berkualitas  melalui  optimalisasi  pelaksanaan  Tri 
Dharma Perguruan Tinggi Berbasis nilainilai Islam 
Misi : 
1).  Menyelenggarakan layanan akademik yang berkualitas 
2).  Mengupayakan  peningkatan  relevansi  hasil  pembelajaran  dengan  tuntutan  dunia 

kerja 
3). Memenuhi kebutuhan,  harapan dan kepuasaan stakeholders 
4). Menciptakan budaya akademik bernuansa Islam 
5). Mengembangkan system manajemen internal yang efektif dan efisien 
Tujuan: 
1)  Meningkatkan  Kreativitas  dan  Inovasi  Pembelajaran  berbasis  tehnologi 

pembelajaran dan sumber belajar 
2)  Meningkatkan mutu lulusan yang dapat bersaing di pasar kerja 
3)  Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholders
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4)  Mengupayakan mahasiswa lulus tepat waktu dan berkualitas 
5)  Meningkatkan kualitas kurikulum yang berbasis kecakapan hidup 
6)  Meningkatkan kualitas dan kinerja dosen 
7)  Meningkatkan system reward dan punishment dalam proses pembelajaran 
8)  Mengoptimalkan pemanfaatan saranaprasarana pembelajaran 
9)  Meningkatkan budaya membaca, menulis, meneliti, dan diskusi untuk dosen dan 

mahasiswa 
10)  Menciptakan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif 
11)  Menciptakan  system pelayanan administrasi  yang kondusif untuk pengembangan 

proses pembelajaran 
12)  Menciptakan  system  monitoring  dan  evaluasi  proses  pembelajaran  yang 

berkelanjutan 
13)  Meningkatkan  koordinasi  antar  unit  kerja  yang  terkait  dalam  proses  belajar 

mengajar 
14)  Mengembangkan  standar  kualitas  akademik  (pendidikan  pengajaran,  penelitian 

dan pengabdian masyarakat) 
Strategi  program  pengembangan Universitas  mengacu    pada  konsep  HELTS 

(Higher Education Long Term Strategy) yang menekankan pada aspek profesionalisme, 
dimana  pengelolaan  Universitas      didasarkan  pada  asas  akuntabilitas,  otonomi,  dan 
perbaikan  secara  berkelanjutan,  termasuk  juga  dalam  rangka  peningkatan  dan 
pengembangan  kualitas  sumber  daya  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  universitas  dalam 
prespektif  kedepan  diarahkan  pada  pengembangan  berbagai  bidang  secara  simultan, 
komprehensif,  dan  terintegrasi  serta  berkelanjutan.  Adapun  fokus  program 
pengembangan kedepan diarahkan pada ; 

1).  Program  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui  peningkatan 
Tridharma  Perguruan  tinggi  meliputi  bidang  pendidikan  dan  pengajaran, 
penelitian, serta pengabdian masyarakat, 

2).  Program  pengembangan  bidang  Fasilitas  dan  infrastruktur  pembelajaran,  yang 
ditekankan pada penguatan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi. 

3).  Program pengembangan bidang Kerjasama 
4).  Program pengembangan bidang Kelembagaan dan Organisasi 

Reorientasi  dan  hasil  kerja  yang  mendalam  serta  diperkuat  dengan 
profesionalisme, upaya yang sungguhsungguh untuk meningkatkan atmosfer akademik 
dan  kompetensi dosen  dalam bidang pendidikan  dan pengajaran  serta penelitian  telah 
menghasilkan sejumlah lulusan dengan identifikasi sebagai berikut; Lama penyelesaian 
skripsi
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BAB  2.  EVALUASI DIRI 

A. Umum 

i.  Identifikasi dan cara memperoleh data dan informasi 
Proses  penyusunan  proposal  hibah  kompetisi  peningkatan  mutu  pendidikan 

diawali  dengan  pembuatan  team  penyusunan  evaluasi  diri        atau  task  force  yang 
sekaligus  sebagai  team monitoring  evaluasi  untuk  program  hibah  tingkat  Universitas 
yang dibantu sejumlah pihak yang berkompeten. Adapun bentukan team tersebut terdiri 
atas;      Badan  Kendali  Mutu  Akademik,  Badan  Administrasi  Akademik,  Badan 
Pengendalian  Internal,  Lembaga  Penelitian,  Perpustakaan,  Laboratorium  Teknologi 
Informasi  dan  LaboratoriumLaboratorium  serta  Jurusan  dan  Fakultas.  Proses 
pelaksanaan evaluasi diri dimulai setelah pelaksanaan seleksi internal Hibah Kompetisi 
A2,A1  dan  A3  yang  dilanjutkan  dengan  Workshop  Team Monev  ke  Surabaya  yang 
ditindaklanjuti  dengan  pembuatan  proposal  Hibah  Kompetisi  Peningkatan  Mutu 
Pendidikan. Mekanisme  penyusunan  laporan  evaluasi  diri  dilakukan  secara  sistematik 
dengan menyusun  jadwal dan rencana kerja. Proses penyusunan proposal dan evaluasi 
diri  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan,  yaitu  pertama  Team  Monev  Universitas 
melakukan  koordinasi  sebagai  tindak  lanjut atas workshop Team Monev di Surabaya, 
kemudian dilakukan sosialisasi pada seluruh unit  laboratorium, UPT dan Jurusan serta 
Fakultas guna identifikasi dan pengumpulan data.   Tahap kedua, Pimpinan Universitas 
membentuk  taskforce  berdasarkan  atas  evaluasi  program  hibah  kompetisi  yang 
diusulkan  melalui  program  Hibah  A1;A2  dan  A3  untuk  mengidentifikasi  indikator 
indikator strategis berkait dengan pelaksanaan mutu pendidikan yang dikaitkan dengan 
keberlangsungan  program  pengembangan  laboratorium  pada  masingmasing  unit. 
Tahap  ketiga,  yaitu  Penyusunan  proposal  hibah  kompetisi  peningkatan  mutu 
pendidikan. 

Proses  perencanaan,  identifikasi  dan  pengumpulan  data  merupakan  pekerjaan 
yang pertama kali dilakukan oleh seluruh anggota taskforce. Datadata yang dibutuhkan 
dalam penyusunan evaluasi diri tersebut diperoleh dari beberapa sumber yaitu, Pertama 
sumber  lembaga  internal  UMM  yang  terdiri  dari  beberapa  Jurusan  yang  ada  melalui 
proposal Hibah Kompetisi yang diajukan sebelumnya (Hibah Kompetisi A1;A2 dan A3) 
; Kedua  data perkembangan unit internal meliputi Lembaga Penelitian, Badan Kendali 
Mutu  Akademik,  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Badan  Auditing, 
Lembaga Pengabdian Masyarakat. Ketiga yaitu perolehan data tentang mahasiswa yang 
didapat  dari  seluruh  Fakultas/Jurusan,      Kepala  Biro  Administrasi  Akademik,  Kabag 
Herregistrasi  dan  Sistem  Informasi  Akademik,  UPT  Penerimaan  Mahasiswa  Baru, 
Laboratoriumlaboratorium,      Perpustakaan  Pusat  dan  beberapa  perpustakaan  pada 
tingkat Fakultas, dan Kepala Biro Administrasi Keuangan. Keempat data dari pihak luar 
(pengguna  lulusan)  dan  alumni,terkait  kualitas  kompetensi  lulusan  dan  Kelima  yaitu 
data  yang  didapat    dari  website  atau  media  masa,  yang  terutama  terkait  dengan 
kualifikasi lulusan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. 

ii.  Penggunaan data dalam analisis dan perencanaan 
Setelah data  terkumpul, selanjutnya dilakukan tabulasi,  identifikasi dan analisis 

data.  Berdasarkan  data  tersebut  selanjutnya  dilakukan  RootCause  Analysis  terhadap 
fenomena yang ada, kemudian diidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh Universitas,
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berikutnya  diusulkan  beberapa  alternatif  pemecahannya,  dan  terakhir  ditentukan 
rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Hasil RootCause Analysis  terhadap fenomena/gejala dari data  yang  terkumpul 
oleh  taskforce,  ditemukan  beberapa  permasalahan  Mutu  Pendidikan  Universitas 
Muhammadiyah Malang. Belum optimalnya daya dukung teknologi informasi terhadap 
pengembangan  TriDharma  Perguruan  Tinggi  (Penelitian,  Pendidikan  &  Pengajaran, 
Pengabdian  Masyarakat)  berkonsekuensi  pada  kualitas  mutu  pendidikan  yang 
ditunjukan  melalui  kompetensi  dan  daya  saing  lulusan  pada  pasar  kerja  dengan 
indikator  waktu  tunggu  untuk mendapatkan  pekerjaan  pertama  dan  tingkat  perolehan 
gaji.  Disisi  yang  lain,  juga  ditemukan  kompetensi  kemampuan  berbahasa  asing  dan 
penguasaan  teknologi  informasi  masih  lemah  yang  berdampak  pada  kualitas  dan 
lamanya  penulisan  tugas  akhir.  Efektifitas  dan  Efisiensi  proses  pembelajaran  belum 
berjalan  optimal walaupun  sudah  terdapat  mekanisme  kontrol  kamera  sebagai  wujud 
akuntabilitas  pembelajaran,  sehingga  perlu  dilakukan  inovasi  dan  kreatifitas 
pembelajaran  yang efektif. Proses penelitian walaupun sudah memanfaatkan  teknologi 
informasi  dalam  pengelolaan,  namun  penelitian  yang  terbangun masih  belum mampu 
untuk  mendukung  produktifitas  pembelajaran,  serta  masih  lemahnya  penelitian  yang 
berorientasi  pada  peningkatan  nilai  jual  dan  berkolaborasi  dengan  keterlibatan 
mahasiswa dalam penelitian, serta daya sentuh aktivitas pengabdian masyarakat dengan 
penelitian masih belum menguat. Sehingga dalam prespektif kedepan diperlukan suatu 
sistem yang saling berkolaborasi unsurunsur dalam TriDharma Perguruan Tinggi yaitu 
unsur  penelitian,  unsur  pendidikan  dan    pengajaran,  unsur  pengabdian  masyarakat 
dalam  suatu  sistem  yang  berbasis  pada  teknologi  informasi.  Demikian  juga  dengan 
Perkembangan  kelembagaan  yang  mendukung  produktifitas  sumber  daya  perguruan 
tinggi  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan.  Secara  garis  besar  analisa  SWOT 
peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat dirangkum dalam tabel berikut ini;
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Tabel 1.  Deskripsi  analisis  SWOT Mutu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Malang 

Peluang  Tantangan 

a.  Era globalisasi, perdagangan 
bebas dan otonomi daerah 

b.  Besarnya grant/hibah yang 
dikompetisikan 

c.  Besarnya tawaran kerjasama 
dengan institusi domestik dan 
asing 

d. 

a.  Menurunnya minat siswa baru 
yang masuk Perguruan Tinggi 

b.  Semakin ketatnya persyaratan 
untuk masuk lapangan pekerjaan 

c.  Semakin cepatnya perkembangan 
teknologi informasi 

d.  Perkembangan era globalisasi 
dunia perguruan tinggi 

e.  Tingginya tingkat kompetisi 
dalam menjaring mahasiswa baru 

f.  Tingginya tingkat kompetisi 
dalam membangun  jaringan 
kerjasama . 

Kekuatan 

a.  Staf Dosen berpendidikan Master 
dan Doktor 

b.  Ruang Pembelajaran Berbasis 
Multimedia dan TV Monitor 

c.  Administrasi Akademik berbasis 
Teknologi Informasi webb 

d.  Reseach berbasis Teknologi 
Informasi webb 

e.  Perpustakaan berbasis digital 
library 

f.  Komitmen Pimpinan yng kuat 
terhadap pengembangan mutu 
pendidikan 

g.  Sistem Pengelolaan Penelitian 
berbasis Intanet 

v  Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran berbasis 
Teknologi informasi 

v  Meningkatkan mutu 
pendidikan melalui penelitian 
berbasis teknologi informasi 

v  Meningkatkan mutu 
pendidikan melalui 
penguaatan fasilitas pustaka 
dan laboratorium 

v 

v 

v  Mengembangkan pengajaran 
berbasis Elearning (teaching 
grant) 

v  Meningkatkan kemampuan 
berbahasa asing 

v  Meningkatkan kualitas penelitian 
dosen yang berkolaborasi dengan 
mahasiswa (research grant) 

v  Meningkatkan ketrampilan dan 
penguasaan teknologi informasi 

v  (2) 

Kelemahan 

a.  Kualitas Input masih lemah 
b.  Kemampuan Berbahasa Asing 

masih lemah (baik dosen maupun 
mahasiswa) 

c.  Daya saing lulusan masih belum 
kuat 

d.  Rendahnya kemampuan SDM 
terhadap Teknologi Informasi 

e.  penguasaan teknologi informasi 
bagi dosen dan mahasiswa belum 
optimal 

v  Meningkatkan kompetensi 
keberahlian berbasis 
laboratorium 

v  Membangun  jaringan 
kerjasama dengan stakeholder 
dan dunia industri, dan asing 

v  (3) 

v  Penjaminan mutu pelayanan 
akademik berbasis teknologi 
informasi 

v  Meningkatkan kemampuan staf 
akademik 

v  (4) 

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan 
mutu  pendidikan  tinggi    dalam  upaya  menghasilkan  tenagatenaga/lulusan  yang 
profesional  dibidangnya,  perlu  direncanakan  secara  strategis  dengan  melibatkan
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berbagai  bidang  yang  berbasis  pada  penguatan  kompetensi  sumber  daya  manusia, 
resources  dan  perbaikan  sistem  pengelolaan  akademik  pendidikan  pengajaran  dan 
penelitian  yang  berbasis  pada  teknologi  informasi.  Penguatan  atmosfer  akademik  dan 
peningkatan  kualitas  proses  pembelajaran  serta  produktifitas  penelitian  dosen  yang 
berbasis  pada  peningkatan  pembelajaran  menjadi  langkah  strategis  bagi  Universitas 
dalam prespektif kedepan, serta meningkatnya daya lentur kemampuan adaptasi lulusan 
terhadap perubahan dinamika perkembangan teknologi  informasi menjadikan unggulan 
tersendiri dan jaminan mutu pendidikan. 

iii.  Keterlibatan dan kontribusi semua unsur dan stakehorders perguruan tinggi 

Data  dan  informasi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  evaluasi  diri 
dihimpun  dari:  (1)  Badan  Kendali  Mutu  Akademik,  Lembaga  Penelitian,  Lembaga 
Pengabdian  Masyarakat,  Badan  Administrasi  Akademik,  Badan  Pengembaangan 
Sumber Daya Manusia  .  (2) Ketua dan Sekretaris  Jurusan pada berbagai bidang studi, 
termasuk  dokumentasi  borang  akreditasi  yang  telah  disusun  secara  periodik;  (3) 
Pimpinan  Fakultas;  (4)  Perpustakaan,  Laboratorium,  Komputer  dan  Internet  (5)  unit 
unit kerja di lingkungan Universitas. 

B.  Kondisi Manajemen, Organisasi dan Klembagaan 

1.  Manajemen Akademik 
§  Kurikulum 

Desentralisasi  dan  otonomi  pendidikan  berimplikasi  salah  satunya  yaitu  pada 
kebebasan  Universitas/program  studi  untuk  merekayasa  Kurikulum,  secara 
mendasar  kurikulum  yang  diberlakukan  di  Universitas  Muhammadiyah  Malang 
mengacu  pada  SK  Mendiknas  No.232/U/2000  tentang  Pedoman  penyusunan 
Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dan  Penilaian  hasil  Belajar  mahasiswa.  Serta  SK 
Mendiknas  No.  045/U/2002  tentang  Kurikulum  inti  sebagai  acuan  penyusunan 
kurikulum  institusional.  Namun  meskipun  demikian,  kebebasan  untuk 
merekonstruksi  kurikulum  dan  ini  dilakukan  secara  berkelanjutan  oleh  setiap 
program  studi  yang  senantiasa menyesuaikan  dengan dinamika  ilmu pengetahuan, 
perkembangan  teknologi  informasi  dan  tuntutan  pasar  serta  memenuhi  secara 
optimal  kehendak  stakeholder.  Oleh  karena  itu,  kedepan  diperlukan  penjaminan 
mutu dalam melakukan  rekonstruksi kurikulum yang berbasis pada perkembangan 
teknologi informasi dan tuntutan pasar serta perkembangan ilmu pengetahuan. 

§  Proses Pembelajaran 
Mutu pendidikan juga ditentukan oleh efisiensi dan produktifitas pembelajaran yang 
efektif.  Efisiensi  pembelajaran  bermakna  derajat  kehematan  dalam  penggunaan 
sumber  daya  untuk mencapai    tujuan  dan  sasaran pembelajaran.  Pencapaian  hasil 
pembelajaran  yang  optimal  melalui  teknologi  informasi  dan  multimedia  akan 
meningkatkan  efisiensi  dan  produktifitas  pembelajaran  yang  efektif.  Namun 
demikian  proses  inovasi  dan  kreatifitas  pembelajaran  masih  perlu  ditingkatkan. 
Belum optimalnya  atmosfer akademik yang terbangun, yang ditandai dengan masih 
lemahnya budaya diskusi,  forum  ilmiah,  seminar,  short course, pelatihan dan  lain 
lain  sebagainya. Walaupun terdapat aktivitas  yang berskala besar namun  itu hanya
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bersifat  sporadis dan belum menyatu dalam aktifitas  yang teragendakan,  lemahnya 
inovasi evaluasi proses pembelajaran bagi dosen serta rendahnya umpan balik (feed 
back)  yang  diberikan  pada  mahasiswa  sebagai  tindak  lanjut  monitoring  dan 
evaluasi  pelaksanaan  proses  pembelajaran,  serta  penilaian  hasil  evaluasi 
pembelajaran  masih  bersifat  konvensional  dan  belum mendasarkan  pada  evaluasi 
portofolio pembelajaran. 

§  Program Layanan Internal 
Jaminan  mutu  layanan  internal  menjadi  hal  penting  dalam  rangka  menghasilkan 
mutu  pendidikan  yang  unggul.  Pengelolaan  administrasi  akademik  berbasis  pada 
penguatan  teknologi  informasi menjadi  hal  utama  guna  peningkatan  efisiensi  dan 
produktifitas  layanan  yang  efektif.  Pengaturan  jadwal  perkuliahan  dan  penetapan 
kalender  layanan  adakemik  yang  berbasis  teknologi  informasi    untuk  semua 
program  layanan  administrasi  akademik  baik  kepada mahasiswa,  karyawan, dosen 
dan maupun pimpinan Universitas dan Fakultas. Demikian pula dengan pencetakan 
kartu mahasiswa (KTM) dimana percepatan proses penyusunan KTM dapat segera 
direalisasikan  setelah  herregistrasi,  termasuk  juga  proses  finishing  ijasah  dan 
penggunaan  security  ink  pada  kertas  ijasah  dan  transkip  akademik.  Kesemuanya 
tersebut  terjalin dalam suatu  jaringan  intranet dan sistem Manajemen Administrasi 
Akademik (MAA) yang terkoneksi dengan 199 komputer disemua perkantoran dan 
dengan sekitar 450 komputer di 6  laboratorium komputer, koneksi  yang dilakukan 
dengan  menggunakan  serat  fiber  optic  sehingga  memudahkan  civitas  akademika 
dalam melakukan keseluruhan administrasi akademik (Lampiran 2 Tabel 1). 
Dalam  rangka  mendukung  kegiatan  akademik,  layanan  perpustakaan  telah 
dilengkapi sistem digital library dan sisem otomasi administrasi perpustakaan yang 
disebut LASer@UMM (Library Automation Services) Universitas Muhammadiyah 
Malang,  yaitu  suatu  sistem  layanan  semi  mandiri  yang  diberikan  kepada  para 
pengguna  akan  lebih  mudah  untuk  melakukan  penelurusan  buku  atau  referensi. 
Disamping  itu,  dengan  menggunakan  sistem  tersebut  para  pimpinan  akan  mudah 
untuk melakukan monitoring transaksi layanan jasa perpustakaan. Dalam prespektif 
kedepan, efisiensi dan produktifitas layanan internal yang efektif akan ditingkatkan 
dan berbasis pada teknologi informasi. 
Namun  demikian  kompetensi  sumberdaya  manusia  untuk  memnfaatkan  teknologi 
informasi masih belum mendukung.   Dengan  demikian  kedepan  diperlukan  upaya 
untuk  meningkatkan  kemampuan  sumberdaya  manusia  untuk  menggunakan 
teknologi informasi yang sudah dikembangkan selama ini. 

§  Mahasiswa 
Mutu  pendidikan  juga  dipengaruhi  oleh  kualitas  input  mahasiswa,  berdasar  hasil 
evaluasi  diri  program  hibah  kompetisi  yang  telah  terseleksi  dan  informasi  PMB 
menunjukan  bahwa  nilai  ujian  akhir  nasional  (DANEM)  dan  nilai  Ijasah  SLTA 
menunjukan  nilai  yang  rendah  dengan  ratarata  DANEM  6,79  serta  Ijasah  7,5 
dengan  tingkat  keketatan  seleksi  masuk  universitas  yang  rendah  dengan 
perbandingan 2  : 1 (Lampiran 1 Tabel 2). Kondisi  input yang demikian dan untuk 
menghantarkan menjadi hasil yang berkualitas membutuhkan suatu profesionalisasi 
proses  pembelajaran.  Universitas  Muhammadiyah  Malang  hingga  tahun  2006 
memiliki 10 Fakultas, 1 (satu) akademik keperawatan dan Program Pasca Sarjana. 
Jumlah program studi yang dimiliki terdiri atas 30 Program Sarjana S1, 3 program
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D3,  6  Program  Pasca  Sarjana  (Lampiran  1  Tabel  3).  Hingga  pada  tahun  2006 
semester  genap tahun akademik diidentifikasi  jumlah mahasiswa  yang aktif  kuliah 
pada  tahun  akademik  2005/2006  berjumlah  16.384  orang  (Lampiran  1  Tabel  4). 
Arus masuk mahasiswa baru dalam tiap tahun secara ratarata yaitu 3000 orang yang 
terdistribusi  atas  berbagai  jurusan  atau  berbagai  bidang.  Ini  berarti  manajemen 
pengelolaannya  harus  berjalan  secara  efisien  guna  untuk  mendukung  perbaikan 
produktifitas  pembelajaran.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan manajemen  administrasi 
haruslah  didukung  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  rangka 
meningkatkan produktifitas layanan akademik mahasiswa sebagai kerangka strategi 
peningkatan mutu pendidikan. 
Data  menunjukan  bahwa  persentase  mahasiswa  yang  memiliki  nilai  D  dan  E 
menunjukkan angka 12 dan 8% (Lampiran 1 Tabel 5), angka tersebut menunjukkan 
kondisi yang relatif tinggi, dan kesempatan perbaikan dilakukan pada semester sela 
guna  untuk  peningkatan  IPK  lulusan  dikemudian  hari,  namun  berimplikasi  pada 
lamanya penyelesaian  studi yang ratarata 5 tahun (Lampiran 1 Tabel 6) Selain  itu 
jumlah mahasiswa aktif pada semester genap 2006 yang sudah memasuki semester 
sepuluh mencapai  2425 mahasiswa pada  tahun akademik 2005/2006  (Lampiran 1 
Tabel  7) Kondisi  yang  demikian mengharuskan  suatu  tindakan  yang  efektif  guna 
untuk memperkecil nilai/angka ketidak lulusan melalui perbaikan dan inovasi proses 
pembelajaran serta evaluasi portofolio pembelajaran berbasis elearning. 

§  Profil Lulusan 
Mutu  akademik  salah  satunya  terlihat  dari  kualitas  lulusan.  Profil  lulusan  selama 
kurun waktu 2003/2004 sampai 2005/2006 menunjukkan peningkatan nilai ratarata 
IPK  sebesar  2.83  pada  tahun  akademik  2005/2006  (Lampiran  1  Tabel  8),  namun 
demikian waktu  tunggu  lulusan  pada  pencarian  pekerjaan  pertama  relatif.  Hal  ini 
berarti  terdapat  permasalahan  fundamental  berkait  dengan  mutu  lulusan,  dan  jika 
ditelusuri dari hasil     perolehan  nilai TOEFL  lulusan  yang dibawah nilai 400 atau 
sebesar 396.7 (Lampiran 1 Tabel 9) serta belum kuatnya dukungan  jurnal dan teks 
book  bahasa  asing  (Inggris  dan  Arab)  dalam  sejumlah  karya  akhir  mahasiswa. 
Kondisi  yang  demikian  mengindikasikan  bahwa  kompetensi  lulusan  harus 
ditingkatkan  mutu  dan  profesionalisasinya,  khususnya  kemampuan  dalam 
kompetensi  berbahasa  asing  serta  penguatan  akses  atas  teknologi  informasi,  serta 
penguasaan  kompetensi  pada  masingmasing  bidang  spesialisasi  program  studi 
secara lebih mendalam. 

2.  Lembaga Pengabdian pada Masyarakat 
Lembaga  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPM)  sebagai  unsur  pelaksana  yang 
menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, dan sebagai media latih 
bagi  mahasiswa  dalam  bersosialisasi  dan  beradaptasi  pada  masyarakat  perlu 
semakin  ditingkatkan  peran  dan  fungsinya,  serta  mengupayakan  suatu  jalinan 
sinergis antara lembaga pengabdian masyarakat, lembaga penelitian dan pendidikan 
pengajaran,  sehingga  interaksi  yang  konstruktif  akan  dapat  meningkatkan  mutu 
pendidikan. Peningkatan  jalinan tersebut dengan berbasis pada teknologi  informasi 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu pendidikan. 
Prespektif  kedepan  perlu  semakin  dikembangkan  peluang  kerjasama  dengan 
berbagai  lembaga  untuk  pemberdayaan  masyarakat  serta  keterlibatan  mahasiswa, 
dan  didukung  dengan  sistem  layanan  pengabdian  masyarakat  berbasis  teknologi
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informasi,  guna  kemudahan  untuk  mengakses  serangkaian  informasi  dan 
networking.  Namun disisi  lain belum terbangun link and match LPM dengan unit 
unit lainnya yang berbasis teknologi informasi. 
Akan tetapi, pengembangan SDM baik untuk penguatan pengabdian dosen maupun 
mahasiswa  agar mandiri  belum berjalan  optimal,  karena  keterbatasan  penanggung 
jawab  pengabdian  masyarakat,  serta  belum  adanya  koordinasi  mata  kuliah 
kewirausahaan  dengan  LPM  dan  terbatasnya  pendanaan  untuk  pelatihan  dan 
perintisan kewirausahaan. 
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  didanai  oleh  Universitas  di  bawah  koordinasi 
Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM). Pelaksanaan pengabdian masyarakat 
oleh dosen dilakukan dalam waktu insidental bersamaan dengan pelaksanaan kuliah 
kerja  nyata  (KKN/PPM)      Selama  ini  dosen  bertindak  proaktif  selain  melayani 
permintaan industri kecil langsung maupun kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan 
pengabdian  masyarakat  yang  paling  banyak  dilakukan  dosen  adalah  penyuluhan, 
baik  dengan  biaya  mandiri,  fakultas  maupun  LPM.  Kerjasama  institusi  perlu 
dikembangkan,  baik  internal  dan  maupun  eksternal,  serta  membangun  sistem 
networking  berbasis  teknologi  informasi  guna  percepatan  proses  sosialiasi  dan 
adaptasi  serta  memberikan  kemampuan  adaptif  mahasiswa  dalam  bersosialisasi 
dengan masyarakat. 

3.  Lembaga Penelitian 
Kecenderungan semakin meningkatnya kualitas penelitian ditandai dengan semakin 
besarnya  jumlah  penelitian  yang  dihasilkan  setiap  tahun  serta  jumlah  pendanaan 
penelitian  baik  yang  berasal  dari  sumber  dana  internal  maupun  sumber  dana 
eksternal,  serta  luaran  penelitian  yang  dapat  berlanjut  hingga  pengajuan  hak 
kekayaan  intelektual  (HKI)  serta  peluang  komersialisasi  hasil  penelitian.  Data 
menunjukan bahwa hingga tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah  penelitian ( baik 
Program  Penelitian  Unggulan  (P2U),  Penelitian  Bidang  Ilmu  (PBI),  Penelitian 
Institusional (PI) maupun Program Insentif Penelitian Institusional (PIPIM)).  Pada 
tahun  2004  mencapai  300  penelitian  (78,74%  dari  jumlah  keseluruhan  dosen). 
Namun  pada  tahun  2005  dan  2006  jumlah  penelitian  internal  semakin  menurun, 
yaitu tahun 2005 sejumlah 227 penelitian (55,91% dari  jumlah keseluruhan dosen) 
dan tahun 2006 sejumlah 115 penelitian   (27,85% dari  jumlah keseluruhan dosen). 
(Lampiran 1 Tabel 10) 
Berbagai  jenis  penelitian  eksternal    yang  bersifat  kompetitif  dengan  sumber  dana 
dari  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kementerian  Riset  dan  Teknologi, 
Pemerintah Daerah dan berbagai lembaga lain, mengalami peningkatan mulai tahun 
2000  hingga  tahun  2001,  yaitu  tahun  2000  sejumlah  21  penelitian  (6,60%  dari 
jumlah keseluruhan dosen), tahun 2001 sejumlah 37 penelitian (11,53% dari jumlah 
keseluruhan  dosen),  tahun  2002  sejumlah  42  penelitian  (12,24%  dari  jumlah 
keseluruhan  dosen),  tahun  2003  sejumlah  61  penelitian  (16,62%      dari  jumlah 
keseluruhan  dosen)  dan  tahun  2004  sejumlah  100  penelitian  (26,25% dari  jumlah 
keseluruhan dosen). Tahun 2005 dan 2006 jumlah keseluruhan penelitian eksternal 
mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2005 sejumlah 85 penelitian ( 20,93% dari 
jumlah  keseluruhan  dosen)    dan pada  tahun  2006  sejumlah  65 penelitian  (15,74% 
dari jumlah keseluruhan dosen) (Lampiran 1 Tabel 11). 
Disamping  itu,  kenyataan  menunjukkan  bahwa  belum  ada  hasil  penelitian  yang 
dapat  mencapai  tahap  komersialisasi  dan  peluang  pengajuan  Hak  Kekayaan
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Intelektual  (HKI)  dari  hasil  penelitian  juga  masih  sangat  rendah.  Kenyataan  ini 
menunjukkan perlunya pembinaan dalam pengembangan penelitian berpotensi HKI 
serta pemasyarakatan  di kalangan peneliti. 
Penjaminan  Mutu  penelitian  merupakan  bagian  dari  tanggung/jawab  lembaga 
penelitian,  yang menyangkut  aspek  masukan,  proses  dan  keluaran  serta  nilai  dan 
derajat  kebaikan,  keutamaan,  dan  kesempurnaan  (degree  of  excellence).    Mutu 
penjaminan  kualitas  penelitian  bersifat  proaktif  dalam  arti  bahwa  peneliti mampu 
secara  terusmenerus menyesuaikan diri dengan perkembangan  ilmu dan  teknologi 
serta realitas sosialbudaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu penelitian 
juga  mencakup  aspek  pelayanan  administratif,  sarana/prasarana,  organisasi,  dan 
manajemen  yang  dapat  memenuhi  harapan  civitasakademika  dan  masyarakat 
Effektifitas proses penelitian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian 
yang berdasarkan pendekatan hasil (Outcome result). 
Penjaminan  mutu  pengelolaan  penelitian  berbasis  teknologi  informasi  dengan 
menggunakan  sistem  RIReS(  RESEARCH  INTERACTIVEREVIEW  SYSTEM) 
RIReS  sebagai  media  pengelolaan  kegiatan  dan  tahapan  penelitian  internal 
menggunakan fasilitas intranet untuk berbagai kegiatan adminstrasi penelitian mulai 
dari  memasukkan  proposal,  advice  proposal,  review  poposal,  penilaian  proposal 
sampai dengan revisi proposal penelitian.  Sistem RIReS yang dapat diakses oleh 
siapapun  menyebabkan  peningkatan  dari  aspek  moralitas  yaitu  menghindari 
perbuatan  tercela.    Perbuatan  duplikasi,  replikasi,  penjiplakan  ataupun  perbuatan 
tercela  lainnya  akan  dapat  terdeteksi  sejak  awal  oleh  siapapun  juga  karena  dapat 
dibaca siapapun juga. Proposal yang lolos seleksi akan tersaji selama satu semester 
di intranet.  Pengembangan program RIReS terus menerus dilakukan sebagai upaya 
peningkatan  kualitas  penelitian  dalam  pendukung  pengembangan  pembelajaran 
berbasis research dan teknologi informasi. 

4.  Badan Kendali Mutu Akademik dan Program Penjaminan Kualitas 
Proses  penjaminan  mutu  pendidikan  dan  pengajaran  senantiasa  harus  dilakukan 
secara berkelanjutan dan sistemik yang mendasarkan pada perkembangan teknologi 
informasi guna pencapaian produktifitas pembelajaran  yang efektif. Badan Kendali 
Mutu Akademik  (BKMA)  sebagai  institusi  yang  diberikan wewenang berdasarkan 
SK  Rektor  No.  02  Tahun  2004  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi 
pelaksanaan  proses  pendidikan dan  pembelajaran  secara  berkelanjutan.  Evaluasi 
yang sedang dilaksanakan yaitu evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar, KRS, 
KSM,  KHS,  evaluasi  pemantauan  kehadiran  dosen  dan  mahasiswa,  evaluasi 
pemantauan  ujian,  evaluasi  kepenasehatan  akademik,  serta  evaluasi  aktivitas 
kegiatan  dosen  yang  lainnya,  seperti  kualitas  penelitian  dan  pengabdian  kepada 
masyarakat.  Kontrol proses pembelajaran di kelas menggunakanMonitoring System 
for  Learning  Process  sebagai  langkah  strategis  guna  penjaminan  mutu  proses 
pembelajaran  kelas  yang  akuntabel.  Namun  demikian,  optimalisasi  program 
penjaminan  kualitas  di  tingkat  program  studi  belum  berjalan  sebagaimana  yang 
direncanakan  berkaitan  dengan  kompetensi  dosen  yang  masih  belum  menguat 
dibidang teknologi informasi. 
Pengelolaan  mutu  secara  internal  pada  tingkat  Laboratorium  masih  belum 
dilakukan  secara  runtut,  sehingga  perlu  dilakukan  serangkaian  rekonstruksi 
kurikulum  laborat,  yang  diarahkan  untuk  penyesuaian  dengan  perkembangan 
dinamisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan pasar.  Demikian pula dengan
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monitoring  terhadap  proses  pembelajaran  berbasis  laboratorium  perlu  dilakukan, 
yang  dimulai  dari  persiapan  instruktur/asisten  (bahan/materi  praktikum,  referensi, 
metode, alokasi waktu pertemuan, dan lainlain), pelaksanaan pembelajaran hingga 
evaluasi  kelulusan.  Lebih  lanjut  untuk  akuntabilitas mutu  diperlukan  umpan  balik 
atau  tanggapan  dari  mahasiswa  dengan  melalui  distribusi  penyebaran  kuesioner 
yang  dilakukan  oleh  tim  penyelia.    Penilaian  eksternal  independen  sangat  perlu, 
karena biasanya  lebih obyektif,  sehingga mutu pembelajaran dan mutu pendidikan 
dapat ditingkatkan. Kondisi yang demikian menjadi langkah strategis guna jaminan 
mutu pendidikan berbasis laborat. 
Penjaminan mutu pada tingkat lembaga (fakultas dan universitas), dilakukan melalui 
pengawasan  fungsional  dan  pengawasan  melekat.    Pengawasan  fungsional 
dilakukan  oleh  setiap  unit  kerja  terhadap  semua  fungsi  pengelolaan  sumber  daya 
yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.  Sedangkan pengawasan 
melekat dikoordinasikan oleh pimpinan  fakultas dan universitas  Penjaminan mutu 
berbasis  teknologi  informasi  menjadi  strategis  seiring  dengan  semakin 
meningkatnya beban dan tanggung jawab dosen, staf dengan semakin meningkatnya 
jumlah mahasiswa. 

C. Manajemen Sumberdaya 

1.  Manajemen Keuangan 
Sentralisasi pengelolaan  keuangan  yang terpusat  oleh Pembantu Rektor  II  yang 
dibantu  oleh  Kepala  Biro Keuangan.  Disisi  yang  lain,  otonomi  dan  desentralisasi 
pengelolaan dan pengembangan  kurikulum yang  dilimpahkan pada masingmasing 
program  studi  dibawah  koordinasi  Fakultas,  merupakan  dua  sisi  yang  berdilema 
untuk  pengembangan  kedepan.  Namun  sentralisasi  keuangan  tersebut  diharapkan 
dapat  memperkecil  arus  kebororan  dana.  Sumber  Dana  secara  umum  didapatkan 
dari  Herregistasi,  DPP,  SPP,  Sela  Semester,  KKN,  Skripsi, Wisuda  dan  kegiatan 
kursus English for Special Purposes untuk mahasiswa. Sedangkan pendapatan lain 
lain didapat  antara  lain  yaitu; 1) Dana Kerja  sama dalam negeri  yang didapat dari 
berbagai  aktivitas  (Hibah  Kompetisi  A1,A2,  P3AI,  Semi  Que,  proyek  penelitian, 
konseling  trauma,  beasiswa  serta  proyekproyek  lainnya);  2)  Pendapatan  dari 
kerjasama  luar  negeri  terutama  program  Australian  Consorcium  for  In  Country 
Indonesian Studies; 3) pendapatan bunga  (bunga  deposito dan bunga  giro) dan  (4) 
pendapatan Unit Usaha (hotel, bengkel, book store, penerbitan, internet, penyewaan 
ruangan  dan  koperasi).  Sementara  itu  alokasi  pengeluaran  yang  dilakukan  dapat 
diidentifikasi sebagai berikut; 1). Biaya untuk akademik,; 2). Biaya personalia dan 
kepegawaian;  3) Biaya  administrasi  umum  ;  4). Biaya  pembinaan  kemahasiswaan 
dan  5)  Biaya  penerbitan  dan  publikasi.  Sentralisasi  keuangan  disatu  sisi  akan 
memperkecil  terjadinya kebocoran keuangan, namun disisi  yang  lain akan menjadi 
restriksi  bagi  program  studi  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  produktfitas 
kegiatan yang akan dilakukan. 
Peningkatan  dan  penguatan  ketrampilan,  keprofesionalan  dalam  bidang  pekerjaan 
dilakukan  secara  berkelanjutan  yang  ditangani  BPSDM  (Badan  Pengembangan 
Sumber  Daya  manusia)  dengan  ukuranukuran  keberhasilan  yang  terukur  dan 
dievaluasi pelaksanaan serta mengupayakan pencarian sumber dana dari luar (hibah 
kompetisi)  guna  pengadaan  serangkaian  pelatihan  keahlian  sumber  daya manusia. 
Dalam prespektif kedepan, secara sistemik dan berkelanjutan dilakukan peningkatan
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kemampuan  staf  baik  melalui  degree  maupun  nondegre  pada  berbagai  lembaga, 
domestik  maupun  luar  negeri.  Program  pengembangan  kedepan  yaitu  perlunya 
dibangun  suatu  sistem manajemen  pengelolaan  keuangan  berbasis  pada  teknologi 
informasi yang terkendali. 
Kedepan  akan  dipersiapkan  suatu  sistem  online  berbasis  teknologi  informasi 
keuangan  sampai  ke  Fakultas/Jurusan/Unit  yang  membutuhkan  informasi 
pembayaran  mahasiswa,  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas 
pelayanan  admnistrasi  keuangan.  Keberadaan  dan  ketersediaan  sumber  dana 
keuangan  menjadi  pertimbangan  penting  guna  meningkatkan  effisiensi  dan 
produktifitas  lembaga  secara  keseluruhan.   Pengelolaan keuangan didasarkan pada 
prinsip  pelayanan  prima  atas  upaya  pencapaian  effisiensi  dan  produktifitas 
manajemen  akademik,  meskipun  dalam  operasionalisasi  di  lapang  menunjukan 
situasi  dimana  terdapat  tenggang  waktu  yang  relatif  lama  antara  pengajuan  dana 
operasional  dengan pencairan dana, sehingga aktifitas rutin sedikit terganggu pada 
tingkat jurusan, laborat dan lembagalembaga lainnya. 
Keberadaan dan ketersediaan sumber dana keuangan menjadi pertimbangan penting 
guna  meningkatkan  effisiensi  dan  produktifitas  pengelolaan  universitas.  Sumber 
keuangan Universitas baik dari  sumber  internal dan maupun eksternal menjadi  hal 
penting,  dana  keuangan  pada  tingkat  program  studi,  lembaga  dan  unit 
laboaratorium,  baik  untuk  kegiatan  operasional  dan  maupun  kegiatan 
pengembangan,  serta  sejumlah  dana  keuangan  untuk  beberapa  pusat  studi  serta 
sumber  dana  dari  DPP  Universitas  Muhammadiyah  Malang  sebagai  representasi 
komitmen universitas  yang begitu kuat dalam bidang penelitian. Kedepan efisiensi 
dan efektifitas pengelolaan dana perlu dikembangkan sedemikian rupa yang mampu 
meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  program  studi  dan  seluruh  unsur  lembaga 
dan laborat. 
Sementara  itu,  sumber  dana  untuk  pengelolaan  dan  pengembangan  laboratorium 
bersumber dari  dana DPP  yang  dialokasikan  oleh  Universitas  dalam  jumlah  yang 
terbatas  dan  alokasi  pengeluaran  dana  operasional  laboratorium  digunakan  untuk 
pengembangan  laboratorium  (lokakarya,  kuliah  tamu,  magang  dan  pelatihan); 
kegiatan praktikum (honorarium instruktur, honorarium asisten, modul praktikum); 
menambah  koleksi  pustaka;  operasional  (fotokopi,  kertas,  refill  tinta  printer, 
cartridge,  perawatan  komputer).  Semakin  penting  untuk  ditingkatkan  fungsi  dan 
peran  laboratorium  dalam  proses  pembelajaran  yang  produktif  dan  efektif  untuk 
peningkatan mutu pendidikan. 

2.  Manajemen  Sumberdaya  Manusia  dan  Badan  Pengembangan  Sumberdaya 
Manusia 
Pengembangan sumberdaya manusia sebagai komponen strategis peningkatan mutu 
pendidikan,  baik  dibidang  pendidikan  pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian 
masyarakat.  Pengelolaan  sumber  daya  manusia  dikoordinasi  oleh  Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia  (BPSDM) yang menjalankan  tugas  langsung 
di bawah tanggung jawab Rektor. Pengembangan potensi Sumberdaya Manusia baik 
yang  bersifat  akademik  dan    bersifat  non  akademik  bagi  Dosen  dan  Karyawan 
menjadi  bahagian  yang  strategis. BPSDM menekankan  pada  pengembangan  yang 
bersifat nonakademis melalui pelatihan yang mencakup: 
I.  Emotional Quotient (Kecerdasan/Kompetensi Emosi ) terdiri dari:
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1.  Kompetensi  Personal  yang  meliputi:  a.  pemahaman  diri  sendiri  (kesadaran 
emosi, penilaian diri secara cepat dan percaya diri), b. pengelolaan diri (kontrol 
diri, bisa dipercaya dan bertanggung jawab pribadi dan adaptif serta inovatif), c. 
motivasi (dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif dan optimisme. 

2.  Kompetensi  Sosial  yang  meliputi:  a.  empati  (memahami    orang  lain, 
mengembangkan  orang  lain,  orientasi  layanan,  memanfaatkan  perbedaan  dan 
sadar politik) dan b.  keterampilan sosial (mempengaruhi, komunikasi, mengelola 
konflik,  memimpin,  katalis  perubahan,  membangun  ikatan,  kolaborasi  dan 
kerjasama dan kemampuan tim) 

II.  Spiritual Quotient (kecerdasan/kompetensi spirituil) terdiri dari: 
1. Membangun  kerangka  etika  yang  islami  sebagai  landasan  pengembangan 
sumberdaya manusia yang berbasis spiritual yang meliputi: 
a.  Etika Tuhan  terhadap  hambaNya  : Maha  Pencipta, Maha  Pemberi Rizki, 

Maha Penyayang, Maha  Adil. 
b.  Etika manusia terhadap Tuhannya :  Iman, Islam, Ihsan, Taqwa, Ridho, Husn 

aldlon, Raja, Iklas, Sabar, Syukur, Taubat . 
c.  Etika Manusia  dalam  Hidup  dan Bekerja  : Mujaddid, Mujtahid, Mujahid, 

Amanah, Uswah Hasanah, Fastaqigu’lkhairat. 
d.  Etika  Manusia  dalam  Kepemimpinan  :  Melayani  (servant  leadership) 

Pengembala  (murabbi),  Penjernih  dan  Pengilham  Pemakmur  (ta’mir), 
Pemberdaya . 

2. Mengenali  diri  sendiri  dan  mengenali  Tuhannya,  melalui  pemahaman, 
perenungan, (kontemplasi), out bond dalam bentuk wisata rohani, tadabbur ayat. 

3. Melakukan Instrospeksi diri melalui muhasabah, pertobatan. 
4. Melakukan latihan rohani melalui zikir, tazkiyah, tafakkur, puasa, sholat malam, 
perenungan di tempat sunyi, tasyawuf  dsb. 

5. Menemukan ketenangan, kedamaian dan keharmonisan dalam hidup dan lkerja. 
6. Manajemen yang dikembangkan 

Pengelolaan  internal  manajemen  dan  budaya  organisasi  yang  berbasis  pada 
teknologi  informasi  diharapkan  dapat  meningkatkan  produktifitas  pengembangan 
SDM,  yang  akan  berpengaruh  pada  pengelolaan,  antara  lain  yaitu:  komitmen 
manajemen,  perubahan  gaya  dan  orientasi  kepemimpinan  serta  orientasi  terhadap 
stakeholders,  dan  menumbuhkan  disiplin  tinggi  ,  tanggung  jawab  dan wewenang 
yang  jelas  dan  komunikasi  yang  terbuka  dan efektif.  Efektifitas  pelaksanaan  akan 
semakin  dikuatkan  dengan  penciptaan  budaya  organisasi  yang  menguat,  dengan 
sasaran  pada  kepuasan  pelanggan  (customer  satisfation)  secara  internal    untuk 
civitas academika (dosen,karyawan dan mahasiswa). 
Efektifitas pengembangan sumber daya manusia belum optimal. Hal ini dapat dilihat 
dengan  belum  adanya  ketentuan  yang  mengatur  berbagai  sanksi  bagi  dosen  yang 
melalaikan tugasnya dan juga pemberian penghargaan atau insentif bagi dosen yang 
berprestasi. Adapun sejumlah hal yang berkait dengan pengembangan sumber daya 
manusia dapat dijelaskan sebagai berikut; 

1.  Profil Staf Akademik 
Universitas Muhammadiyah Malang  didukung  oleh  12  Fakultas  yang meliputi  36 
Jurusan. Jumlah dosen tetap yang selalu meningkat sejak tahun 2000 hingga tahun 
2006.  Pada Tahun 2006 jumlah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang 
mencapai  413  orang.  Berdasarkan  jenjang  pendidikannya,  dosen  tetap  yang  telah
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menyelesaikan jenjang pendidikan S3 sebanyak 23 orang (5,57 %), S2 sebanyak 258 
orang (62,46%) dan S1 sebanyak 132 orang (31,56%). 

2.  Perbandingan Jumlah Staf dan Mahasiswa 
Jumlah mahasiswa yang aktif sampai dengan tahun akademik 2004/2005 berjumlah 
20.000 orang. Dengan dosen  tetap  sebanyak 400 orang, maka  rasio antara  jumlah 
dosen  tetap  dengan  jumlah mahasiswa  adalah  1  :  50.  Rasio  tersebut masih  relatif 
cukup  berat  guna  untuk  melakukan  pembimbingan  yang  optimal  dan  kurang 
memungkinkan untuk memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik kepada 
para  mahasiswa.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  pelayanan  berbasis  teknologi 
informasi  menjadi  penting  guna  pencapaian  hasil  bimbingan  yang  produktif  dan 
efektif. 
Peningkatan  jumlah  mahasiswa  yang  aktif  dalam  menempuh  praktikum  guna 
peningkatan  kualitas  proses  pembelajaran  pada  satu  sisi  dan  disisi  yang  lain  yaitu 
keterbatasan  sumber/resourrces  laboratorium  untuk  melayani  kebutuhan  tersebut 
menjadi  kendala  utama  guna  pengembangan  kualitas  pendidikan.  Penguatan 
kompetensi  berbahasa  asing  dengan  keberadaan  laboratorium  bahasa  asing  yang 
sangat  terbatas  sehingga  penguatan  kompetensi  berbahasa  asing  menjadi  kendala 
utama untuk peningkatan mutu pendidikan. 

3.  Beban Kerja Staf Akademik 
Beban  mengajar,  meneliti  dan  melakukan  pengabdian  masyarakat  harus  berjalan 
selaras  dengan  fungsi  dan  peran  dosen  dalam  TriDharma  Perguruan  Tinggi, 
efisiensi  dan  produktifitas  kerja  staf  harus  senantiasa  ditingkatkan  kualitas 
pelayanannya  sehinga  pengelolaan  layanan  administrasi  akademik  dan  lainlainya 
dapat  berjalan  secara  lancar,  efektif  dan  efisien.  Kewajiban  staf  pengajar  untuk 
mengajar adalah 8 SKS.  Bagi mereka  yang sedang menduduki  jabatan  struktural, 
beban  SKS  mengajarnya  akan  dikurangi  sesuai  jabatannya.  Untuk  menjaga 
efektifitas proses pembelajaran, dosen tetap tiap jurusan hanya dibolehkan mengajar 
maksimum 3 mata kuliah. 
Beban  staf  di  laboratorium  yang  mendamping  praktikum  dengan  status  yang 
berbeda (status dosen tetap, luar biasa atau Kontrak). Bagi instruktur yang berstatus 
dosen  tetap  terkadang  mereka  sedang  menduduki  jabatan  struktural,  beban  SKS 
mengajarnya  sebanyak  6  sks.  Instruktur  tetap  biasanya  dalam  mendampingi 
praktikum belum  efektif. Kalau  instruktur  luar  biasa  atau  kontrak  secara  otomatis 
mereka  hanya  mengajar  di  labratorium  saja.  Beban  mengajar  praktikum  untuk 
instruktur luar biasa atau kontrak sebesar 8 SKS tergantung jumlah kelas pendaftar 
praktikum.  Sehingga  pendampingan  praktikum  dan  asistensi  praktikan  dapat 
dilakukan  secara  maksimal.  Dalam  pelaksanaan  praktikum  biasanya  instruktur 
didampingi  oleh  asisten. Asisten membantu dalam penyiapan bahan  dan  alat  serta 
menilai  kegiatan  praktikan  dalam  melaksanakan  praktikum.  Beban  asisten  dalam 
mendamping praktikum maksimal 8 SKS.
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D. Manajemen Fasilitas Fisik 

1.  Manajemen Prasarana (Gedung/Bangunan) 

Upaya  pengelolaan  infrastruktur  selalu  disesuaikan  dengan  tuntutan  kebutuhan 
pengembangan  jurusan dan  laborat.  Pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur  diusulkan 
kepada  pimpinan  universitas  melalui  pimpinan  fakultas  sedangkan  pemanfaatan 
sesuai  kebutuhan  program  berdasarkan  mekanisme  dan  prosedur  penggunaan 
prasarana  yang  berlaku. Dalam proses  belajar mengajar, Universitas memiliki  tiga 
kampus,  kampus  I  untuk  Program  Pasca  Sarjana;  Kampus  II  untuk  Akademik 
keperawatan dan Fakultas Kedokteran dan Fakultas lainnya menggunakan Kampus 
III  yaitu  Kampus  Terpadu  Universitas  Muhammadiyah  Malang.  Kegiatan 
perkuliahan  dilakukan  dalam  110  ruangan,  dimana  setiap  ruangan  memiliki  luas 
69,3 m² dengan kapasitas daya tampung kelas 50 mahasiswa per kelas. Dari 12 kelas 
yang terdapat di setiap lantai, masingmasing terdapat 2 kelas yang merupakan kelas 
multimedia, dimana didalamnya dilengkapi dengan seperangkat komputer, LCD dan 
speaker  serta  monitor  CCTV.  Keterbatasan  fasilitas  penunjang  pembelajaran 
multimedia  menyebabkan  proses  pembelajaran  masih  dilakukan  dengan  bentuk 
narasi satu pihak sehingga hal  ini kurang dapat menjadi stimulus mahasiswa untuk 
belajar . 
Effisiensi  dan  produktifitas  kelembagaan  salahsatunya  dipengaruhi  oleh 
ketersediaan saranaprasarana, kecepatan proses penggantian sarana prasarana yang 
usang  menjadi  hal  yang  penting,  serta  daya  dukung  sarana  prasarana  terhadap 
perkembangan jumlah mahasiswa dan aktivitas mahasiswa berkaitan dengan proses 
penyelenggaraan TriDharma Perguruan Tinggi. Hal ini perlu suatu upaya sistematis 
kontrol  dan  penyesuaian  atas  daya  dukung  sarana  prasarana  terhadap  aktivitas 
akademik  yang  bergerak  dinamis.  Upaya  pengelolaan  infrastruktur  selalu 
disesuaikan  dengan  tuntutan  kebutuhan  Universitas.  Pemenuhan  kebutuhan 
infrastruktur diusulkan kepada pimpinan universitas melalui Pembantu Rektor II. 
Daya dukung  infrastruktur guna mewujudkan pengelolaan kelembagaan akademik, 
pendidikan dan pengajaran, pengelolaan penelitian (TriDharma Perguruan Tinggi) 
yang  berbasis  teknologi  informasi  serta  menghasilkan  mutu  layanan  administrasi 
akademik,  pendidikan  dan  pengajaran  serta  penelitian  menjadi  hal  yang  penting. 
Namun tidak kesemua pengelolaan Tridharma perguruan tinggi berbasis teknologi 
informasi,  sehingga  kedepan  sangat  penting  untuk  pengelolaan  layanan  akademik 
TriDharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada penguatan teknologi informasi. 

2.  Laboratorium Teknologi Informasi 

Pusat Pelayanan Internet Universitas Muhammadiyah Malang didirikan pada tahun 
1996.  Pada tahun tersebut bergabung Asian Internet Interconection Intiative AI3 – 
Indonesia yang dimotori oleh Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan AI3 
Japan yang memberikan jalur akses internet ke internasional berkecepatan 2 Mbps. 
Kemudian  UMM melakukan  kerjasama  dengan AI3  –  Indonesia  tersebut  dan  PT. 
Satelindo  Nusantara  untuk  penyewaan  satelite  VSAT  TDMA  yang  dipakai  untuk 
hubungan Internet berkecepatan 64 kbps ke AI3 – Indonesia. UMM menyiapkan lab
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khusus untuk internet di perpustakaan pusat UMM sejumlah 30 unit komputer. Dan 
pada akhir bulan tersebut internet UMM telah terhubung dengan ITB bandung. 
Dengan  terhubungnya  UMM  dengan  Internet,  menggugah  masyarakat  kampus 
untuk membangun  jaringan  intranet  yang  dapat mendukung  integrasi  data,  proses 
administrasi  dan  juga mendukung  akademik. Walaupun  pada  tahun  1996  tersebut 
jaringan  local  area  network  (LAN)  sudah  terbentuk  dibeberapa  unit  dan 
labolatorium  namun  secara  umum  belum  ada  integrasi  jaringan  yang 
menghubungkan  secara  menyeluruh  peralatan  komputer  didalam  kampus.  Sejak 
tahun  1997  pengembangan  jaringan  intranet mulai  dilakukan  dengan  keterbatasan 
infrastruktur  jaringan  yang  ada  saat  itu.  Banyaknya  permasalahan  jaringan  yang 
tidak permanen menjadi persoalan harian yang tidak ada hentinya. 
Pada bulan Juli hingga Oktober tahun 2001 UMM membangun jaringan Fiber Optic 
sebagai  solusi  membangun  jaringan  yang  permanen,  mengingat  topologi  gedung 
yang terpisahpisah cukup jauh. Jaringan fiber optic  ini menghubungkan 6 Gedung 
antara  lain;  (1).  Perpustakaan  Pusat,  (2).  Gedung  Perkantoran,  (3).  Gedung  Lab 
Komputer,  (4).  GKB  II,  (5).  UMM Dome,  (6).    Gedung  BAU,  (7).  Masjid  AR. 
Fachrudin,  (8) Gedung BAA. Topologi  jaringan fiber optic  sebagaimana  terlampir 
pada Lampiran 2 Gambar 1. 
Jaringan  intranet  antar  kampus  juga  dibangun  dengan  memanfaatkan  koneksi 
wirelless  2,4 GHz  yang  ditempatkan  di  kampus  I,  Jln Bandung  1,  kampus  II,  Jln. 
Bendungan  Sutami  188,  dan  kampus  III,  Jln.  Raya  Tlogomas  246  Malang. 
Dibangunnya  jaringan  fiber  optic  semakin  memantapkan  langkah  pengembangan 
local  contents  yang  dibangun  memanfaatkan  software  opensource  dan  resource 
yang  ada  di  internet.  Langkah  nyata  yang  dilakukan  adalah  dengan  membangun 
Sistem  Informasi Akademik, Digital Library, Sistem Informasi PMB (Pendaftaran 
Mahasiswa  Baru),  Simpeg  (Sistem  Informasi  Kepegawaian),  RIReS  (Research 
Interactif – Review System ) yang dikembangkan dalam 7 tahun terakhir. 
Fokus utama pengembangan Teknologi Informasi di UMM adalah sebagai berikut : 
1.  Infrastruktur Jaringan (network) 

Pengembangan jaringan tidak hanya difokuskan pada jaringan fisik kabel, tetapi 
saat  ini  jaringan  juga  dikembangan  menggunakan  wireless  dengan  membuat 
Hotspot di dalam kampus. Hanya saja pengembangan Hotspot masih terkendala 
dengan  infrastruktur  hotspot  yang  terbatas,  sehingga  masih  areaarea  tertentu 
saja  yang  dapat  mengakses  Hotspot  antara  lain;  Perpustakaan,  Masjid,  BAA, 
GKB  1,  dan BAU. 
Pembangunan fiber optic belum sepenuhnya sempurna karena jaringan tersebut 
masih  terbuka dari  sisi  keamanan, masih  sangat diperlukan  peralatanperalatan 
tambahan yang dapat membentuk Virtual Private Network (VPN) karena saat ini 
dari  setiap  node  jaringan  dengan  konverter  optic masuk  kedalam  Switch  Hub 
yang unmanagable. Mengingat jaringan di UMM menghubungkan antar gedung 
dengan perkantoran yang terpisahpisah dalam sebuah workgroup. 

2.  Perangkat Lunak (Software) 
Pengelolaan  data  dan  informasi  berbasis  Web  digunakan  sebagai  sarana 
publikasi dengan dukungan software opensource. 
Sedangkan  perangkat  lunak  untuk  kepentingan  administrasi  seperti 
perpustakaan,  BAA  (Biro  Administrasi  Akademik),  BAU  (Biro  Administrasi 
Umum),  PMB  (Pendaftaran  Mahasiswa    Baru)  dan  unit  yang  lain  selain
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menggunakan  program  opensource  juga  memanfaatkan  program  komersial 
seperti Microsoft dan lainnya. 
Terpisahnya pembuatan  sistem  informasi  ini membuat  integrasi database yang 
dapat  mendukung  antar  satu  unit  dengan  unit  lain  tidak  dapat  berjalan 
semestinya. Maka diperlukan integrasi data dengan membentuk system database 
yang terintegrasi. 

3.  Perangkat Keras (Hardware) dan Perawatannya 
UMM memiliki Unit Pelaksana Teknis Perawatan komputer, mengingat jumlah 
komputer  diseluruh  UMM  hampir  mencapai  800  unit  yang  berada  di 
labolatorium, unit, lembaga dan perkantoran fakultas dan jurusan. Jumlah SDM 
yang menangani perawatan komputer 4 orang tenaga tetap. 

4.  Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengembangan SDM dibagi dalam 3 bagian besar, antara lain : 

a.  Pelatihan untuk dosen dan karyawan dalam pemanfaatan teknologi informasi. 
Pelatihan  ini melibatkan Badan Kendali Mutu Akademik dan BPSDM dengan 
diberikan  secara  rutin  kepada  dosen  dan  karyawan  dalam  rangka  pengenalan 
system yang baru atau pelatihan bagi karyawan dan dosen yang baru. 

b.  Pelatihan  untuk  mahasiswa  dalam  penggunaan  internet  dan  sistem  informasi 
dalam kampus. 
Pelatihan  ini  dilakukan  disetiap  tahun  ajaran  baru  dengan melibatkan  seluruh 
mahasiswa baru dengan diberikan modul pelatihan internet. Selain itu pelatihan 
pelatihan  reguler  seperti  desain web,  desain  grafis,  networking  juga  diadakan 
secara berkala disetiap semesternya. 

c.  Pendidikan  dan  Pelatihan  bagi  staff  Teknologi  Informasi  dalam  rangka 
mendukung sistem informasi yang dikembangkan. 
Secara  periodik Pusat  Pelayanan  Internet melatih  tenagatenaga  terampil  yang 
berasal  dari  mahasiswa  dalam  rangka  membentuk  sumberdaya  yang  handal 
dibidang IT. Pelatihan diberikan secara khusus di Pusat Pelayanan Internet. 

Tentu saja fokus pengembangan teknologi informasi diatas harus didukung dengan 
koneksi  internet  yang  memadai.  UMM  saat  ini  bekerjasama  dengan  PT.  Pasifik 
Lintas Buana Jakarta untuk koneksi  internetnya. Fasilitas koneksi  internet di UMM 
melalui Warnet (2 warnet di kampus III dan 1 Warnet di Kampus II), Hotspot untuk 
mahasiswa  sedangkan  untuk  dosen  dan  karyawan  selain  dapat  memanfaatkan 
Hotspot dapat menggunakan komputer di perkantoran. 

3.  Manajemen Perpustakaan 

Perpustakaan UMM terdiri dari : Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Masjid serta 
Taman  Baca  di  Kampus  III,  sedangkan  Perpustakaan  Kedokteran  dan  Ilmu 
Keperawatan berada di Kampus II, dan Perpustakaan Pasca Sarjana di Kampus I. 
Koleksi  yang  dimiliki  perpustakaan  UMM  hingga  Juni  2006  adalah  17.019  judul 
buku  (61.771  eksemplar),  163  Jurnal  Ilmiah  dan  Populer berbahasa  Indonesia  dan 
asing,  213  judul  CDROM  (ebook),  10  macam  koran,  dan  1071  research  report. 
Meskipun demikian 83% buku teks yang terdapat diperpustakaan merupakan buku 
buku  yang  memiliki  umur  lebih  dari  5  tahun,  sehingga  kurang  dapat  menunjang 
relevansi  keilmuan  mahasiswa  atas  teoriteori  baru  dan  menyulitkan  mahasiswa 
untuk penyelesaian tugas akhir. Untuk menunjang operasional perpustakaan, saat ini
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telah  digunakan  software  sistem  otomasi  perpustakaan  dan  digital  library,  yaitu 
LASer ver 1.7 dan GDL ver 4.0. (Lampiran 1 Tabel 12) 
Dengan  software  tersebut,  aktivitas  perpustakaan  dapat  dipantau  dengan  lebih 
mudah, mulai  dari  administrasi  pengolahan  koleksi,  informasi  keberadaan  koleksi, 
administrasi  layanan peminjaman,  informasi pengunjung yang aktif,  serta berbagai 
catatan  pelanggaran  dan  reward  bagi  penggunjung.  Software  ini  juga  telah 
digunakan  di  sejumlah  instiusi  yang  telah menjali  kerja  sama  dengan Perputakaan 
UMM (Lampiran 1 Tabel 13). Kerja sama ini sudah berlangsung sejak tahun 2004 
dan berlangsung sampai sekarang, dimana perpustakaan UMM sebagai pemasok dan 
memberikan technical support dalam hal instalasi dan operasional dimasingmasing 
tempat. Akan tetapi pengembangan software  ini mengalami sedikit kendala karena 
terbatasnya SDM TI di Perpustakaan UMM. 
SDM yang ada secara kuantitas cukup banyak (44 orang), akan tetapi secara kualitas 
masih  belum  memadai,  hal  ini  karena  kualifikasi  SDM  yang  berlatar  belakang 
perpustakaan 3 orang dan tenaga TI 1 orang (Lampiran 1 Tabel 14). Jika mengacu 
pada KEPMENPAN nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 dapat dilihat bahwa kondisi 
ini masih jauh dari ideal. Dengan kondisi SDM tersebut, maka untuk mengelola dan 
mengembangan  perpustakaan  yang  ideal  akan  semakin  berat  jika  tidak  segera 
ditingkatkan.. 
Untuk  menjadikan  perpustakaan  sebagai  pusat  penggalian  informasi  dan 
pengetahuan  bagi  mahasiswa,  beberapa  hal  dapat  dilakukan:  1)  pengayaan  local 
content  dan  ragam  ejournal,  2)  membangun  link  kerja  sama  antara  dosen, 
perpustakaan,  dan  mahasiswa  selaku  pengguna  perpustakaan,  3)  mengoptimalkan 
networking  dan  resource  sharing  dengan    sesama  perguruan  tinggi  baik  dalam 
negeri maupun luar negeri, 4) meningkatkan kualitas  layanan perpustakaan dengan 
visualisasi penuh (multimedia), 5) meningkatkan kualitas SDM perpustakaan. 
Dengan  program  diatas,  diharapkan  dapat  meningkatkan  transaksi  perpustakaan 
mahasiswa  melalui  penugasan  mata  kuliah  yang  mengarah  pada  berfikir  kritis 
(critical thinking) bukan pada reciting (menulis kembali informasi yang sudah ada). 
Hal  tersebut  diharapkan  akan  memunculkan  atmosfer  akademik  yang  kondusif 
seperti  ketergantungan  mahasiswa  untuk  selalu  datang  ke  perpustakaan  dan 
menjadikan  perputakaan  sebagai  pusat  belajar.  Salah  satu  yang  menyebabkan 
transaksi  yang  rendah  adalah  buku  teks  dalam  bahasa  Inggris,  sementara 
kemampuan  bahasa  Inggris  sangat  rendah.  Kondisi  ini  menjadi  semakin  parah 
karena mininya koleksi  journal yang baru,  tidak terorganisirnya local content yang 
dimiliki  UMM  sendiri,  dan  tidak  tersediaya  perangkat  multimedia  untuk 
memberikan  layakana  kepada  sivitas  akademika.  Sementara  sistem  digital  library 
yang  ada  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  kurangnya  koleksi  yang  up  to  date 
dengan  cara  resource  sharing  juga  belum  berjalan  optimal  karena  keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu penguatan kompetensi berbahasa asing 
menjadi  hal  yang strategis  guna meningkatkan  kualitas mutu akademik, penguatan 
bahasa  asing  baik  untuk mahasiswa,  staf,  dan dosen,  sehingga  prespektif  kedepan 
diarahkan penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dan bahasa sehari 
hari  dalam  kampus  guna  proses  percepatan  peningkatan  kualitas mutu  akademik. 
Kondisi koleksi perpustakaan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 1 Tabel 
15 dimana terlihat bahwa semakin tahun seakin meningkat.
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4.  Manajemen Laboratorium dan Pusat Studi 

Peningkatan mutu pendidikan  salah  satunya dapat dilakukan melalui pembelajaran 
berbasis  Laboratorium  guna  menunjang  kompetensi  lulusan.  Beberapa  unit 
Laboratorium  yang  terdapat  pada  Universitas  yang  menjadi  fungsi  dari  program 
studi,  sehingga perkembangannya  juga ditentukan oleh  sumber daya pada masing 
masing program studi.  Pemanfaatan laboratorium juga  ditentukan oleh fungsi dan 
peran  laboratorium masingmasing. Namun  terdapat  sejumlah  Laboratorium  yang 
pemanfaatannya  secara  bersama  (resource  sharing),  sehingga  seluruh  mahasiswa 
dapat  menggunakan  laboratorium  tersebut  untuk  meningkatkan  kompetensi 
pengetahuan  dan  kepeminatan  mahasiswa  tersebut.  Laboratorium  Bahasa  Asing 
menjadi alternatif pilihan guna peningkatan kemampuan berbahasa asing baik bagi 
mahasiswa dan staf pengajar. 
Sarana laboratorium yang digunakan secara bersama memiliki kapasitas penggunaan 
yang relatif padat khususnya laboratorium komputer, Laboratorium Bahasa Inggris, 
dan unit pengelolaan Internet.  Laboratorium yang digunakan praktikum mahasiswa 
tidak  semua  di  bawah  koordinasi  Jurusan,  tetapi  ada  yang  di  bawah  langsung 
koordinasi  Universitas  dan  Fakultas,  yang  biasanya  bersifat  umum.  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,  yang  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.  Kondisi  yang 
demikian  perlu  dirubah,  sehingga  peran  laboratorium  dalam  mendukung  proses 
pembelajaran  dan  penelitian  akan  semakin  menguat  pada  dekade  mendatang. 
Akibatnya  para  mahasiswa  banyak  yang  melakukan  penelitian  di  laboratorium, 
demikian  pula  dengan  dosen.  Optimalitas  peran  laboratorium  terhadap  penelitian 
diharapkan  akan menurunkan waktu  ratarata  penyelesaian  skripsi mahasiswa  dan 
meningkatkan  produktivitas  penelitian  dosen  dan  mahasiswa  dalam  suatu 
collaborative research. 
Laboratorium  untuk menunjang  penelitian  dan  pendidikan  pengajaran,  tersebar  di 
berbagai jurusan dan fakultas di seluruh universitas. Laboratorium umum di tingkat 
universitas  terdiri  dari  laboratorium TI,  Fisika,  Kimia,  Biologi,  Komputer    dan 
Bioteknologi.    Sedangkan  di  tingkat  fakultas  terdapat  laboratorium  untuk 
kepentingan praktikum dan penelitian di bidang keilmuan tertentu.  Fakultas Agama 
Islam mempunyai laboratorium Pembelajaran dan Pengkajian Pendidikan Islam dan 
laboratorium syari’ah. Fakultas  teknik memiliki  laboratorium Gambar dan elemen, 
Mesin    Proses  Produksi,  Fenomena  Dasa,r Mesin    Pengujian,  Mesin    Pengujian 
Logam  dan  Metalurgi,  CAD/CAM/Perancangan,  CNC,  Elektronika  Dasar 
Ekeltronika  Keahlian,  Elektronika  Lanjutan,  Struktur  dan  Teknologi  Beton, 
Mekanika  Tanah,  Jalan  raya  dan  Transportasi    Hidrolika,  Geodesi,  Proses 
Produksi,  Simulasi  Sistem  Industri  dan  Manufaktur,    Analisa  dan  Perancangan 
Kerja, Perancangan dan Pengendalian Produksi,  Computer Integrated Mafacturing, 
Rekayasa  Perangkat  lunak  dan Sistem  Informasi.    Fakultas  Pertanian  mempunyai 
laboratorium Teknologi Benih  dan Pemuliaan Tanaman,  Tanah,  Ekologi,  Hama 
dan  Penyakit,  Agribisnis,  Pengolahan  Hasil,  Pengepakan,  Pengawasan  Mutu, 
Klimatologi,  Kebun  Percobaan  dan  Green  House.      Fakultas  Peternakan  dan
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Perikanan  mempunyai  laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  dan  Ikan, 
Teknologi  Hasil  Ternak  dan  Ikan,  Reproduksi  Ternak  dan  Ikan,  Experimental 
Farm  dan  Kolam  Ikan.    Fakultas  Psikologi  memiliki  laboratorium  Eksperimen, 
Observasi dan Wawancara,  Konseling   Psikodiagnostik,  Pusat  layanan Psikologi, 
Pusat Bimbingan  dan Konseling,  Pusat Konseling Trauma.   Fakultas  Ilmu Sosial 
dan  Politik  memiliki  laboratorium  Audio  Visual,  Jurnalistik,  Fotografi, 
Multimedia,  Public  Relation  dan  Stasiun  Radio.    Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu 
Pendidikan  memiliki  laboratorium  Micro  Teaching,  Fisiologi,  Mikrobiologi, 
Biokimia  serta Pangan dan Gizi.  Fakultas Ekonomi mempunyai laboratorium  Mini 
Bank,  Bank  Syariah  dan  Pojok  Bursa  Efek.    Fakultas  Hukum  mempunyai 
laboratorium Dokumentasi, Informasi Hukum/Perundangundangan, pendidikan dan 
pelatihan  Hukum.    Fakultas  Kedokteran  Kedokteran  memiliki  laboratorium 
Farmakologi,  Histologi,  Fisiologi,  Parasitologi,  Ketrampilan Klinik,  Emergency, 
Trauma Life Support,  Audio Visual dan anatomi.  Akademi keperawatan memiliki 
laboratorium  Keperawatan  dasar,  Keperawatan  Anak  dan  bayi,  Keperawatan 
Kebidanan,  keperawatan  bedah  Medikal,  Keperawatan  Jiwa,  Keperawatan 
Kesehatan Masyarakat dan Gawat Darurat . 
Sistem kendali mutu atau program penjaminan  kualitas pada  tingkat Laboratorium 
belum  ada,  hal  ini  dikarenakan  program  penjaminan  kualitas  pada  tingkat 
universitas  baru  dibentuk  dan  disosialisasikan.  Oleh  karena  itu,  kendali  mutu 
ditingkat program studi dan Laboratorium menjadi hal penting dan diarahkan untuk 
dapat menjamin  bahwa  lulusan  akan memiliki  kompetensi  yang  ditetapkan  dalam 
spesifikasi program studi serta adanya pertanggungjawaban akademik staf pengajar 
dalam  proses  pembelajaran.  Effektifitas  proses  pembelajaran  diperlukan  untuk 
menigkatkan  kompetensi  lulusan  yang  berdasarkan  pendekatan  OBE  (Outcome 
Based Education). 
Rendahnya tingkat efisiensi,  produktivitas kinerja dan layanan laboratorium sebagai 
pusat  sumber  pembelajaran  dan  penelitian.  Hal  ini  berdampak  pada  terhambatnya 
pelaksanaan praktikum dan penelitian  yang memanfaatkan  laboratorium. Sehingga 
laboratorium lebih banyak berfungsi untuk praktikum dibandingkan perannya untuk 
optimalitas  research  dan  pembelajaran.  Untuk  meningkatkan  effisiensi  dan 
effektifitas  proses  penelitian  dan  pendidikan  pengajaran  serta  pembelajaran, 
diperlukan  keberadaan    pusat  studi  dan  laboratorium.  Pusat  studi  merupakan 
lembaga  yang  berada  di  bawah  koordinasi  Lembaga  Penelitian.    Ada  tujuh  pusat 
studi    yaitu:  Pusat  Studi  Islam  dan  Filsafat  (PSIF),  Pusat  Pengembangan 
Bioteknologi (PusbangBiotek), Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan (PSWK), 
Pusat  Studi  Kewilayahan  (PSK),  Pusat  Studi  Lingkungan  dan  Kependudukan 
(PSLK), Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa Iptek), dan 
Sentra HKI. Pusat Studi bergerak dalam bidang  kajian   penelitian dan pengabdian 
pada  masyarakat.    Kondisi  pusat  studi  pada  umumnya  cukup  aktif  melakukan 
berbagai kegiatan di bawah wewenangnya.  Beberapa pusat studi cukup aktif dalam 
bidang  kajian  seperti  PSIF  ,  PSLK    dan  PSK.    Pusat  studi  lainnya  intens  dalam 
melakukan research  seperti PSWK  Pusbang Biotek   Puspa Iptek dan Sentra HKI. 
Kesemua  pusat  studi  terlibat  aktif  dalam  melakukan  kegiatan  penelitian  dan 
pembelajaran di bidangnya masingmasing.  Namun demikina belum terbangun link 
dan match antar pusat studi yang berbasiskan pada TI.
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4.  Manajemen Data dan Informasi 

Pada  tingkat  Universitas  telah  terbangun  suatu  jaringan  intranet  dan  Sistem 
Manajemen  Administrasi  Akademik  (MAA)  yang  terkoneksi  dengan  sekitar  450 
komputer disemua perkantoran dan di 6 laboratorium komputer.  Koneksi dilakukan 
dengan menggunakan serat fiber optik  pencetakan Kartu Mahasiswa (KTM) secara 
cepat,  yang  dapat  langsung  diterimakan  begitu  yang  bersangkutan  herregistrasi, 
serta  percepatan  proses  finishing  ijazah,  dan  penggunaan  security  ink  pada  kertas 
ijazah  dan  transkrip  akademik  dan  pengembangan  digital  library  (digilib),  yang 
terkoneksi  dengan  beberapa  perpustakaan,  didalam  dan  diluar  negeri.  Manajemen 
data    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. 
Meskipun demikian dikarenakan tidak tersedianya fasilitas komputer untuk layanan 
langsung,  sehingga mahasiswa belum dapat  secara  optimal mendapatkan  data  dan 
informasi akademik. Oleh karena itu sistim informasi manajemen berbasis komputer 
yang  online  dengan  sistim  manajemen  administrasi  akademik  (MAA)  melalui 
jaringan intranet perlu ditingkatkan 
Manajemen  Administrasi  Akademik  (MAA)  Universitas  yang  menghubungkan 
hampir  semua  unit  dalam  kampus  dalam  bentuk  internet.  Jaringan  intranet 
menghubungkan Kantor Rektorat, Biro Administrasi Umum, Biro Keuangan, Biro 
Akademik,  Biro  Kemahasiswaan,  Perpustakaan,  UP  Internet,  Pusat  Komputer, 
semua Fakultas/Jurusan dan laboratorium. Seluruh jaringan dalam intranet memiliki 
kemampuan  untuk  melakukan  akses  ke  jaringan  internet.  Fasilitas  intranet  ini 
memudahkan  dalam  koordinasi  dan  pengambilan  keputusan,  baik  di  tingkat 
laboratorium  maupun  ditingkat  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  fasilitas  intranet 
digunakan  dalam  bidang  research,  dimana  semua  sivitas  akademika  dapat 
mengakses dan mengevaluasi berbagai penelitian. 
Akan  tetapi  belum  semua  kebutuhan  laboratorium  dapat  terpenuhi melalui MAA, 
kebutuhan  laboratorium    untuk  melacak  pembelian  alat  dan  bahan  serta 
inventarisasi,  pelacakan  proses  dan  nilai  praktikum belum  dapat  dipenuhi  dengan 
sistem  informasi  yang  tersedia. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  pengembangan  sistem 
informasi  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  sistem  administrasi  di  tingkat 
laboratorium yang berbasi teknologi informasi. 
Namun  meskipun  demikian,  tidak  semua  data  base  universitas  dikelola  secara 
sistemik, masih dijumpai sejumlah arsip data yang berserakan, sehingga ketika data 
tersebut  dibutuhkan  akan  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama.  Kondisi  yang 
demikian  akan  berpengaruh  kuat  terhadap  efisiensi  dan  efektifitas  pekerjaan  dan 
layanan administrasi akademik, yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktifitas 
akademik.  Pengelolaan  informasi  perlu  dirancang  sedemikian  rupa,  sehingga 
jaminan  kemudahan  akses  informasi  akan  sedemikian  mudah  didapatkan  dan 
dikomunikasikan  pada  pengguna.  Kedepan  perlu  dirancang  jaringan  teknologi 
informasi  webb  site  pada  seluruh  unit  kelembagaan  sebagai  salah    satu  media
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sosialisasi  aktifitas  dan  produk  yang  telah  dihasilkan  serta  programprogram yang 
telah dan akan diagendakan,  termasuk produk unggulan masingmasing unit. Mutu 
penjaminan  kualitas  bersifat  proaktif  dalam  arti  bahwa  semua  unit,  civitas 
akademika,  lulusan  dan  program  studi  harus  mampu  secara  terusmenerus 
menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  serta  realitas  sosial 
budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan program studi juga 
mencakup  aspek  pelayanan  administratif,  sarana/prasarana,  organisasi,  dan 
manajemen yang dapat memenuhi harapan civitasakademika dan masyarakat (baik 
orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas). 

3. KESIMPULAN 
Berdasarkan evaluasi diri yang telah dilakukan, diperoleh beberapa permasalahan 

yang  dihadapi  universitas  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  yang  berhubungan 
dengan  Leadership,  Relevansi,  Academic  atmosphere,  Internal  manajemen  and 
organization,  Sustainability,  Eficiency  and  productivity.  Permasalahan  tersebut  dapat 
dikelompokkan  kedalam  beberapa  akar  permasalahan,  yaitu  belum  menguatnya  daya 
dukung  teknologi  informasi  dalam  seluruh  kegiatan  TriDharma  Perguruan  Tinggi 
(Penelitian,  pendidikan  &  pengajaran,  Pengabdian  Masyarakat),  belum  menguatnya 
kompetensi  sumber daya manusia pengelola kegiatan pendidikan dan pengajaran  serta 
penelitian  dalam  berteknologi  informasi,  lemahnya  kemampuan  berbahasa  asing  baik 
mahasiswa maupun dosen,  masih belum kuatnya daya dukung penguatan kompetensi 
dosen  dalam  penguasaan  teknologi  informasi  serta  daya  dukung  pustaka  untuk  ilmu 
ilmu  dasar.  Perlunya  penguatan  kemampuan  berbahasa  asing  pada  masingmasing 
jurusan, serta peningkatan daya dukung akses teknologi informasi berbasis webb dalam 
proses  pembelajaran,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat  serta  dalam  pengelolaan 
administrasi  akademik  dan  pembelajaran  serta  administasi  perkantoran,  kesemuanya 
diaarahkan  pada  peningkatan  efisiensi  dan  produktifitas  serta  peningkatan  mutu 
pendidikan. 

Hal  ini  didukung  oleh  adanya  gejala  seperti  nilai  UAN  dan  tingkat  keketatan 
seleksi masuk universitas  yang  rendah. Sementara  itu kurikulum, proses pembelajaran 
dan evaluasi portofolio pembelajaran belum berbasis teknologi informasi menyebabkan 
kurangnya proses inovasi dan kreatifitas pembelajaran dosen. Hal ini diperlihatkan pula 
oleh rendahnya umpan balik (feed back) proses pembelajaran. Laboratorium Teknologi 
Informasi menghadapi kendala infrastruktur hotspot yang terbatas, sehingga masih area 
area  tertentu  saja  yang  dapat  mengakses  hotspot  antara  lain;  perpustakaan,  masjid, 
BAA, Gedung Kuliah Bersama  1,   dan BAU. Disamping  itu saat  ini dari setiap node 
jaringan dengan konverter optic masuk kedalam Switch Hub yang unmanagable. Hal ini 
membuat  integrasi  database  yang  dapat  mendukung  antar  satu  unit  dengan  unit  lain 
tidak dapat berjalan semestinya. 

Bidang penelitian juga belum ada yang dapat mencapai tahap komersialisasi dan 
peluang  pengajuan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dari  hasil  penelitian  juga  masih 
sangat rendah. Kenyataan  ini menunjukkan perlunya pembinaan dalam pengembangan 
penelitian  berpotensi  HKI  serta  pemasyarakatan    di  kalangan  peneliti.  Pengembangan 
program RIReS terus menerus dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas penelitian 
dalam  pendukung  pengembangan  pembelajaran  berbasis  research  dan  teknologi 
informasi.
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Daya  dukung  pustaka  (terutama  koleksi  soft  copy)  dalam bahasa  asing  (Arab  dan 
Inggris)  masih  kurang.  Selain  itu  belum  tersedianya  layanan  multimedia  dalam  rangka 
memberikan layanan visualisasi koleksi secara penuh menjadi kendala tersendiri. Demikian 
juga dengan belum terkelolanya local contents dengan baik dan belum optimalnya resources 
sharing antar perpustakaan  perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri. 

Berdasarkan  evaluasi  diri  tersebut  diatas,  maka  Universitas  Muhammadiyah 
Malang memiliki  kekuatan  yang  harus  didayagunakan,  kelemahan  yang  harus  diatasi, 
peluang  yang  harus  dimanfaatkan  dan  tantangan  yang  harus  diantisipasi.  Untuk 
memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Malang berupa Staf 
Dosen  berpendidikan  S3  dan  S2;  lembaga  pengelola  TriDharma  Perguruan  Tinggi 
berbasis teknologi  informasi; Mayoritas staf dosen minimal berpenditikan S2 dan usia 
relatif muda; Kuatnya komitmen dan dukungan pimpinan Universitas pada peningkatan 
mutu  pembelajaran;  Sistem  Pengelolaan  Pendidikan  berbasis  teknologi  informasi 
Intranet;  Dukungan  Laboratorium  dan  Pusat  Studi;  Sedangkan  untuk  mengatasi 
kelemahan  Universitas  Muhammadiyah  Malang    yaitu  masih  belum  kuatnya 
kompetensi  civitas  akademika  terhadap  penggunaan  teknologi  informasi,  keterbatasan 
kapasitas sistem intranet; belum optimalnya jaringan kerjasama yang berbasis teknologi 
informasi maka  peningkatan manajemen  proses  pendidikan berupa peningkatan minat 
dan  kesesuaian  pendidikan  dengan  proses  pembelajaran,  pembuatan  sistem  informasi 
manajemen  TriDharma  Perguruan  Tinggi,  pembenahan  audit  pembelajaran, 
peningkatan  sistem  monitoring  dan  evaluasi,  peningkatan  efisiensi  manajemen 
sumberdaya harus segera dilakukan pembenahan. Tantangan kedepan untuk universitas 
berupa  semakin  ketatnya  persaingan  untuk  perolehan sejumlah  hibah  kompetisi  guna 
percepatan  akselerasi  mutu  pendidikan;  Percepatan  perkembangan  globalisasi 
tekonologi  informasi;  Pesatnya perkembangan laboratorium, pusat studi dan lembaga 
penelitian  diluar  UMM;  Peluang  yang  dimiliki  Universitas  Muhammadiyah  Malang 
berupa  banyaknya  Grant  untuk  peningkatan  SDM  dan  saranaprasarana;  Pesatnya 
perkembangan  serta  teknologi  informasi  di  bidang  TriDharma  Perguruan  Tinggi; 
Banyaknya  peluang  kerjasama  di  era  globalisasi  dan  otonomi  daerah,  tuntutan 
masyarakat  dan  pemerintah  daerah  terhadap  penyelenggaraan  dan  pelayanan  kualitas 
pendidikan yang harus semakin baik dengan memperhatikan kelemahan  yang dimiliki, 
maka Universitas Muhammadiyah Malang akan mengembangkan kegiatan peningkatan 
effisiensi dan produktifitas TriDharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada penguatan 
teknologi informasi guna untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan.
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Tabel 1. Gejala/Fenomena Masalah dan Akar Permasalahan 
yang berhasil diidentifikasi dan Isuisu strategis 

Isuisu 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 
1  Nilai UAN rendah.  13 
2  Nilai test masuk rendah  13 
3  Tingkat keketatan seleksi rendah  13 

Keterbatasan kualitas input 
mahasiswa  x  x  x  x  x 

4  Mahasiswa  yang  mengulang  mata 
kuliah relatif tinggi  13 

Kualitas proses pembelajaran yang 
masih konvensional  x  x  x  x  x 

5  Nilai TOEFL rendah 
14 

Lemahnya daya dukung sarana dan 
prasarana pembelajaran berbahasa 
asing 

x  x  x  x 

6  Masa studi yang lama 
14 

Kualitas proses pembelajaran yang 
masih konvensional  x  x  x  x  x  x 

7  Lamanya  waktu  tunggu  lulusan 
untuk mencari pekerjaan pertama  14 

Lemahnya kemampuan berbahasa 
asing 
Belum terbangunnya networking 
berbasis TI 

x  x  x  x  x  x 

8  Kurikulum yang kurang berbasis TI 
12 

Lemahnya kompetensi SDM di bidang 
TI  x  x  x  x  x 

9  Kurangnya  proses  inovasi  dan 
kreatifitas pembelajaran dosen. 

12 

10  Rendahnya umpan balik (feed back) 
proses pembelajaran  12 

11  Proses  pembelajaran  dan  evaluasi 
portofolio  pembelajaran  belum 
berbasis TI 

12 

Lemahnya kemampuan dosen dalam 
metode pembelajaran 
Lemahnya kompetensi SDM di bidang 
TI 

x  x  x  x  x  x 

12  Evaluasi  pembelajaran  masih 
bersifat konvensional  12 

Lemahnya kemampuan dosen dalam 
evaluasi pembelajaran  x  x  x  x  x  x 

13  Keterbatasan  fasilitas  penunjang 
pembelajaran berbasis TI 

12  Keterbatasan sarana dan prasarana TI  x  x  x  x  x
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Isuisu 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 
14  Pengelolaan  manajemen 

administrasi kurang didukung TI  13 

15  Sistem  administrasi  keuangan 
belum berbasis TI  17 

16  Sistem  Administrasi  Akademik 
berbasis TI belum optimal  21 

17  Infrastruktur hotspot yang terbatas  22 
18  Node  jaringan  dengan  konverter 

optic  masuk  kedalam  Switch  Hub 
yang unmanagable 

22 

19  Integrasi  database  yang  dapat 
mendukung  antar  satu  unit dengan 
unit  lain  tidak  dapat  berjalan 
semestinya 

22 

Keterbatasan sarana dan prasarana TI  x  x  x  x  x 

21  Lemahnya  manajemen  pengelolaan 
administrasi  13  Kompetensi SDM yang rendah  x  x  x  x  x  x 

22  Kemampuan  SDM  dalam 
pemanfaatan TI masih rendah  19 

Kurangnya pengembangan staf di 
bidang TI  x  x  x  x  x  x 

23  Kompetensi  SDM  berbahasa  asing 
belum optimal  20  Lemahnya pengembangan staf di 

bidang bahasa asing  x  x  x  x  x  x 

24  Rendahnya  kualitas  SDM  pengelola 
administrasi  19 

Kurangnya pengembangan staf di 
bidang administrasi  x  x  x  x  x  x 

25  Kompetensi  SDM  Laboratorium 
belum optimal  26 

Lemahnya pengembangan staf di 
bidang laboratorium  x  x  x  x  x  x 

26  Kurangnya  pengembangan 
penelitian  yang berpotensi HKI  dan 
yang memiliki nilai komersial 

15  Lemahnya SDM di bidang penelitian 
x  x  x  x  x  x 

27  Peningkatan  kualitas  penelitian 
berbasis TI belum optimal 

16  Lemahnya kompetensi SDM peneliti di 
bidang TI 
Keterbatasan sarana dan prasarana TI 

x  x  x  x  x  x 

28  Daya dukung TI dalam pengelolaan 
penelitian belum kuat 

16  Keterbatasan sarana dan prasarana TI  x  x  x  x  x
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Isuisu 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 
29  Penjaminan mutu berbasis TI belum 

optimal 
16 

30  Belum terbangunnya link and macth 
antar unit yang berbasis TI 

14 

31  Lemahnya  daya  dukung  pustaka 
dalam  bahasa  asing  (Arab  dan 
Inggris) 

24  Keterbatasan sarana dan prasarana pustaka 
berbahasa asing 

x  x  x  x  x 

32  Local Contents perpustakaan belum 
terkelola dengan baik 

24  Keterbatasan sarana dan prasarana local 
contens 

x  x  x  x  x 

33  Resources  Sharing  perpustakaan 
antara  perguruan  tinggi baik dalam 
dan luar negeri belum optimal 

24  Lemahnya networking perpustakaan 
berbasis TI 

x  x  x  x  x  x 

34  Belum  tersedianya  layanan 
multimedia  dalam  rangka 
memberikan  layanan  visualisasi 
koleksi perpustakaan secara penuh 

20  Keterbatasan arana dan prasarana 
multimedia 

x  x  x  x  x
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4.  Strategi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan  fenomena/gejala  dan  akar  permasalahan  yang  ditemukan  dengan mengacu  pada data  yang  dikumpulkan, maka diajukan 
beberapa alternatif strategi penyelesaian masalah seperti tertera pada Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3.  Strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi 

No  Gejala  Akar permasalahan 
Strategi pelaksanaan 
kegiatan yang akan 

dilakukan 
1  2  3  4 
1  Nilai UAN rendah. 
2  Nilai test masuk rendah 
3  Tingkat keketatan seleksi rendah 

Keterbatasan kualitas input mahasiswa 

4  Mahasiswa  yang  mengulang  mata 
kuliah relatif tinggi 

Kualitas proses pembelajaran yang masih 
konvensional 

5  Nilai TOEFL rendah  Lemahnya daya dukung sarana dan 
prasarana pembelajaran berbahasa asing 

6  Masa studi yang lama  Kualitas proses pembelajaran yag masih 
konvensional 

7  Lamanya  waktu  tunggu  lulusan 
untuk mencari pekerjaan pertama 

Lemahnya kemampuan berbahasa asing 
Belum terbangunnya networking berbasis 
TI 

Meningkatkan mutu 
pendidikan melalui proses 
pembelajaran berbasis 
Teknologi informasi dan 
penguasaan bahasa asing 

8  Kurikulum yang kurang berbasis TI  Lemahnya kompetensi SDM di bidang TI 
9  Kurangnya  proses  inovasi  dan 

kreatifitas pembelajaran dosen. 
10  Rendahnya umpan balik (feed back) 

proses pembelajaran 

Lemahnya kemampuan dosen dalam 
metode pembelajaran 
Lemahnya kompetensi SDM di bidang TI 

Meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran 
berbasis elearning
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No  Gejala  Akar permasalahan 
Strategi pelaksanaan 
kegiatan yang akan 

dilakukan 
1  2  3  4 
11  Proses  pembelajaran  dan  evaluasi 

portofolio  pembelajaran  belum 
berbasis TI 

12  Evaluasi  pembelajaran  masih 
bersifat konvensional 

Lemahnya kemampuan dosen dalam 
evaluasi pembelajaran 

13  Keterbatasan  fasilitas  penunjang 
pembelajaran berbasis TI 

14  Pengelolaan  manajemen 
administrasi kurang didukung TI 

15  Sistem  administrasi  keuangan 
belum berbasis TI 

16  Sistem  Administrasi  Akademik 
berbasis TI belum optimal 

17  infrastruktur hotspot yang terbatas 
18  node  jaringan  dengan  konverter  optic 

masuk  kedalam  Switch  Hub  yang 
unmanagable 

19  integrasi  database  yang  dapat 
mendukung antar satu unit  dengan unit 
lain tidak dapat berjalan semestinya 

Keterbatasan sarana dan prasarana TI 

20  Lemahnya  manajemen  pengelolaan 
administrasi  Kompetensi SDM yang rendah 

Meningkatkan pengelolaan 
internal organisasi berbasis 
teknologi informasi 

21  Kemampuan  SDM  dalam 
pemanfaatan TI masih rendah  Kurangnya pengembangan staf di bidang TI 

22  Kompetensi  SDM  berbahasa  asing 
belum optimal 

Lemahnya pengembangan staf di bidang 
bahasa asing 

23  Rendahnya  kualitas  SDM  pengelola 
administrasi 

Kurangnya pengembangan staf di bidang 
administrasi 

24  Kompetensi  SDM  Laboratorium 
belum optimal 

Lemahnya pengembangan staf di bidang 
laboratorium 

Meningkatkan kemampuan 
sumberdaya manusia dalam 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan penguatan 
bahasa asing
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No  Gejala  Akar permasalahan 
Strategi pelaksanaan 
kegiatan yang akan 

dilakukan 
1  2  3  4 
25  Kurangnya  pengembangan 

penelitian  yang berpotensi HKI  dan 
yang memiliki nilai komersial 

Lemahnya SDM di bidang penelitian 

24  Peningkatan  kualitas  penelitian 
berbasis TI belum optimal 

Lemahnya kompetensi SDM peneliti di bidang 
TI
Keterbatasan sarana dan prasarana TI 

27  Daya dukung TI dalam pengelolaan 
penelitian belum kuat 

28  Penjaminan mutu berbasis TI belum 
optimal 

29  Belum terbangunnya link and macth 
antar unit yang berbasis TI 

Keterbatasan sarana dan prasarana TI 

Meningkatkan kompetensi 
sumberdaya peneliti dalam 
penguasaan penelitian 
berbasis teknologi informasi 

30  Lemahnya  daya  dukung  jurnal  dan 
teks book dalam bahasa asing (Arab 
dan Inggris) 

31  Minimnya koleksi Jurnal 

Lemahnya kompetensi SDM dalam penguasaan 
bahasa asing Keterbatasan sarana dan prasarana 
pustaka berbahasa asing 

32  Local Contents perpustakaan belum 
terkelola dengan baik 

33  Resources  Sharing  perpustakaan 
antara  perguruan  tinggi baik  dalam 
dan luar negeri belum optimal 

Lemahnya networking perpustakaan berbasis 
teknologi informasi 

34  Belum  tersedianya  layanan 
multimedia  dalam  rangka 
memberikan  layanan  visualisasi 
koleksi perpustakaan secara penuh 

Keterbatasan sarana dan prasarana multimedia 

Meningkatkan daya dukung 
pustaka melalui melalui 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan bahasa asing
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BAB  3. USULAN AKTIVITAS 

A. Rencana Pengembangan 

Berdasarkan  sejumlah  alternatif  solusi  yang  ditawarkan  dari  hasil  identifikasi 
masalah, dipilih sejumlah alternatif pemecahan solusi untuk dilaksanakan sebagai program 
pengembangan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang ada  yang diarahkan untuk 
meningkatkan efisiensi, produktifitas, relevansi dan mutu Pendidikan. Rincian program yang 
diusulkan  terkait  dengan  kegiatan,  subkegiatan,  indikator  kinerja  dan  lainlain,  maka 
program yang diusulkan terdiri dari; 

1.  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  melalui  Penguatan  Pembelajaran  berbasis 
Teknologi Infomasi 

2.  Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Penguatan Penelitian  Berbasis Teknologi 
Informasi 

3.  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  melalui  Pengembangan  Networking  Pustaka 
Berbasis TI dan Bahasa Asing 

B.  Rincian Aktivitas 

3.1.Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Melalui  Penguatan  Pembelajaran  Berbasis 
Teknologi Informasi 

A.  Latar Belakang 
Desentralisasi  dan  otonomi  pendidikan  berimplikasi  pada  kebebasan  untuk 
merekayasa  Kurikulum,  rekonstruksi  kurikulum  dilakukan  secara  berkelanjutan 
yang menyesuaikan  dengan  dinamika  ilmu  pengetahuan,  perkembangan  teknologi 
informasi dan tuntutan pasar serta memenuhi secara optimal kehendak stakeholder. 
Demikian pula proses pembelajaran yang harus senantiasa berkembang, inovatif dan 
produktif. Padahal apabila dilihat dari  evaluasi diri keberadaan kualitas  input yang 
kurang mendukung  seperti  nilai  UAN  (halaman  13) dan  tingkat  keketatan  seleksi 
yang  rendah  (halaman  13).  Sementara  itu  kurikulum,  proses  pembelajaran  dan 
evaluasi portofolio pembelajaran belum berbasis  teknologi  informasi (halaman 14) 
menyebabkan  kurangnya  proses  inovasi  dan  kreatifitas  pembelajaran  dosen 
(halaman 12). Hal  ini  diperlihatkan  pula  oleh  rendahnya  umpan  balik  (feed  back) 
proses  pembelajaran  (halaman  12)  .  Laoratorium  Teknologi  Informasi  yang 
mendukung  proses  pembelajaran  masih  menghadapi  kendala  infrastruktur  hotspot 
yang terbatas, sehingga masih areaarea tertentu saja yang dapat mengakses Hotspot 
antara lain; Perpustakaan, Masjid, BAA, GKB  1,  dan BAU. Disamping itu saat ini 
dari setiap node jaringan dengan konverter optic masuk kedalam Switch Hub yang 
unmanagable. Hal ini membuat integrasi database yang dapat mendukung antar satu 
unit dengan unit lain tidak dapat berjalan semestinya.
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Oleh karena itu, tuntutan profesionalisasi   pembelajaran yang produktif dan efektif 
dengan  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  alat  bantu  media 
pembelajaran menjadi langkah strategis guna untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Mutu  pendidikan  juga  ditentukan  oleh  efisiensi  dan  produktifitas  sistem 
pembelajaran  yang  diterapkan,  kemudahan  dalam  mengakses  informasi  ilmu 
pengetahuan  yang  tidak  hanya  terjadi  pada  saat  tatap muka  dikelas,  bahkan  lebih 
jauh lagi atmosfer akademik dapat terbangun diluar kelas, bahkan perolehan transfer 
pembelajaran  dapat  terjadi  di  rumah.  Hal  demikian  dapat  terbentuk  jika  sistem 
pembelajaran  sudah  mendasarkan  pada  kecanggihan  teknologi  informasi.  Model 
Pembelajaran  berbasis  elearning  merupakan  strategi  pembelajaran  yang  inovatif 
dan  kreatif  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan.  Bahkan  lebih  lanjut,  dapat 
dikembangkan pada sisi   evaluasi portofolio pembelajaran berbasis elearning dan 
menjadi  strategis  untuk  diterapkan.  Laboratatorium  teknologi  informasi  memiliki 
pean  penting  untuk  mendukung  sistem  pembelajaran  berbasis  elearning  dengan 
menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  efektivitas  pembelajaran 
tersebut. 
Proses  penjaminan  mutu  pendidikan  seiring  dengan  perbaikan  inovasi  proses 
pembelajaran,  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  sistemik  yang 
menyesuaikan  pada    perkembangan  teknologi  informasi.  Demikian  pula  dengan 
sistem evaluasi dan kontrol proses pembelajaran berbasis pada  Monitoring System 
for  Learning  Process  sebagai  langkah  strategis  guna  penjaminan  mutu  proses 
pembelajaran  kelas  yang  akuntabel.  Namun  meskipun  demikian,  jaminan  mutu 
pengelolaan  organisasi  internal  proses  pembelajaran    masih  belum      dilakukan 
secara  runtut,  sehingga  perlu  di  rekonstruksi  kembali  proses  pembelajaran,  yang 
diarahkan untuk penyesuaian dengan perkembangan dinamisasi  ilmu pengetahuan, 
teknologi dan tuntutan pasar. 

B.  Tujuan dan Sasaran 

1.  Meningkatkan  sistem  manajemen  pembelajaran  berbasis  teknologi  informasi 
sehingga terjadi inovasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan 

2.  Meningkatkan pembelajaran berbasis elearning untuk efisiensi dan efektivitas 
proses pembelajaran dalam rangka menngkatkan mutu pendidikan 

3.  Penguatan  Laboratorium  Teknologi  Informasi  dalam  rangka  mendukung 
peningkatan  mutu  proses  pembelajaran  sehingga  terjadi  peningkatan  mutu 
pendidikan 

C.  Rasionalisasi 
Mutu  pendidikan  sangat  ditentukan  pada  proses  pembelajaran,  sarana  prasarana, 
sistem  pengelolaan  administrasi  akademik  Tridharma  perguruan  tinggi,  dengan 
tampilan  unjuk  kerja  dalam bentuk  karya  akhir  yang  berkualitas  serta  keunggulan 
kompetensi  lulusan  yang  berbasis  pada  penguasaan bahasa  asing  dan  kemampuan 
beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  informasi.  Namun  demikian 
keberadaan  kualitas  input  yang  kurang mendukung  seperti  nilai  UAN dan  tingkat 
keketatan  seleksi  yang  rendah  merupakan  kendala  awal  dari  proses  pembelajaran 
yang  berkualitas.  Sementara  itu  kurikulum,  proses  pembelajaran  dan  evaluasi 
portofolio  pembelajaran  belum  berbasis  teknologi  informasi  menyebabkan 
kurangnya proses inovasi dan kreatifitas pembelajaran dosen. Hal  ini diperlihatkan
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pula oleh  rendahnya umpan balik  (feed back) proses pembelajaran. Oleh  sebab  itu 
sistem  manajemen  pembelajaran  berbasis  teknologi  informasi  diharapkan  dapat 
mengefisienkan  dan  mengefektifkan  proses  pembelajaran  dan  hal  ini  merupakan 
bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum 
Penguatan  atmosfer  akademik  guna  meningkatkan  hubungan  kollegeal  dosen 
dengan  mahasiswa  dalam  proses  menumbuh  kembangkan  aktifitas  TriDharma 
Perguruan  Tinggi  akan  semakin  menguat  jika  dimotivasi  dengan  kerja  sungguh 
sungguh untuk sosialisasi dan penguatan kompetensi di bidang teknologi  informasi 
dan  bidang  spesialisasi  yang  ditekuni  oleh  pengampu  mata  kuliah,  serta  dalam 
rangka  membangun  sistem  administrasi  hubungan  kolegial  antara  dosen  dan 
mahasiswa diluar kuliah yang berbasis teknologi informasi. Model pembelajaran E 
learning sebagai inovasi pembelajaran yang sesuai dengan teknologi informasi. 
Laboratorium Teknologi  Informasi  sebagai  sarana pendukung proses pembelajaran 
masih  memiliki  elemahan  dalam  memenuhi  sarana  dan  prasarana  teknologi 
informasi  antara  lain  infrastruktur  hotspot,  jaringan  dan  sistem  database.    Oleh 
sebab itu perlu penguatan laboratorium teknologi informasi untuk mendukung mutu 
proses pembelajaran. 

D.  Mekanisme dan Rancangan 
Peningkatan  Mutu  Pendidikan  melalui  Penguatan  Pembelajaran  Berbasis 
Teknologi  Informasi  dirancang  dengan  mekanisme  sebagai  berikut;  Pada  tahap 
pertama kegiatan diarahkan pada peningkatan sistem manajemen pembelajaran 
berbasis  teknologi  informasi.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  pengembangan 
sistem  pembelajaran  yang  mengedepankan  efisiensi  dan  efektivitas  di  bagian 
manajemen  pendukung  pembelajaran  seperti  pemrosesan  nilai  ujian,  pencetakan 
kartu  hasil  studi,  penelusuran  riwayat  studi  dan  lainlain  dengan  menggunakan 
jaringan  intranet  melalui  program  Sistem  Informasi  Akademik.    Diharapkan 
kegiatan  ini  akan  menghasilkan  sistem  manajemen  bermutu  tinggi  berbasis 
teknologi informasi. 
Selanjutnya  tahap  kedua,  kegiatan  diarahkan  pada  peningkatan  pembelajaran 
berbasis  Elearning  dengan  mengembangkan  sistem  internet  sebagai  basis 
pembelajaran.  Kegiatan  ini  ditunjang  dengan  penyediaan  multimedia  sehingga 
pembelajaran  dapat  berlangsung  dalam  suasana  yang merepresentasikan  kemajuan 
teknologi  informasi.    Hasil  akhir  yang  diperoleh  adalah  adanya  interaksi  antar 
civitas akademika dalam proses pembelajaran dengan menggunakan elearning 
Pada  pada  ketiga  kegiatan  utama  adalah  penguatan  Laboratorium  Teknologi 
Informasi untuk mendukung mutu proses pembelajaran.  Beberapa kegiatan 
yang  dilakukan  untuk  mendukung  hal  ini  adalah  pengembangan  area  hostspot 
sehingga mempermudah proses pembelajaran elearning.  Disamping itu juga perlu 
memperluas  jaringan  internet  ntuk  mencukupi  kebutuhan  penggunaan  yang  terus 
berkembang.    Disamping  itu  kebutuhan  sistem  database  merupakan  upaya  untuk 
mengoptimalkan kemampuan laboratorium menunjang proses pembelajaran
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E.  Sumberdaya yang dibutuhkan 

No  Sub aktivitas  Besarnya sumberdaya  Efisiensi 
sumberdaya 

1.  Meningkatkan  sistem 
manajemen  pembelajaran 
berbasis teknologi informasi 

Peralatan  untuk  mendukung 
pengelolaan  program 
laboratorium  TI  yang  meliputi: 
server, buku 
Peralatan  untuk  mendukung 
sumberdaya  laboratorium:  laptop 
dan LCD, 

Efisiensi  di 
bidang  sistem 
manajemen 
pembelajaran 

2.  Meningkatkan  pembelajaran 
berbasis Elearning 

Peralatan  untuk  mendukung 
pengelolaan  program 
laboratorium:  LCD,  wireless, 
layar LCD 
Peralatan  untuk  mendukung 
sumberdaya  laboratorium;  laptop, 
USB, printer, scanner 
Alat bantu ajar: laser pointer, CD 
jurnal, buku 

Efisiensi  di 
bidang 
pembelajaran 

3.  Penguatan  Laboratorium 
Teknologi  Informasi  untuk 
mendukung  mutu  proses 
pembelajaran 

Peralatan  untuk  mendukung 
pengelolaan  program 
laboratorium:  infrastruktur 
hotspot,  node  jaringan  dengan 
konverter optic, 
database system 

Efisiensi  di 
bidang  sarana 
pendukung proses 
pembelajaran 

F.  Jadwal Pelaksanaan 

Bulan 
No  Sub aktivitas 

1  2  3  4  5  6 

1.  Sistem  manajemen  Pembelajaran  berbasis 
Teknologi Informasi 

2.  Pembelajaran berbasis Elearning 
3.  Penguatan  Laboratorium  Teknologi  Informasi 

untuk mendukung mutu proses pembelajaran
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G.  Indikator Kinerja 

Akhir Tahun 
Sub Kegiatan  Metode pengkuran  base 

line  Target  Capaian 

1.  Kapasitas Sistem Intranet 
dalam mengakses proses 
pembelajaran(persen) 

Persentase  kemampuan 
akses  intranet  terhadap 
keseluruhan  program  yang 
akan  dicanangkan  untuk 
mendukung  proses 
pembelajaran 

40  60 

2.  Jumlah sistem pembelajaran 
Elearning dalam intranet 
(buah) 

Banyaknya  sistem 
pembelajaran  Elearning 
dalam intranet 

1  2 

3.  Persentase Jumlah SDM 
yang mampu menggunakan 
pembelajaran Elearning 
(persen) 

Jumlah  SDM  yang 
memiliki  kompetensi 
pembelajaran  berbasis 
teknologi  informasi  (dalam 
persen) 

5  20 

4.  Jumlah Staf pengelola yang 
memiliki kemampuan di 
bidang TI 

Jumlah  SDM  yang 
memiliki  kompetensi 
pembelajaran  berbasis 
Teknologi informasi (dalam 
persen) 

20  40 

5.  Persentase area hotspot 
(persen) 

Persentase  area  kampus 
yang  dapat  mengakses 
internet dengan hotspot 

20  40 

6.  Persentase jaringan (persen)  Persentase  jaringan  yang 
menghubungkan  sistem 
internet di kampus 

70  90 

H.  Keberlanjutan Program 
Keberlanjutan  program  dalam  penguatan  proses  pemeblajaran  berbasis  teknologi 
informasi  akan  dilakukan  Universitas  dengan  memfungsikan  laboratorium 
Teknologi  Informasi  sebagai  unit  produksi  pengembangan  sumber  daya manusia. 
Pengembangan  ini  akan  menyebabkan  masukan  pendanaan  yang  lebih  besar  dari 
stakeholders sehingga keberlanjutan program akan terjamin.
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3.2.Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Penguatan Penelitian  Berbasis Teknologi 
Informasi 

A.  Latar Belakang 

Peningkatan  efisiensi  dan  produktifitas  lembaga  penelitian  dikembangkan  lebih 
lanjut  pada  mutu  dan  komersialisasi  luaran  hasil  penelitian,  dimana  program 
pelaksanaan  penelitian  tidak  hanya  meliputi    pembuatan  proposal,  pelaksanaan 
penelitian, pelaporan penelitian, tetapi juga ditindak lanjuti pada outcome penelitian 
dalam bentuk penyajian jurnal, buku, penelusuran hak cipta dan komersialisasi hasil 
penelitian.  Penjaminan  kualitas  penelitian merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab 
lembaga  penelitian,  peneliti  sebagai  pelaksana  penelitian  serta  universitas  secara 
keseluruhan.  Pencapaian  tujuan  tersebut  menyangkut  aspek  masukan,  proses  dan 
keluaran, serta nilai dan derajad kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of 
exellence).  Penjaminan kualitas hasil penelitian bersifat proaktif, dalam arti bahwa 
peneliti  harus secara  terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan  ilmu 
dan  teknologi  serta  realitas  sosial  budaya  yang  terus berkembang  secara  dinamis. 
Mutu  penelitian  juga  mencakup  aspek  pelayanan  administratif,  sarana    prasarana 
penelitian,  organisasi,  dan  manajemen  yang  dapat  memenuhi  harapan  civitas 
akademika dan masyarakat. Pentingnya nilai komersialisasi merupakan representasi 
atas  aspek  subtainability  (keberlanjutan  research)  dan  networking  lembaga 
penelitian  yang  terbangun  pada  sejumlah  stakeholder.  Perkembangan  dunia 
penelitian  mengarah  pada  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  mendukung 
peningkatan  kualitas  penelitian.  Penelitian  di  UMM  mengantisipasi  hal  tersebut 
dengan  membuat  program  RIReS  (Research  Interactive  Review  System)  sebagai 
sarana pengelolaan penelitian berbasis intranet. 
Berdasarkan evaluasi diri  ternyata belum ada hasil penelitian  yang dapat mencapai 
tahap  komersialisasi dan  peluang  pengajuan Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dari 
hasil penelitian juga masih sangat rendah (halaman 15). Kenyataan ini menunjukkan 
perlunya  pembinaan  dalam  pengembangan  penelitian  berpotensi  HKI  serta 
pemasyarakatan  di kalangan peneliti (halaman 15). Pengembangan program RIReS 
terus  menerus  dilakukan  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  penelitian  dalam 
pendukung pengembangan pembelajaran berbasis research dan teknologi  informasi 
(halaman 15). 

B.  Tujuan dan Sasaran 

i.  Meningkatkan kapasitas sistem manajemen penelitian berbasis teknologi  informasi 
sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  penelitian  sebagai  bagian  dari  mutu 
pendidikan 

ii.  Menguatkan penelitian berbasis  teknologi  informasi sehingga dapat meningkatkan 
kualitas peneliti dalam melakukan aktivitas penelitian yang merupakan bagian dari 
peningkatan mutu pendidikan 

iii.  Mengembangkan networking penelitian berbasis teknologi informasi sehingga dapat 
membangun  kerjasama  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  penelitian  yang 
berpotensi HKI dan mempunyai  nilai  komersial  yang bermuara pada peningkatan 
mutu pendidikan secara umum
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C.  Rasionalisasi 

Program  RESEARCH  INTERACTIVEREVIEW  SYSTEM  (RIReS)  sebagai 
media  interaktif  peneliti  yang  menggunakan  fasilitas  intranet  untuk 
mengkomunikasikan  penelitian,  mulai  tahapan  proposal,  monitoring  dan  evaluasi 
hingga  hasil  penelitian,  termasuk  produk  kelanjutan  dari  suatu  hasil  penelitian 
(buku,  jurnal,  haki  dan  komersialisasi).  Namun  meskipun  demikian,  keterbatasan 
kapasitas sistem RiReS berkonsekuensi pada lemahnya kemampuan akses program 
pada berbagai kegiatan yang berkait dengan proses penelitian. Kegiatan monitoring 
dan evaluasi, serta pelaporan penelitian dan keberlanjutan hasil penelitian, baik  itu 
proses HKI  dan  nilai  komersialisasi  research  belum dapat  terakses  dalam  sistem. 
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  langkah  untuk  meningkatkan  kapasitas  sistem 
RIReS untuk menyempurnakan pengelolaan penelitian. 
Pada sisi yang lain, lemahnya  penelitian berbasis teknologi informasi menunjukkan 
kemampuan  sumberdaya  peneliti  menjadi  kendala  guna  pengembangan  sistem 
teknologi  informasi selaras dengan dinamika penelitian. Penguatan kualitas sumber 
daya  peneliti  juga  menjadi  faktor  penting  guna  peningkatan  effisiensi  dan 
produktifitas  lembaga  penelitian  dalam  mendayagunakan  sumber  daya  yang 
dimiliki.  Keunggulan  SDM akan  berdampak  pada  semakin meningkatnya  kualitas 
penelitian. Hal tersebut akan semakin optimal apabila ditunjang dengan kemampuan 
dalam penguasaan teknologi informasi di bidang penelitian. 
Sampai saat  ini komersialisasi hasil penelitian dan pengurusan HKI masih menjadi 
kegiatan yang memerlukan perjuangan keras. Salah satu hambatan adalah lemahnya 
networking  yang  dibangun  oleh  pengelola  penelitian.    Oleh  sebab  itu  perlu 
dilakukan  kegiatan  pengembangan  networking  berbasis  tekologi  informasi. 
Kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  menyusun  data  base  penelitian,  dilanjutkan 
dengan  mengembangkan  kerjasama  berbasis  teknologi  informasi  dan  selanjutnya 
melalui  jaringan  kerjasama  tersebut  dikembangkan  aspek  komersialisasi  hasil 
penelitian. 

D.  Mekanisme dan Rancangan 

Peningkatan  Mutu  Pendidikan  melalui  Penguatan  Penelitian    Berbasis 
Teknologi  Informasi  dirancang  dengan mekanisme  sebagai berikut;  Pada  tahap 
pertama  kegiatan  diarahkan  pada  perbaikan  mutu  layanan  penelitian  berbasis 
teknologi  informasi.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  pengembangan  sistem 
pengelolaan penelitian berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan kapasitas 
upgrading  perangkat  pendukung  sistem  pengelolaan  penelitian  berbasis  teknologi 
informasi sehingga sistem RiReS dapat lebih banyak mengakses aktifitas penelitian. 
optimalisasi RiReS dengan melakukan konsultasi ahli   guna Upgrade system serta 
pengembangan  program RiReS  khususnya  berkaitan  dengan manajemen  data  base 
proses penelitian.  upgrading  sistem  dilakukan  dengan meningkatkan  kemampuan 
sistem RiReS dari kemampuan hardware Komputer Desktop Pentium IV2.1 MHz. 
menuju Purpose Server dengan spesifikasi Hardware Xeon 2.8 GHz DualChannel, 
dengan  upgrading  hardware  ini  diharapkan  memenuhi  rancangan 
penggantian/penambah 1). Software server berbasis 64 bit, 2). Modul atau fasilitas 
dari sisi User danManagement, 3). Backup system
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Selanjutnya tahap kedua, kegiatan diarahkan pada penguatan penelitian berbasis 
teknologi  informasi  dengan  dua  kegiatan  utama  yaitu  meningkatkan  penguasaan 
sumberdaya  peneliti  untuk  menggunakan  teknologi  informasi  dalam  bidang 
penelitian  sehingga  peneliti  dapat  berinteraksi  dengan  sistem  pengelolaan 
penelitian  secara  baik.  Lebih  lanjut  kegiatan  diarahkan  untuk  meningkatkan 
kemampuan sumberdaya pengelola penelitian untuk mengelola teknologi  informasi 
bidang penelitian 
Pada  pada  ketiga  kegiatan  utama  adalah  pengembangan  networking  penelitian 
berbasis  teknologi  informasi.  Beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  untuk 
mendukung  pengembangan networking  adalah  pengembangan  data  base  penelitian 
untuk menyediakan informasi tentang peneliti dan hasl penelitian, inventor an hasil 
invensinya  serta  pengguna  hasil  penelitian  yang  terdiri  dari  lembaga  dan  kalanan 
industri.  Pengembangan  kerjasama  penelitian  melalui  internet  merupakan  bagian 
kegiatan untuk  lebih membuka peluang  hubungan  yang  lebih  luas baik dari dalam 
maupun luar negeri.  Kerjasama tersebut dapat dilakukan antara pengelola penelitian 
dengan berbagai pihak seperti  stakeholder, dunia  industri, pemerintahan,  lembaga 
penelitian lainnya, serta kelembagaan lainnya. Komersilisasi hasil penelitian melalui 
internet ditujukan untuk meningkatkan outcome penelitian yang memiliki nilai guna 
bagi  masyarakat  pengguna  sebagai  implementasi  Tridharma  Perguruan  tinggi 
tentang pengabdian masyarakat yang merupakan penguat fungsi lembaga penelitian.
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E.  Sumberdaya yang dibutuhkan 

No  Sub aktivitas  Besarnya sumberdaya  Efisiensi 
sumberdaya 

1.  Perbaikan Mutu Layanan 
Penelitian  berbasis 
Teknologi Informasi 

Peralatan  untuk  mendukung 
pengelolaan program laboratorium 
TI  yang  meliputi:  komputer 
desktop  pentium  IV2.1  MHz., 
Purpose  Server,  Software  server 
berbasis  64  bit,  Modul  atau 
fasilitas  dari  sisi  User  dan 
Management., Backup system 
Peralatan  untuk  mendukung 
sumberdaya  laboratorium:  laptop 
dan LCD 

Efisiensi  di 
bidang  layanan 
penelitian 

2.  Penguatan  Penelitian 
berbasis  Teknologi 
Informasi 

Alat  bantu  penyelenggaraan 
kegiatan:  laptop,  LCD,  digital 
camera,  handycam,  tape  recorder, 
TV multi sistem, DVD 
Pengadaan  peralatan  untuk 
mendukung  sumberdaya 
laboratorium:  komputer  dan 
printer 
Alat bantu ajar: ejurnal 

Efisiensi  di 
bidang  penelitian 
karena 
produktivitas 
penelitian 
meningkat 

3.  Pengembangan  Networking 
Penelitian  Berbasis 
Teknologi Informasi 

Alat  bantu  penyelenggaraan 
kegiatan: LCD 
Furniture 
Alat  bantu  peyelenggaraan 
kegiatan  pengelolaan 
perpustakaan:  laptop,  printer, 
komputer,  scanner,  fotocopy, 
wireless 

Efisiensi  di 
bidang  sistem 
kerjasama 
penelitian 

F.  Jadwal Pelaksanaan 
Bulan 

No  Sub aktivitas 
1  2  3  4  5  6 

1.  Perbaikan  Mutu  Layanan    Penelitian 
berbasis Teknologi Informasi: 

2.  Penguatan  Penelitian  berbasis  Teknologi 
Informasi 

3.  Pengembangan  Networking  Penelitian 
Berbasis Teknologi Informasi
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G.  Indikator Kinerja 

Akhir Tahun 
Sub Kegiatan  Metode pengkuran  base line 

Target  Capaian 

1.  Kapasitas Sistem RiReS dalam 
mengakses proses penelitian 
(persen)* 

Persentase  penanganan 
sistem  RiReS  meliputi 
proses  proposal, 
monitoring  dan  evaluasi, 
pelaporan  hasil 
penelitian,  outcome 
penelitian,  komersialisasi 
penelitian. 

40  60 

2.  UpGrade RiReS System (persen)  Persentase  didasarkan 
atas  standar  pelayanan 
koneksi  untuk  seluruh 
jumlah pengguna 

20  40 

3.  Persentase jumlah penelitian yang 
dihasilkan (persen)*** 

Jumlah  penelitian  dibagi 
dengan  jumlah 
keeluruhan peneliti 

43.5  45 

4.  Jumlah Staf yang memiliki 
kemampuan di bidang TI (orang) 

Banyaknya  staf  yang 
menguasai TI 

1  2 

5.  Jumlah Koleksi Pustaka yang 
Tersedia (buah) 

Jumlah  koleksi  pustaka 
yang  tersedia  di 
perpustakaan 

6.  Jumlah Jurnal yang Tersedia (buah)  Jumlah  jurnal  yang 
tersedia di perpustakaan 

10  20 

7.  Ketersediaan database kerjasama 
(persen) 

Kemapuan  data  base 
dalam  memenuhi 
kebutuhan  jaringan 
kerjasama 

20  30 

8.  Spesifikasi produk/alat hasil 
penelitian yang akan 
dikomersialisasikan 

Jumlah  alta  yang  sudah 
komersial 

0  4 

H.  Keberlanjutan 

Keberlanjutan  program  dalam  pengembangan  sistem  RiReS  akan  dilakukan 
Lembaga  Penelitian  melalui  hasil  peningkatan  jumlah  penelitian  yang  berhasil 
mendapatkan  grant  eksternal  serta  hasil  ikutannya.  Keberlanjutan  program 
penguatan  sumberdaya  manusia  dan  peningkatan  mutu  layanan  administrasi 
penelitian berbasis  teknologi  informasi akan dilaksanakan oleh  lembaga penelitian 
melalui  optimalisasi  mutu  proposal  dan  hasil    penelitian    yang  memiliki  nilai 
komersialisasi.  Sedangkan  keberlanjutan  pengembangan  networking  berbasis 
teknologi  informasi  dilaksanakan  melalui  peningkatan  kerjasama  yang  kontinyu
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sehingga  dapat  menjaga  eksistensi  kegiatan  penelitian.    Implikasi  finansial 
diharpkan  akan  memacu  peningkatan  kualitas  penelitian  secara  umum  dan  hasil 
hasil  penelitian  yang  berpotensi  HKI  dan  mempunyai  nilai  komersialisasi.    Hal 
tersebut  akan memberikan  hasil  (income)  yang  salah  satu  antaranya  dimanfaatkan 
untuk  aktifitas  operasional  pengelolaan  penelitian  dalam  prespektif  kedepan. 
Alokasi  sumberdaya  digunakan  sepenuhnya  untuk  pengembangan  laboratorium 
teknologi  informasi  dan  perpustakaan  untuk  menunjang  kegiatan  penelitian. 
Kesemua  hal  tersebut  tidak  dapat  dijalankan  apabila  pihak  pengelola  tidak 
mempunyai  komitmen untuk secara  terus menerus mengembangkan  kegiatan  yang 
telah  direncanakan.    Oleh  sebab  itu  pengelola  harus  mempunyai  tanggung  jawab 
untuk  melanjutkan  kegiatan  yang  sudah  terselesaikan  untuk  dikembangkan  lebih 
optimal  dengan  mengalokasikan  sumberdaya  pendanaan,  manusia  maupun  sarana 
dan prasarana untuk mendukung hal tersebut. Komitmen tersebut akan dilaksanakan 
oleh pengelola kegiatan dengan sepenuh hati. 

4.  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  melalui  Pengembangan  Networking  Pustaka 
Berbasis Teknologi Informasi dan Bahasa Asing 

A.  Latar Belakang 

Koleksi  yang  dimiliki  perpustakaan  UMM  hingga  Juni  2006  adalah  17.019  judul 
buku  (61.771  eksemplar),  163  Jurnal  Ilmiah  dan  Populer berbahasa  Indonesia  dan 
asing,  213  judul  CDROM  (ebook),  10  macam  koran,  dan  1071  research  report. 
Meskipun demikian 83% buku teks yang terdapat diperpustakaan merupakan buku 
buku  yang  memiliki  umur  lebih  dari  5  tahun,  sehingga  kurang  dapat  menunjang 
relevansi  keilmuan  mahasiswa  atas  teoriteori  baru  dan  menyulitkan  mahasiswa 
untuk penyelesaian tugas akhir. 
Untuk  menunjang  operasional  perpustakaan,  saat  ini  telah  digunakan  software 
sistem otomasi perpustakaan dan digital  library, yaitu LASer ver 1.7 dan GDL ver 
4.0.Dengan  software  tersebut,  aktivitas  perpustakaan  dapat  dipantau  dengan  lebih 
mudah, mulai  dari  administrasi  pengolahan  koleksi,  informasi  keberadaan  koleksi, 
administrasi  layanan peminjaman,  informasi pengunjung yang aktif,  serta berbagai 
catatan pelanggaran dan reward bagi pengunjung. 
Untuk  menjadikan  perpustakaan  sebagai  pusat  penggalian  informasi  dan 
pengetahuan  bagi  mahasiswa,  beberapa  hal  dapat  dilakukan:  1)  pengayaan  local 
content dan ragam ejournal, 2) membangun link pengetahuan antara perpustakaan, 
dosen,  dan  mahasiswa  selaku  pengguna  perpustakaan,  3)  mengoptimalkan 
networking  dan  resource  sharing  dengan    sesama  perguruan  tinggi  baik  dalam 
negeri maupun luar negeri, 4) meningkatkan kualitas  layanan perpustakaan dengan 
visualisasi penuh (multimedia), 5) meningkatkan kualitas SDM perpustakaan. 

Berdasarkan  hasil  evaluasi  diri  ditemukan  kurangnya  daya  dukung  pustaka 
(terutama  koleksi  soft  copy) dalam bahasa  asing  (Arab dan  Inggris)  (halaman.24). 
Selain itu belum tersedianya layanan multimedia dalam rangka memberikan layanan 
visualisasi koleksi secara penuh menjadi kendala tersendiri (halaman 24). Demikian 
juga dengan belum terkelolanya local contents dengan baik (halaman 24) dan belum 
optimalnya resources sharing antar perpustakaan  perguruan tinggi baik dalam dan 
luar negeri (halaman .24).
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B.  Tujuan dan Sasaran 

i.  Meningkatkan daya dukung pustaka berbahasa asing (Inggris dan Arab) sehingga 
didapatkan informasi  yang mutakhir,  relevan dan menunjang dunia pengetahuan 
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

ii.  Mengembangkan  kemampuan  dalam  mengelola  local  contens  melalui 
pemanfaatan teknologi  informasi sehingga dihasilkan informasi yang profesional, 
produktif dan  efisien untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

iii.  Meningkatkan  networking  perpustakaan  berbasis  teknologi  informasi  dalam 
rangka tukarmenukar informasi sehingga pengetahuan dan mutu pendidikan dapat 
terus menerus ditingkatkan 

C.  Rasional 

Pustaka  berbahasa  asing  terutama  bahasa  Inggris  dan Arab  merupakan  salah  satu 
acuan  pustaka  yang  selalu  dibutuhkan  oleh  pengguna  pustaka  untuk  menunjang 
referensi  pengetahuan selama masa  studinya.    Sayangnya  pustaka  berbahasa  asing 
tersebut kurang tersedia, kurang relevan dengan bidang ilmu dan sudah banyak yang 
kadaluwarsa.  Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan bahan pustaka berbahsa 
asing  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  relevansi  keilmuan  civitas  akademika. 
Peningkatan diarahkan terutama untuk ejurnal dan ebook yang merupakan bagian 
dari  kemajuan  teknologi  informasi  di  bidang  jurnal  sehingga  akses  untuk 
penyebaran informasi terbaru menjadi lebih mudah. 
Pengelolaan  local  contens  yang  menunjang  efisiensi  dan  produktivitas  pelayanan 
merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus  diperhatikan,  karena  ketersediaan  local 
contens  yang  sudah  terkelola  dengan  baik  dapat  menjadi  sumber  informasi  yang 
bermanfaat bagi pengetahuan yang berkelanjutan.  Untuk pengelolaan local contens 
yang baik dibutuhkan teknologi  informasi  yang  tepat,  sehingga perpustakaan  yang 
ideal  dapat  terwujud.    Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  akan  menunjang  mutu 
pendidikan secara keseluruhan dan berkesinambungan. 
Dewasa  ini,  untuk mewujudkan  perpustakaan  yang  ideal,  tidak  diperlukan  sarana 
fisik  yang  mahal,  namun  yang  dibutuhkan  adalah  resources  sharing  antar 
perpustakaan.  Oleh sebab itu perlu dibangun suatu networking antar perpustakaan. 
Dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan teknologi informasi. 

D.  Mekanisme dan Rancangan 

Peningkatan  Mutu  Pendidikan  melalui  Pengembangan  Networking  Pustaka 
Berbasis  Teknologi  Informasi  dan Bahasa Asing  dirancang  dengan mekanisme 
sebagai  berikut;  Pada  tahap  pertama  kegiatan  diarahkan  pada  peningkatan  daya 
dukung pustaka berbahasa asing dengan meningkatkan  bahan pustaka terutama 
on  line  database  dan  audiovisual  berbahasa  asing  dan  mengembangkan  layanan 
multimedia  dalam  rangka  memberikan  layanan  visualisasi  koleksi  perpustakaan 
secara penuh 
Selanjutnya  tahap  kedua,  kegiatan  diarahkan  pada  pengembangan  local  contens 
melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  dengan  menjalin  kerja  sama  dengan 
pihakpihak  yang  menghasilkan  local  content,  langkah  berikutnya  adalah
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mengorganisasikan  da  menyeleksi  local  cotent  tersebut  berdasarkan  bidang  ilmu, 
dilanjutkan  dengan  mengolah  menjadi  filefile  digital  dengan  standar  PDF, 
memasukkan  datadata  ke  server  dan  langkah  akhir  adalah  melakukan  sharing 
dengan server perpustakaan lain dalam satu jaringan. 
Pada  pada  ketiga  kegiatan  utama  adalah  meningkatkan  networking  antar 
perpustakaan  perguruan  tinggi  dengan  resources  sharing  antar  perpustakaan 
melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

E.  Sumberdaya yang dibutuhkan 

No  Sub aktivitas  Besarnya sumberdaya  Efisiensi 
sumberdaya 

1.  Meningkatkan daya dukung 
pustaka berbahasa asing 

Pengadaan bahan pustaka: buku, 
on  line database & audiovisual 
berbahasa asing 
Pengadaan  alat  bantu:  laptop, 
LCD, layar LCD, audio visual 

Efisiensi  dalam 
bidang 
pemenuhan 
pustaka  bahasa 
asing 

2.  Mengembangkan  local 
contens  melalui 
pemanfaatan  teknologi 
informasi 

Perbaikan  alat:  upgrade  server 
dan perangkat jaringan 
Peralatan  untuk  mendukung 
pengelolaan program:, Scanner, 
MP3 Recorder, Cam Coder. 

Efisiensi  dalam 
penyediaan  local 
contens 

3.  Meningkatkan  networking 
antar  perpustakaan 
perguruan tinggi 

Pengadaan  bahan  pustaka:  CD 
eJournal,  encyclopedi,  film 
dokumenter,  dan  koleksi 
multimedia, laptop. 
Alat  bantu  peyelenggaraan 
kegiatan  pengelolaan 
perpustakaan:  komputer  dan 
printer) 

Efisiensi  dalam 
networking 
berjaringan 
internet
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F.  Jadwal Pelaksanaan 

Bulan 
No  Sub aktivitas 

1  2  3  4  5  6 

1.  Peningkatan  daya  dukung  pustaka 
berbahasa asing 

2.  Pengembangan  local  contens  melalui 
pemanfaatan teknologi informasi 

3.  Meningkatkan  networking  perpustakaan 
berbasis teknologi informasi 

G.  Indikator Kinerja 

Akhir Tahun 
Sub Kegiatan  Metode pengkuran  base line 

Target  Capaian 

1.  Kapasitas Sistem Intranet dalam 
mendukung local contens 
mengakses proses (dalam 
persen) 

Persentase  sistem 
terhadap  pemenuhan 
local contens 

20  40 

2.  Jumlah Koleksi Pustaka yang 
Tersedia (judul) 

Jumlah  koleksi  pustaka 
yang  tersedia  di 
perpustakaan 

17.019  20.000 

3.  Jumlah Jurnal yang Tersedia 
(judul) 

Jumlah  jurnal  yang 
tersedia di perpustakaan 

10  20 

4.  Jumlah Staf Yang Memiliki 
Kemampuan Di Bidang TI 

Banyaknya  staf  yang 
menguasai TI 

5  10 

5.  Jumlah kerjasama perpustakaan  Jumlah  kerjasama 
perpustakaan 

3  10 

H.  Keberlanjutan 

Keberlanjutan  program  peningkatan  daya  dukung  pustaka  akan  dilaksanakan  oleh 
perpustakaan dengan pemanfaatan  secara optimal  sehingga dapat.   Keberlanjutan program 
pengembangan local contens melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan oleh 
perpustakaan dengan pembiayaan stakeholder sehingga kontinuitas terjamin. Meningkatkan 
networking  perpustakaan  berbasis  teknologi  informasi  dilaksanakan  melalui  peningkatan 
kerjasama  yang  kontinyu  sehingga  dapat  menjaga  eksistensi  kegiatan  resources  sharing 
antar perpustakaan perguruan tinggi.



Program Hibah Kompetisi Penguatan Mutu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang 

50 

BAB. 4. RANGKUMAN USULAN ANGARAN 

Anggaran  biaya  keseluruhan  untuk  menunjang  usulan  program  peningkatan 
mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 

1.  Pengembangan Perpustakaan  Rp.126.500.000 

2.  Pengembangan Laboratorium  Rp.214.500.000 

3.  Manajemen Program  Rp.  39.000.000+ 

Total anggaran biaya  Rp.390.000.000 

(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) 

Rincian anggaran pendidikan terdapat pada lampiran 4
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 

Table 1. Perangkat Jaringan Fiber Optic 
No  Gedung  Peralatan  Q  Satuan 

1  NOC (Perpustakaan Pusat)  Cisco Catalyst  2  Unit 

Intel 520 T, 4 Optical Module  1  Unit 

2  Gedung Labolatorium Komputer  Intel 520 T, 2 Optical Module  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit 

3  Gedung BAA  Converter Optic  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit 

4  Gedung BAU  Converter Optic  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit 

5  Gedung UMM Dome  Converter Optic  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit 

6  Masjid AR. Fachruddin  Converter Optic  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit 

7  Gedung Perkantoran  Converter Optic  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit 

8  Gedung Kuliah Bersama II  Converter Optic  1  Unit 

Router PC Pentium 100  1  Unit
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Tabel 2 : Nilai Danem dan Ratarata Ijasah 

No  Tahun Akademik  DANEM 
Ratarata 

Ijazah 
Ratarata 

1  2002/2004  6.62  7.12 
2  2003/2004  6.97  7.71 
3  2004/2005  6.81  7.64 
4  2005/2006  6.77  7.52 

Rerata  6.7925  7.4975 
Sumber PMB
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Tabel 3 : Data Fakultas dan Program Studi 

No Fakultas Program Studi 
1 Teknik Teknik Elektro 

Teknik Industri 
Teknik Informatika 
Teknik Mesin 
Teknik Sipil 
D3 Teknik Elektro 

2 Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan Bhs. Indonesia 
Pendidikan Bhs. Inggris 
Pendidikan Biologi 
Pendidikan Matematika 
Civic Hukum 

3 Ekonomi Akuntansi 
D3 Man. Keu. & Perbankan 
Manajemen 
IESP 

4 Iilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Hubungan Internasional 
Ilmu Kesejahteraan Sosial 
Ilmu Komunikasi 
Ilmu Pemerintahan 
Sosiologi 

5 Agama Islam Ahwal Syakhshiyyah 
Bahasa Arab 

6 Pertanian Agribisnis 
Agronomi 
Budidaya Hutan 
Budidaya Perairan 
Tek. Hasil Pertanian 

7 Peternakan Produksi Ternak 
Tek. Industri Peternakan 

8 Psikologi Psikologi 
9 Hukum Ilmu Hukum 
10 Kedokteran Profesi Dokter 

Program Pendidikan Dokter 
11 Keperawatan D3 Keperawatan 
12 Pasca Sarjana Magister Agama Islam 

Magister Agribisnis 
Magister Ilmu Hukum 
Magister Kebijakan Kependidikan 
Magister Manajemen 
Magister Sosiologi Pedesaan
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Tabel 4 : Data Jumlah Mahasiswa 5 tahun terakhir 

Thn Akademik Semester Jumlah 

2001/2002 Ganjil  20047 

Genap  17787 

2002/2003 Ganjil  19130 

Genap  17514 

2003/2004 Ganjil  19998 

Genap  17834 

2004/2005 Ganjil  17883 

Genap  16087 

2005/2006 Ganjil  16384 

Genap  14321
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Tabel 5 : Presentasi Nilai Mahasiswa yang memiliki nilai D dan E 

Fakultas  Nilai A  Nilai B  Nilai C  Nilai D  Nilai E  Nilai X 

Semester Ganjil Tahun Akademik 2005/2006 
Akademi Keperawatan  4.79%  33.01%  39.20%  9.38%  1.44%  12.14% 
Kedokteran  17.20%  34.99%  22.85%  6.53%  9.18%  9.11% 
Agama Islam  34.67%  37.81%  9.88%  2.69%  3.15%  11.81% 
I.S.I.P  20.79%  34.40%  17.21%  6.05%  4.42%  17.12% 
K.I.P  20.67%  39.72%  17.70%  3.07%  1.71%  17.13% 
Hukum  26.78%  34.20%  13.76%  3.63%  2.94%  18.70% 
Teknik  12.51%  30.78%  22.40%  6.04%  4.57%  23.72% 
Ekonomi  20.15%  38.69%  18.96%  4.91%  1.75%  15.54% 
Psikologi  14.60%  40.27%  25.05%  6.02%  2.98%  11.08% 
Pertanian  18.58%  31.72%  18.69%  6.32%  1.93%  22.76% 
Peternakan  18.40%  35.80%  19.80%  3.40%  3.83%  18.77% 

Rerata  19%  86%  47%  12%  8%  48%



Program Hibah Kompetisi Penguatan Mutu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang 

57 

Tabel 6 : Lama Masa Studi 

Masa Studi (tahun) Angkatan 

tahun Tercepat Terlama 

2001 3 7 

2002 3 7 

2003 3 7 

2004 3 7 

2005 3 7
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Tabel 7 : Jumlah Mahasiswa Aktif Semester Sepuluh 

Thn Akad Jumlah 

2001/2002 1574 

2002/2003 1582 

2003/2004 2698 

2004/2005 2209 

2005/2006 2425
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Tabel 8 : Peningkatan nilai ratarata IPK jurusan 

No  Jurusan  IPK 
(2003/2004) 

IPK 
(2004/2005) 

IPK 
(2005/2006 

) 
1.  Pendidikan Agama Islam  3,09  2,86  3,00 
2.  Ahwal Syakhshiyyah  3,01  2,74  3,03 
3.  Kesejahteraan Sosial  2,78  2,77  2,73 
4.  Ilmu Pemerintahan  2,67  2,64  2,68 
5.  Ilmu Komunikasi  2,77  2,73  2,75 
6.  Sosiologi Industri  2,70  2,36  2,72 
7.  Pendidikan Bahasa Indonesia  2,97  2,91  2,84 
8.  Pendidikan Biologi  2,92  2,78  2,91 
9.  Pendidikan Matematika  2,62  2,65  2,68 
10.  Pendidikan Bahasa Inggris  3,11  2,88  2,88 
11.  PPKn  3,17  3,01  3,08 
12.  Ilmu Hukum  2,10  2,71  2,5 
13.  Teknik Mesin  2,32  2,28  2,32 
14.  Teknik Sipil  2,21  2,20  2,27 
15.  Teknik Elektronika  2,49  2,44  2,54 
16.  Teknik Industri  2,52  2,47  2,45 
17.  D3 Elektonika  2,60  2,57  2,58 
18.  Manajemen  2,62  2,58  2,58 
19.  Akutansi  2,67  2,68  2,69 
20.  IESP  2,72  2,81  2,7 
21.  D3 Keuangan dan Perbankan  2,81  2,85  2,91 
22.  Budidaya Pertanian  2,81  2,77  2,71 
23.  Sosial Ekonomi Pertanian  2,71  2,69  2,68 
24.  Teknologi Hasil Pertanian  2,75  2,76  2,77 
25.  Budidaya Hutan  2,64  2,65  2,61 
26.  Produksi Ternak  2,69  2,64  2,71 
27.  Teknologi  Industri 

Peternakan 
2,70  2,70  2,82 

28.  Budidaya Perairan  2,63  2,63  2,55 
29.  Psikologi  2,70  2,64  2,69 
30.  Pendidikan Dokter  1,86  2,25  2,31 
31.  Akademi Keperawatan  2,74  2,65  2,48 
32.  Magister Manajemen  ?  3,60  3,60 
33.  Magister Sosiologi  ?  3,71  3,71 
34.  Magister Ilmu Hukum  ?  3,82  3,82 
35.  Magister Agribisnis  ?  3,82  3,83 
36.  Magister  Kebijakan 

Pendidikan 
?  3,73  3,74 

RataRata  2,68  2,81  2.83
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Tabel 9 : Nilai TOEFL Lulusan 
No  Fakultas  TOEFL 

1  Kedokteran  474 

2  Ekonomi  383 

3  Teknik  389 

4  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  389 

5  Psikologi  397 

6  Pertanian  387 

7  Peternakan  394 

8  Ilmu Agama Islam  373 

9  Keguruan dan Ilmu Pendidikan  393 

10  Akademi Perawat  388 

Ratarata  396.7
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Tabel 10 : Jumlah Penelitian Internal Dosen 

No  Jenis Penelitian  Tahun 
2000 

Tahun 
2001 

Tahun 
2002 

Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

Tahun 
2005 

Tahun 
2006* 

Jumlah 
2000  
2006 

1 
Penelitian 
Bidang  Ilmu 
(PBI) 

179  148  133  225  246  192  95  1218 

2 
Penelitian 
Program 
Unggulan(P2U) 

  34  26  50  40  28  14  192 

3  Penelitian 
Institusional (PI)      11  16  14  7  5  53 

4 

Program Insentif 
Penelitian 
Institusional 
Untuk 
Mahasiswa 
(PIPIM) 

      2      1  3 

Total  179  182  170  293  300  227  115  1466 
* ) Semester Genap 2006
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Tabel 11: Jumlah Penelitian Eksternal Dosen 

No.  Jenis Penelitian  Tahun 
2000 

Tahun 
2001 

Tahun 
2002 

Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

Tahun 
2005 

Tahun 
2006 

Jumlah 
Tahun 

20002006 

1.  Dosen Muda  12  30  21  22  49  48  36  218 
2.  Kajian Wanita  6  3  7  16  12  9  1  54 
3.  Penelitian Dasar    3  9  6  10  13  13  54 
4.  Hibah Bersaing      2  7  9  5  10  33 
5.  DCRG  3              3 
6.  LPTK          3      3 
7.  CAR          4      4 
8.  Sosial Keagamaan          2      2 
9.  LINTRAD        1        1 
10.  RUT (Riset Unggulan Terpadu)          1      1 
11.  INOTEK          1      1 
12.  Penelitian  yang  Didanai  Pemda  dan 

Departemen 
  1  3  10  9  10  5  38 

Total  21  37  42  62  100  85  65  412
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Tabel 12 : Koleksi dan Sarana Penunjang Perpustakaan 

No  Deskripsi  Quantitas 
1  Luasan 

Kampus I  10 x 20 m² 
Kampus II  20 x 40 m² 
Kampus III  30 x 50 m² x 3 lantai 
Masjid  15 x 20 m² 

2  Koleksi 
a. Buku (bds. no. kelas) : 
000 : Umum 
100 : Filsafat, Psikologi 
200 : Agama 
300  :  Sosial,Politik, 
Ekonomi,Hukum, Pendidikan 
400 : Bahasa 
500 : Ilmu Murni 
600  :  Kedokteran,  Pertanian, 
Teknik 
700 : Seni & Olah raga 
800 : Sastra 
900 : Sejarah 

1783 jdl,   1831 exp 
1162 jdl,   3436 exp 
3558 jdl, 10077 exp 
9769 jdl, 31497 exp 

900 jdl,   2539 exp 
1992 jdl,   6553 exp 
9182 jdl, 29956 exp 

326 jdl,     816 exp 
1201 jdl,  2377 exp 
905 jdl,  2235 exp 

b. Majalah dan Journal  163 jdl 
c. koran  10 macam 
a.  CD ROM  213 jdl, 301 exp 

f. Research Report  1071 jdl, 1082 exp 
g. Digital Final Report  6092 exp. 

3  Software Penunjang 
a. Sistem Otomasi  LASer ver 2.0 
b. Digital Library  GDL ver 4.0 

4  Komputer 
a. Petugas  17 unit 
b. Pengguna  19 unit 
c. Server  3 unit
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Tabel 13: Kerja sama perpustakaan dengan pihak luar 

Perkembangan 
No.  Nama Kerja Sama  Sudah Berjalan  Dalam 

Proses 
1.  Sharing  koleksi  digital  dengan  Indonesia  Digital 

Library Network (IndonesiaDLN) via Internet 
* 

2.  Sharing  koleksi  digital  dengan  sesama  Perpustakaan 
PTM (MuhammadiyahDLN) 

* 

3.  Donatur  Software  Otomasi  Perpustakaan  LASer  ver. 
2.0 (Open Source) kepada beberapa perpustakaan : 
a.  Pesantren 

•  Pesantren Gontor Ponorogo 
•  Pesantren Gontor Kediri 
•  Pesantren AlHikam Malang 
•  Pesantren Sidogiri Pasuruan 

b.  Perguruan Tinggi Negeri 
•  Universitas Negeri Makassar 
•  Universitas Lambung Mangkurat Bjm 
•  Universitas Airlangga Surabaya 
•  STAIN Batu Sangkar Sumut 
•  STAIN Pontianak 

c.  Perguruan Tinggi Swasta 
•  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
•  Universitas Muhammadiyah Surabaya 
•  Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
•  STE Ahmad Dahlan Jakarta 
•  Universitas Muhammadiyah Jakarta 
•  Universitas Muhammadiyah Riau 

* 

4.  Kemitraan  Pengadaan  Buku  dengan  berbagai  Toko 
Buku secara Online melalui Online Order System 

*
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Tabel 14 : SDM Pengelola Perpustakaan 

No  Struktur  Jmlh 
Tingkat 

Pendidikan 
Bidang Keahlian 

1  Kepala  1  Pasca Sarjana (S2)  Ekonomi 

2  Wakil Kepala  1  Pasca Sarjana (S3)  Pertanian 

3  Sekretaris  1  Sarjana (S1)  Pendidikan 

4  Kepala Urusan 

a. Pengolahan koleksi  1  Diploma 3  Perpustakaan 

b.  Sirkulasi  1  SMA   

c.  Referensi  1  Sarjana (S1)  Perpustakaan 

d.  Administrasi  1  Sarjana Muda  Administrasi 

d. Electronic Library  1  Sarjana (S1)  Teknik Elektro 

5  Tenaga Administrasi 

a. Pengolahan koleksi  3  SMA   

b. Sirkulasi  6 

3 

•  SMA 

•  Sarjana (S1) 

 

FISIP & FAI 

c. Referensi  2 •  SMA 

•  Sarjana (S1) 

 

Teknik Industri 

d.  Administrasi  1  Sarjana Muda  Administrasi 

e. Electronic Library  2 •  SMA 

•  Sarjana (S1) 

 

Teknik Elektro 

6.  Muhammadiyah  Digital 

Library Research Group 

2 •  Mahasiswa S1  
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Tabel 15 : Kondisi koleksi Perpustakaan 5 tahun terakhir 

Tahun  Judul  Eksemplar  Keterangan 
2002  20031  73673  Jumlah koleksi sejak berdirinya perpustakaan 
2003  8223  27428  Pengadaan koleksi selama tahun 2003 
2004  3275  8260  Pengadaan koleksi selama tahun 2004 
2005  2232  4331  Pengadaan koleksi selama tahun 2005 
2006  1840  2505  Pengadaan koleksi per Januari – Mei 2006
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LAMPIRAN 2 

Gambar 1. Topologi Koneksi Intranet UMM
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LAMPIRAN 3 

3.1.  Surat Keputusan Rektor tentang  Tim Monitoring Evaluasi
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3.2.  Surat Tugas Tim Monitoring Evaluasi
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3.3.  Surat Tugas Task Force
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