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BAB  1.  INFORMASI UMUM
1.1. Informasi Perguruan Tinggi
a.	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 D-III, S1 dan S2 yang mempunyai kemampuan menguasai dan mengembangkan ilmu dan kompetensi sesuai bidangnya secara etis dan Islami (berbasis pada nilai-nilai 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 ujian-ujian 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 ke-42 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 nilai-nilai 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 nilai-nilai 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.




TUJUAN : 
	Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS, professional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat utama.
	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.
		Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan universitas.

	Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan dan kehidupan  masyarakat.
	Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan penelitian

Penjelasan Visi, Misi dan Tujuan
Visi, misi dan tujuan sebagaimana tersebut di atas dirumuskan karena diilhami oleh cita-cita 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;
	Mendorong dan memfasilitasi semua Jurusan dan lembaga-lembaga yang ada di UMM untuk selalu melakukan inovasi-inovasi pengembangan IPTEKS yang spesifik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing berdasarkan nilai-nilai Islam.  Disamping itu semua Jurusan dan Lembaga yang ada juga didorong untuk menggalang kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah maupun swasta.

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.

b.	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 rencana-rencana strategi pada lembaga di tingkat Fakultas, lembaga-lembaga di tingkat lebih bawah ataupun lembaga-lembaga di tingkat persyarikatan.
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: 
	Menjadi dasar dan arah dari pengembangan universitas dengan lembaga-lembaga di bawahnya,
	Menjadi cermin evaluasi untuk mengukur posisi dan eksistensi Universitas Muhammadiyah Malang saat ini dan masa mendatang,
	Menjadi dasar evaluasi kendala-kendala yang dihadapi untuk pembuatan atau penyempurnaan rencana strategi selanjutnya,

Menjadi tolak ukur pengukuran kinerja seluruh lembaga pada periode-periode 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 komponen-komponen 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:
	Menjadikan kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai pusat aktifitas akademik di tingkat regional dan nasional.
	Meningkatkan mutu akademik baik proses maupun lulusannya.

Mencetak lulusan yang berjiwa enterpreneurship dan bermoral etis Islami yang tinggi.
	Menuju Real University.
	Pengembangan fakultas dan sarana fisik, terutama pada Fakultas-fakultas eksakta, seperti Fakultas Kedokteran, Teknik, Pertanian dan Peternakan-Perikanan.
Meningkatkan misi dan strategi pendidikan dan pengajaran yang sesuai situasi dunia yang penuh perubahan.
Intensifikasi eksplorasi dan optimalisasi sumberdaya kampus sebagai pemegang informasi yang andal dan reliabel.
Dalam rangka peningkatan karakter ekonomi dan budaya internasional, perlu ekspansi untuk mendirikan kelas internasional.
Meningkatkan kembali komitmen untuk membina kemitraan dengan masyarakat, sehingga UMM dapat berfungsi sebagai jembatan masyarakat ilmiah dengan masyarakat kontemporer.
	Memantapkan pendanaan universitas.
	Menjadikan UMM sebagai pusat pengkajian, pengamalan, dan dakwah Islam.

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 pembahasan dan pengesahan.  Dan keempat, sosialisasi, yaitu renstra di sosialisasikan ke semua Pimpinan Fakultas,  Jurusan dan seluruh lembaga-lembaga 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 program-program 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.

c.	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. Program-program 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 Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang dilakukan secara bertahap melalui penjenjangan kelas: (a) Fashl al-Mubtada’in (kelas elementer), (b) Fashl al-Mutawassitin (kelas intermediate) dan (c) Fashl al-Mutaqqadimin (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;
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 sumber-sumber 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:
	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. 

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 masing-masing berdiri pada tahun 2004, dan yang terakhir adalah PS Hubungan Internasional (S1) dan PS Teknik Informatika (S1) yang berdiri mulai tahun 2005.
	Pada tahun 2004/2005 jumlah mahasiswa yang aktif mencapai 16.087 orang. 
	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. 
Jumlah buku ajar yang ditulis oleh para dosen yang telah diterbitkan secara nasional (ber-ISBN) berjumlah 142 judul.  
	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)
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.
	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. 
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 Semi-QUE 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 Semi-QUE 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. 

d.	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.  Keputusan Rektor Nomor : 7 Tahun 2004. Adapun susunan Tim tersebut terdiri  atas;
	Ketua merangkap anggota oleh Kepala Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA)

Sekretaris merangkap anggota oleh Kepala Biro Administrasi Akademik
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
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 Jurusan-jurusan 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 masing-masing 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 A-2 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.

1.2. 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 nilai-nilai Islam
Misi : 
 Menyelenggarakan layanan akademik yang berkualitas
 Mengupayakan peningkatan relevansi hasil pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja
	Memenuhi kebutuhan,  harapan dan kepuasaan stakeholders
Menciptakan budaya akademik bernuansa Islam
	Mengembangkan system manajemen internal yang efektif dan efisien

Tujuan:
 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Pembelajaran berbasis tehnologi pembelajaran dan sumber belajar
	 Meningkatkan mutu lulusan yang dapat bersaing di pasar kerja
 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholders
	Mengupayakan mahasiswa lulus tepat waktu dan berkualitas
	 Meningkatkan kualitas kurikulum yang berbasis kecakapan hidup
 Meningkatkan kualitas dan kinerja dosen
	Meningkatkan system reward dan punishment dalam proses pembelajaran
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana-prasarana pembelajaran
Meningkatkan budaya membaca, menulis, meneliti, dan diskusi untuk dosen dan mahasiswa
Menciptakan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif
	Menciptakan system pelayanan administrasi yang kondusif untuk pengembangan proses pembelajaran

Menciptakan system monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang berkelanjutan
Meningkatkan koordinasi antar unit kerja yang terkait dalam proses belajar mengajar
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 ; 
	Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan  Tridharma Perguruan tinggi meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat,
	Program pengembangan bidang Fasilitas dan infrastruktur pembelajaran, yang ditekankan pada penguatan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi.
	Program pengembangan bidang Kerjasama 
	Program pengembangan bidang Kelembagaan dan Organisasi

Reorientasi dan hasil kerja yang mendalam serta diperkuat dengan profesionalisme, upaya yang sungguh-sungguh 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  
 































BAB  2.  EVALUASI DIRI

2.1. Umum

Berkaitan dengan penyusunan proposal hibah kompetisi ini, agar proses evaluasi diri dapat berjalan dengan lebih fokus dan terarah, maka pelaksanaan program ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas (task force) sekaligus sebagai team monitoring evaluasi Universitas  yang melibatkan beberapa badan Universitas yaitu Badan Kendali Mutu Akademik, Badan Administrasi Akademik, Badan Pengendalian Internal, Lembaga Penelitian, dan Asisten Rektor Bidang Akademik, Unit Pustaka, komputer, Unit Pengendali Internet dan Laboratorium-Laboratorium 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 difollow up dengan pembuatan proposal Hibah Kompetisi Peningkatan Mutu Pendidikan. Mekanisme penyusunan laporan evaluasi diri dilakukan secara sistematik dengan menyusun jadwal dan rencana kerja. Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi diri dihimpun dari: (1) Badan Kendali Mutu Akademik, Lembaga Penelitian, 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) Unit Pustaka, Laboratoruium, Komputer dan Internet (5) unit-unit kerja di lingkungan Universitas.
Hasil Root-Cause Analysis terhadap fenomena/gejala dari data yang terkumpul oleh taskforce, ditemukan beberapa permasalahan Mutu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Dari isu-isu strategis RAISE, akar permasalahan yang ada adalah: 1) Relevansi (Relevance), akar permasalahannya adalah kurang selarasnya kurikulum yang ada dengan kebutuhan stakeholders, kurang terserapnya lulusan di dunia kerja yang relevan dengan bidang keahlian 2) Atmosfir Akademik (Academic Atmosphere), akar permasalahannya adalah :  Kurangnya aktivitas pertemuan ilmiah antara mahasiswa dan dosen serta terbatasnya akses terhadap informasi terbaru,  belum maksimalnya komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembimbingan (bimbingan akademik dan bimbingan tugas, rendahnya interaksi akademis dosen dan mahasiswa 3)Manajemen dan Organisasi Internal (Internal Management and Organization), akar permasalahan yang ditemukan adalah : pelayanan informasi dan administrasi akademik kurang optimal, meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri; 4) Efisiensi (Efficiency) dan produktifitas dengan  akar permasalahan yang ditemukan yaitu rendahnya Efektivitas proses belajar mengajar, efisiensi dan produktivitas penelitian dosen dan mahasiswa masih rendah, serta belum adanya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam prosesnya (collaborative research).
Berdasarkan analisa SWOT   diketahui bahwa peluang kerja sektoral dan profesi masih terbuka luas namun harus mempunyai keahlian tertentu. Keunggulan kompetitif dan kompetensi lulusan yang ditunjukkan dengan tingginya gaji pertama dan singkatnya masa tunggu mendapatkan pekerjaan akan dapat dicapai apabila kurikulum pendidikan mempunyai relevansi dengan kebutuhan stakeholders, proses pembelajaran yang efektif , penelitian yang mendukung pembelajaran dan kemampuan komunikasi dan kompetensi bahasa asing yang menguat, serta penguasaan kompetensi teknologi informasi.

Ringkasan Analasis SWOT
Gambaran ringkas analisis SWOT  dapat ditampilkan dalam suatu bentuk tabel berikut ini:
Tabel 1.	Deskripsi  analisis  SWOT Mutu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang


Peluang
Tantangan

 Era globalisasi, perdagangan bebas dan otonomi daerah
	 Besarnya grant/hibah yang dikompetisikan
	 Besarnya tawaran kerjasama dengan institusi domestik dan asing
 
	Menurunnya minat siswa baru yang masuk Perguruan Tinggi
	Semakin ketatnya persyaratan untuk masuk lapangan pekerjaan
Semakin cepatnya perkembangan  teknologi informasi  

Perkembangan era globalisasi dunia perguruan tinggi
	Tingginya tingkat kompetisi dalam menjaring mahasiswa baru
Tingginya tingkat kompetisi dalam membangun  jaringan kerjasama .

Kekuatan


Staf Dosen berpendidikan Master  dan Doktor  
	Ruang Pembelajaran Berbasis Multimedia dan TV Monitor
	Administrasi Akademik berbasis Teknologi Informasi webb
	Reseach berbasis Teknologi Informasi webb
Perpustakaan berbasis digital library
Komitmen Pimpinan yng kuat terhadap pengembangan mutu pendidikan
	Sistem Pengelolaan Penelitian berbasis Intanet  

	 Meningkatkan Kualitas Pembelajaran berbasis Teknologi informasi
	 Meningkatkan mutu pendidikan melalui penelitian berbasis teknologi informasi
	 Meningkatkan mutu pendidikan melalui penguaatan fasilitas pustaka dan laboratorium
	 


	 

Mengembangkan pengajaran berbasis E-Learning (teaching grant)
	Meningkatkan kemampuan berbahasa asing
Meningkatkan kualitas penelitian dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa (research grant)
Meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi informasi
	(2)
Kelemahan


Kualitas Input masih lemah
	Kemampuan Berbahasa Asing masih lemah (baik dosen maupun mahasiswa)
	Daya saing lulusan masih belum kuat
	Rendahnya kemampuan SDM terhadap Teknologi Informasi 
 penguasaan teknologi informasi bagi dosen dan mahasiswa belum optimal
	 
	Meningkatkan kompetensi keberahlian berbasis laboratorium
	Membangun jaringan kerjasama dengan stakeholder dan dunia industri, dan asing
	(3)
Penjaminan mutu pelayanan akademik berbasis teknologi informasi

 Meningkatkan kemampuan staf akademik  
	(4)


Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peluang Universitas Muhammadiyah masih terbuka luas. Apalagi perkembangan pasar bebas dan perdagangan bebas, serta sejumlah industri dan sektoral yang ditopang dengan perkembangan otonomi daerah, dimana kesemuanya tersebut akan membutuhkan tenaga-tenaga /lulusan yang profesional dibidangnya. Kondisi yang demikian menjadi peluang kerja bagi para lulusan Universitas Muhammadiyah Malang. Tantangan kedepan bagi Universitas yakni menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam pasar kerja. 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.
	
2.2. PELAKSANAAN EVALUASI  DIRI
Proses penyusunan dan evaluasi proposal dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pertama Team Monev Universitas melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut atas workhop 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 laboratorium pada masing-masing unit.  Tahap ketiga, yaitu Penyusunan proposal hibah kompetisi peningkatan mutu pendidikan.
 Proses perencanaan, identifikasi dan pengumpulan data merupakan pekerjaan yang pertama-tama kali dilakukan oleh seluruh anggota taskforce. Data-data 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 yaitu 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,   Laboratorium -laboratorium, UPT Komputer,   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. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan tabulasi, identifikasi dan analisis data. Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan Root-Cause Analysis terhadap fenomena yang ada, kemudian diidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh Universitas, berikutnya diusulkan beberapa alternatif pemecahannya, dan terakhir ditentukan rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Evaluasi Atas Kelembagaan dan Organisasi .
Pengembangan Mutu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang
Pengembangan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama civitas akademika dalam rangka untuk menghasilkan peningkatan kualitas resources secara berkelanjutan. Kualitas mutu pendidikan ditentukan oleh sejumlah hal yang saling berkait, diawali dengan kualitas input yang kemudian didukung dengan kompetensi dosen beserta fasilitas sarana prasarana pendudukung serta ditopang dengan inovasi dan kreasi daya kembang proses pembelajaran untuk meningkatkan dan memacu mutu pendidikan tinggi dalam suasana perubahan yang dinamis.
Namun meskipun demikian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu untuk bersaing pada pasar kerja diperlukan sejumlah peningkatan keahlian berbasis kompetensi, baik bagi dosen maupun mahasiswa, melalui serangkaian kegiatan pengembangan staf, peningkatan relevansi, menguatkan proses penelitian dan pembelajaran serta penguatan dukungan layanan administrasi akademik.
 Mutu organisasi diukur dengan pemenuhan seperangkat standar tertentu yang ditetapkan oleh pengguna, dimana dalam penetapan standar dan unsur mutu perlu memperhatikan kemampuan pencapaiannya. Karena itu unsur-unsur maupun standar mutu perlu dinilai dan ditinjau ulang dari waktu ke waktu, sehingga dapat mendorong pencapaian yang lebih tinggi secara bertahap.
Atribut mutu perguruan tinggi yang disesuaikan dengan paradigma baru perguruan tinggi dapat diidentifikasi sebagai berikut; a) Relevansi tujuan dan sasaran; b) Efisiensi yang bermakna derajat kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai  tujuan dan sasaran; c) Produktifitas dalam pengertian hasil diperhitungkan terhadap satuan sumber daya tertentu yang digunakan; d). Efektifitas dalam arti derajat kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran (hasil dengan memperhitungkan dampak); e) Akuntabilitas, dalam arti pertanggungjawaban perguruan tinggi mengenai segala sesuatu yang dilakukan dalam fungsi pendidikan, penelitian dan pengabidan masyaakat.; f). Pengelolaan sistem, dalam arti kemampuan perguruan tinggi beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.; g) Suasana akademik atau kesehatan organisasi.

Rencana Pengembangan Jangka Panjang
Strategi program pengembangan progran studi di masa datang sebaik-nya mengacu pada HELTS (Higher Education Long Term Strategy) yang telah dicanangkan oleh DIKTI.   Universitas Muhammadiyah Malang dikelola berdasarkan   berdasar asas akuntabilitas, otonomi, dan perbaikan secara berkelanjutan (continous improvement). Azas  akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan yang mendasarkan pada pemenuhan tuntutan stakeholder serta untuk mengelola seluruh sumber-sumber daya-nya agar secara optimal mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif, dan asas perbaikan secara berkelanjutan yaitu pengelolaan dilakukan secara terbuka terhadap setiap masukan dan evaluasi yang konstruktif sebagai dasar perbaikan mutu proses berikutnya.
Program pengembangan dan pengelolaan   disesuaikan dengan paradigma baru perguruan tinggi yaitu dilakukan secara professional dengan mengedepankan akuntabilitas, otonomi, dan perbaikan kualitas program secara berkelanjutan, serta diarahkan pada upaya kemandirian.  
  Secara garis besar  rencana jangka panjang 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1)  Bidang Pendidikan
	Penyesuian kurikulum dan penyelenggaraan PBM dengan strategi dasar berbasis kompetensi, serta pengembangan buku ajar dan modul praktikum sebagai bahan ajar.
	Mengembangkan indikator kinerja akademik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan pembimbingan karya tulis mahasiswa oleh dosen agar komunikasi akademik berjalan lancar.
2)  Bidang Penelitian
	Meningkatkan kualitas penelitian melalui mekanisme peer review antar rumpun bidang studi dan mengembangkan indikator kinerja peneliti dan hasil penelitian.
	Mengembangkan kuantitas penelitian  
	Meningkatkan Penelitian berbasis pada keunggulan teknologi informasi, HAKI dan perolehan patent.

3)  Bidang pengabdian pada masyarakat.
	Pengembangan lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan.

Melakukan bakti sosial kepada masyarakat.
Memberikan layanan konsultasi pembelajaran dalam berbagai bidang kepada pihak-pihak yang memerlukan.
	 
4)  Bidang Sumberdaya Manusia
	Memberikan pelatihan peningkatan kualitas pengajaran, serta meningkatkan kompetensi SDM, baik melalui jalur non degree maupun jalur degree (studi lanjut kejenjang lebih tinggi),
	Meningkatkan kapasitas etika dan moral seluruh staf pengajar dan administrasi  
	Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen perkantoran kepada tenaga administrasi, serta menciptakan standar etika dan moral staf dan prosedur pengawasnya.

5)  Bidang Fasilitas, Sarana, dan Prasarana
	Pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana pembelajaran (ruang diskusi/seminar, ruang sidang, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang adsministrasi dan ruang database/arsip),
	Pengembangan media audio visual dan pengembangan alat peraga  pembelajaran,
	 

6)  Bidang Kerjasama
	Peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan,  

Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi muhammadiyah untuk melakukan peer reviewi dalam rangka terus melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
7)  Bidang Kelembagaan dan Organisasi
	Meminta BPI melakukan audit internal terhadap kinerja organisasi.
	Menyusun key performance indicators (KPI)   
Memperbaiki dan mengembangkan stuktur organisasi melalui optimalisasi mekanisme kerja organisasi dan deskripsi tugas dan wewenang yang lebih jelas, efektif, dan produktif.


Lingkungan Eksternal
Era pasar bebas, globalisasi dimana persaingan tenaga kerja yang sedemikian kuat dan menglobal bersamaan dengan semakin pesatnya penanaman modal asing sebagai konsekuensi atas diberlakukannya perjanjian ASEAN-AFTA, WTO-GATT dan APEC (mulai tahun 2010). Untuk antisipasi hal ini perguruan tinggi harus mampu menjamin hasil didiknya di berbagai bidang profesi untuk memperoleh sertifikat profesi sebagai syarat untuk memperoleh hak bekerja sesuai dengan kompetensi kepakaran yang dipelajarinya di perguruan tinggi.
Adanya kecenderungan yang sangat kuat dari para kompetitor, terutama yang ada di wilayah Malang Raya, untuk mengadopsi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Disisi yang lain, kecenderungan menurunnya jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi, serta mulai diberlakukannya otonomi daerah, sehingga akan mendorong masing-masing daerah untuk mendirikan perguruan tinggi di daerahnya masing-masing dengan segala kemudahan yang diberikan kepada para mahasiswa..
Aksesibilitas Badan Akreditasi Nasional sangat dominan dalam menentukan perguruan tinggi dan Revitalisasi sistem pendidikan nasional di era reformasi diarahkan untuk memenuhi standar permintaan pasar (market demands) serta diijinkannya perguruan tinggi asing untuk masuk ke Indonesia dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Krisis moneter serta ketahanan sektoral terhadap krisis menjadikan landasan untuk lebih menguatkan sektora yang tahan Resistensi. Sektor perbankan syariah yang teruji terhadap terpaan krisis moneter. Demikian pula daya tahan sektor lainnya dalam terpaan krisis menjadi pertanda akan semakin kuatnya kebutuhan SDM yang profesional dan handal, serta memiliki unggulan kompetensi pada bidangnya.
 
2.3. organisasi  dan kelembagaan  akademik

A.	Manajemen Akademik
Profil Lulusan
Profil lulusan selama kurun waktu 2002/2003 sampai 2005/2006 berdasarkan nilai IPK rata-rata tiap jurusan menunjukan perkembangan yang menggembirakan, hal ini sebagai pertanda adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Selain itu, jika dilihat dari perolehan nilai TOEFL lulusan menunjukan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Identifikasi berdasarkan Fakultas maka dapat diungkapkan sebagai berikut; IPK lulusan tertinggi untuk tingkat Fakultas yaitu Fakultas....  dengan IPK sebesar.....pada jurusan........Namun secara rata-rata ditemukan bahwa IPK yang tertinggi berada pada jurusan......(Tabel tingkat IPK lulusan rata-rata per fakultas ) Demikian pula dengan lama penyelesaian tugas akhir yang rata-rata lebih dari ....bulan, implikasinya pada waktu lulus atau lama tempuh studi juga relatif lama.
Jika ditinjau secara keseluruhan berdasarkan hasil Proposal Hibah Kompetisi yang masuk maka dapat diungkapkan bahwa tingkat daya saing lulusan untuk memasuki pasar kerja masih belum kuat,  berdasarkan hasil treasure alumni dari sejumlah sampel yang dilakukan menunjukan bahwa tingkat perolehan gaji rata-rata  pertama lulusan masih dibawah standar upah minimum regional. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa kompetensi lulusan harus ditingkatkan mutu, khususnya kemampuan dalam kompetensi berbahasa asing serta penguatan akses atas teknologi informasi menjadi unggulan, serta penguasaan kompetensi pada bidang masing-masing program studi secara lebih mendalam.  
	Proses Pembelajaran
Hasil analisis proses pembelajaran Universitas Muhammadiyah Malang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari : Masa studi mahasiswa universitas muhamadiyah Malang yaitu lihat tabel tentang masa studi mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh lamanya rata-rata penulisan skripsi yang cukup panjang mencapai lihat tabel tentang lama penulisan skripsi yang teridentifikasi yang dikarenakan sebagian besar mahasiswa banyak yang mengulang mata kuliah (nilai C,D,E  yang didapat mahasiswa rata-rata sebesar 31,7 % (tabel 12)) untuk mendapatkan IPK yang baik. ( table tentang prosentase mahasiswa yang mendapat nilai c,D, dan E  yang teridentifikasi)
	Frekuensi tatap muka dikelas dan di laboratorium,  rata-rata kehadiran dosen sebesar 95,6 % (lihat table tentang frekwensi kehadiran dosen dalam kelas). 
	Proses inovasi dan kreatifitas pembelajaran dilakukan oleh  BKMA di tingkat Universitas.
	Meningkatkan kemampuan berbahasa asing , baik bagi dosen maupun mahasiswa. Untuk mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan  ESP (English Special Purpose) yang bersifat wajib bagi mahasiswa mulai semester satu sampai semester tiga.  Untuk dosen dilakukan dengan melalui sejumlah short course pada berbagai institusi.
	Meningkatkan atmosfer akademik melalui serangkain diskusi, forum ilmiah, seminar, short course, pelatihan dan lain-lain sebagainya. Sebagai upaya penambahan wawasan, pengetahuan dan meningkatkan kemampuan serta keahlian  mahasiswa .
	Melakukan serangkaian inovasi evaluasi proses pembelajaran bagi dosen serta melakukan umpan balik pada mahasiswa guna kepentingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran.

Penilaian hasil studi mahasiswa berdasarkan buku panduan universitas masih belum berjalan dengan baik, serta dilakukan serangkaian perubahan inovasi pembelajaran yang lebih mengedepankan aspek kompetensi.
Usaha-usaha yang telah dilakukan Universitas untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran dengan memberlakukan peraturan kehadiran pada tingkat prosentase yaitu 90 % . Meminta dosen untuk mengembalikan lembar penugasan dan evaluasi kepada mahasiswa. Mengadakan kuliah tamu dengan pembicara sesuai disiplin ilmu dan mata kuliah yang terkait. Pemberian insentif dari universitas bagi dosen yang menulis diktat/bahan ajar ataupun texbook. Namun demikian usaha-usaha masih diperlukan untuk meningkatkan proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan multimedia dan pendayagunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dosen. 
	Mahasiswa
Kualitas mahasiswa merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pendidikan. Beberapa aspek yang harus dianalisa dan dielaborasi secara rinci antara lain adalah kualitas mahasiswa baru, sebaran asal mahasiswa baru, kondisi sosial ekonomi mahasiswa serta kemampuan dan daya juang mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Juga perlu dicermati mengenai daya tarik tiap Jurusan bagi mahasiswa baru, perbandingan antara jumlah mahasiswa yang mendaftar dengan kapasitas atau daya tampung institusi dan berbagai aspek penting lainnya yang relevan dengan kondisi mahasiswa di masing-masing Jurusan.

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 S-1, 3 program D3, 6 Program Pasca Sarjana. Hingga pada tahun 2006 semester genap tahun akademik diidentifikasi jumlah mahasiswa yang aktif kuliah berjumlah 20.000 orang. Distribusi penyebaran antar fakultas menunjukan ketidakmerataan pola distribusi, dimana dominasi berdasarkan Fakultas menunjukan bahwa Fakultas Ekonomi menempati paling tinggi (..%) diikuti ……Fakultas, dan yang terendah berada pada Fakultas…….(Lihat Tabel tentang distribusi mahasiswa berdasarkan atas Fakultas )
Arus masuk mahasiswa baru dalam tiap tahun secara rata-rata yaitu 3000 orang yang terdistribusi atas berbagai jurusan, dimana tingkat keketatan masuk untuk tiap fakultas menunjukan bahwa tingkat keketatan yang tertinggi berada pada Fakultas Ekonomi yang diikuti oleh fakultas Teknik, Fisip dan terendah tingkat keketatan berada pada fakultas ……..(lihat tabel tentang tingkat keketatan seleksi mahasiswa baru per fakultas )  
Distribusi mahasiswa berdasar wilayah, terungkap bahwa sebahagian besar baru berasal dari SLTA-SLTA disekitar Kodya dan Kabupaten Malang dan Kota Administratif Batu. Pemasok lainnya didapat dari wilayah Jawa Timur-Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Luar Jawa. Universitas Muhammadiyah Malang dengan mahasiswa yang heterogen dalam berbagai aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, pemahaman keberagamaan. Distribusi pemetaan mahasiswa berdasarkan umur dan golongan (lihat tabel tentang distribusi mahasiswa berdasarkan wilayah dan lainnya) 
Persentase mahasiswa yang memiliki nilai D dan E menunjukan angka …%, angka tersebut menunjukan kondisi yang relatif tinggi, dan kesempatan perbaikan dilakukan pada semester sela guna untuk peningkatan IPK lulusan dikemudian hari, namun berimplikasi pada lamanya penyelesaian studi. (tabel distribusi nilai dan sebaran per semester dan per fakultas, program studi) Selain itu jumlah mahasiswa aktif pada semester genap 2006 yang sudah memasuki semester X mecapai …………orang ( ..persen) 
Pada saat ini (tahun akademik 2004/2005) jumlah mahasiswa aktif (student body) adalah ……………..orang. Selama lima tahun terakhir dari tahun akademik 2000/2001 sampai dengan tahun akademik 2004/2005 total calon mahasiswa yang mendaftar pada universitas muhammadiyah malang sebesar………………………. (Tabel informasi mahasiswa baru per tahun). Tingkat keketatan persaingan pada lima tahun terakhir cukup rendah yaitu berkisar antara …………..dengan distribusi daerah dapat dipetakan sebagai berikut; dari Jawa Timur yaitu 80 % sedangkan sisanya sebesar 20 % berasal dari berbagai daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa Jurusan Universitas belum begitu dikenal oleh para calon mahasiswa dari daerah-daerah lain yang berada di luar Propinsi Jawa Timur. 
Kurikulum 
Kurikulum yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Malang telah 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. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah hasil evaluasi melalui lokakarya kurikulum yang terakhir kali dilakukan pada Januari 2004. Penyusunan kurikulum juga menyesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Universitas berdasar pada program studi serta berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. 
Total SKS yang ditetapkan di untuk penyelesaian studi yaitu adalah 146 SKS. Mengacu pada SK Mendiknas diatas, mata kuliah yang ada telah dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu : (a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebesar 6 SKS (4,11%), (b) Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) sebesar 39 SKS (26,71%), (c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) sebesar 48 SKS (32,88%), (d) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) sebesar 42 SKS (28,77%), (e) Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) sebesar 11 SKS (7,53%). Dengan memperhatikan kondisi saat dan tantangan di masa depan, kurikulum yang ada harus selalu dimutakhirkan. Konstruksi dan pengembangan kurikulum senantiasa dilakukan pada setiap program studi guna antisipasi atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan pasar dan percepatan teknologi informasi yang semakin berkembang.
Dalam upaya untuk membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan yang mampu menjawab tantangan tenaga kerja  yang dibutuhkan oleh stakeholder, mata kuliah yang terkait selalu didukung dengan praktikum di laboratorium untuk membekali mahasiswa ketrampilan praktis Universitas.     

	Program Layanan Internal
 Pengaturan jadwal perkuliahan diatur oleh Biro administrasi akademik berdasar kalender layanan adakemik yang berbasis teknologi informasi  webb, program layanan administrasi akademik kepada mahasiswa, karyawan, dosen dan pimpinan Universitas dan Fakultas, 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 optik. 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. Layanan pustaka  juga dikembangkan digital library serta suatu layanan yang dikenal dengan 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.

			
B.	Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
  Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai dari DPP UMM maupun dari non DPP-UMM (pemerintah maupun swasta). Pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kerangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun oleh Dosen di lingkungan UMM, selain itu juga melaksanakan kegiatan pengabdian lain dalam bentuk pendampingan, perintisan maupun pembinaan bekerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
Prespektif kedepan dengan SWOT analisis untuk bidang pengabdian masyarakat  dimana kekuatan bertumpu pada visi,misi dan tujuan, sumber daya manusia serta sarana prasarana dan keberadaan sumber dana, sedangkan kelemahan terletak pada minimnya perhatian terhadap point pengabdian berkait erat dengan kurang menunjang dalam unsur kenaikan pangkat dan jabatan dan hasil-hasil penelitian kurang diimplementasikan dan masih sebahagian besar pada tataran laporan penelitian. Adapun peluang yang menjadi harapan untuk pengabdian masyaarakat yaitu tingginya peluang kerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemberdayaan masyarakat, serta didukung dengan pentingnya perhatian terhadap kondisi usaha kecil menengah serta perlunya pengembangan kesempatan untuk merintis wirausaha bari dari alumni. Adapun ancaman terletak pada keterbatasan tenaga lembaga pengabdian masyarakat serta tingginya kompetisi antar perguruan tinggi.
  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. Sejumlah kinerja hasil lembaga pengabdian masyarakat dapat diinformasikan sebagai berikut; (tabel informasi kinerja lembaga pengabdian masyarakat )
Kegiatan pengabdian masyarakat didanai oleh Universitas di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM). Pelaksanaan abdimas 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 abdimas yang paling banyak dilakukan dosen adalah penyuluhan, baik dengan biaya mandiri, fakultas maupun LPM..  Kerjasama institusi antara Fakultas dan PT. Supra Alumunium Industri (SAI)  bidang praktek dan magang dosen serta mahasiswa telah dilakukan tahun 2003 sampai tahun 2004.  Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh DP3M / DIKTI, yang dilakukan oleh dosen antara lain : penerapan Iptek namun jumlahnya masih sedikit. Rata-rata 5 % dosen/tahun yang mendapat dana dari DIKTI dan dari Pemda belum pernah dilakukan selama 4 tahun terakhir.
C.	  Lembaga Penelitian 
C.1      Kinerja 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 menunjukah 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). Hal ini disebabkan karena ajuan penelitian internal dalam pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan data yang diambil untuk tahun 2006 adalah data semester genap (data semester ganjil belum ada hingga proposal dibuat).  Selama tahun 2000 hingga tahun 2006, penelitian internal lebih didominasi oleh Penelitian Bidang Ilmu (PBI) yaitu sejumlah 1218 penelitian (83,08 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal), sedangkan Program Penelitian Unggulan sebanyak 192 penelitian (13,09 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal), Penelitian Institusional (PI) sebanyak 53 penelitian (3,62 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal) dan Program Insentif Penelitian Institusional Untuk Mahasiswa (PIPIM) sebanyak 3 penelitian (0,20 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal). Hal ini juga menunjukkan komitmen pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang cukup tinggi terhadap perkembangan penelitian dan sumber daya peneliti. (tabel   informasi penelitian internal dan eksternal)
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). (tabel   informasi penelitian internal dan eksternal) Dari keseluruhan penelitian eksternal, sumber dana penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) masih mendominasi mulai tahun 2000 hingga tahun 2006. Selama tujuh tahun tersebut sumber dana dari Dikti mencapai 371 penelitian (90,05 % dari jumlah keseluruhan penelitian eksternal). Dan dari penelitian eksternal dengan sumberdana Dikti, masih didominasi oleh penelitian dosen muda sebanyak 218 penelitian (52,91 % dari keseluruhan penelitian eksternal). Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang dilaksanakan di UMM masih berada pada tingkatan penelitian pembinaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut. (tabel   informasi penelitian internal dan eksternal)
Dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 hingga tahun 2006,  jumlah penelitian internal mencapai 1466 penelitian (78,06 %) sedangkan sumber dana eksternal hanya sejumlah 412 penelitian ( 21,94 %).  Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya pembinaan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (peneliti) sehingga peneliti UMM memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal.  
Disamping itu, kenyataan menunjukkan bahwa belum ada hasil penelitian yang dapat mencapai tahap komersialisasi dan peluang pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitian juga masih sangat rendah. Jumlah permohonan paten yang telah diajukan pada tahun 2004 sebanyak 1 ajuan (0,24 % dari keseluruhan jumlah dosen), tahun 2005 sebanyak 3 ajuan paten dan 2 ajuan hak cipta (1,21 % dari keseluruhan jumlah dosen) dan  pada tahun 2006 sebanyak 4 ajuan paten (0,97 % dari keseluruhan jumlah dosen) . Kenyataan ini menunjukkan perlunya pembinaan dalam pengembangan penelitian berpotensi HKI serta pemasyarakatan  di kalangan peneliti. 
C. 2.  Program Penelitian
Lembaga Penelitian mempunyai empat program penelitian internal, yaitu Penelitian Bidang Ilmu (PBI), Penelitian Institusional (PI), Penelitian Program Unggulan (P2U) dan Penelitian Institusional untuk Mahasiswa (PIPIM).  Penelitian Bidang Ilmu (PBI) merupakan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan disiplin ilmu yang diminati dan secara fungsional sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh, sehingga hasil akhir terhadap penelitian yang dilakukan mampu mengembangkan dan meningkatkan khasanah ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.  
Kesemua program tersebut memiliki ketentuan umum yang berlaku bagi semua peneliti dan ketentuan yang berlaku khusus pada program penelitiannya. Masing-masing program mempunyai plafon pendanaan dengan rincian untuk PBI sebesar Rp.2.000.000, P2U sebesar Rp.3.000.000 dan PI sebesar Rp.2.500.000. Keikutsertaan program penelitian juga diarahkan untuk penelitian yang bekerja sama dengan pihak luar. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang bekerja sama dengan DIKTI maupun RISTEK dan industri (antara lain Bogasari) karena bersifat reguler.  
Penjaminan Mutu penelitian merupakan bagian dari tanggung/jawab lembaga penelitian, dan peneliti serta universitas.  Pencapaian tujuan ini 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 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, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas-akademika dan masyarakat 
Effektifitas proses penelitian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian yang berdasarkan pendekatan hasil (Outcome result).  Pada penelitian internal, proses penjaminan mutu hasil penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode.  Secara bertahap penjaminan mutu dimulai pada tahap penerimaan proposal.  Pada masa proposal terdapat tiga tahap penjaminan mutu yaitu tahap advice, seminar dan review.  Advise terhadap proposal terjadi di program RIReS dan dilakukan oleh seluruh civitas academica yang terlibat dalam penelitian sehingga terdapat masukan untuk perbaikan proposal yang cukup signifikan.  Setelah advice dilakukan, tahap selanjutnya adalah diadakan seminar proposal di masing-masing bidang ilmu untuk menjamin terjaganya kualitas dan kesesuaian bidang ilmu peneliti.   
Penjaminan mutu juga dilakukan pada saat monitoring.  Pemonitoring akan melihat kelancaran dan kesesuaian penelitian yang sedang berlangsung di lapangan.  Apabila terdapat penelitian yang tidak berjalan dan atau tidak sesuai dengan proposal yang telah disepakati, maka pemonitoring akan mengusulkan pada Lembaga Penelitian untuk menghentikan penelitian tersebut.  Peneliti wajib mengisi log book dan harus disediakan pada saat pemonitoringan.  Pemonitoring akan menandatangani log book pada bagian akhir halaman sebagai bukti bahwa penelitian tersebut sudah dilakukan pemonitoringan. Pada masa pelaporan penelitian terdapat penjaminan mutu penelitian dengan jalan evaluasi dan seminar hasil penelitian.  Evaluasi dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan draft laporan penelitian untuk dievaluasi oleh tim evaluator.  Dilanjutkan dengan seminar hasil penelitian yang dilakukan pada masing-masing bidang ilmu.   
Penjaminan mutu hasil penelitian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sistem RIReS.  Sistem ini merupakan sistem pengelolaan proposal dengan memanfaatkan intranet sehingga tercipta pengelolaan proposal yang paperless system.   Upaya peningkatan mutu hasil penelitian melalui perbaikan sistem pengelolaan penelitian yang  lebih terbuka, serta efisiensi administratif yang memungkinkan peningkatan evaluasi kinerja sistem penelitian secara keseluruhan; efisiensi pembangunan database dan pemetaan kegiatan penelitian serta meminimalisasikan perbuatan tercela.
C. 3  Pengembangan Sistem Penelitian Berbasis  Intranet (RiReS)
Aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi ( Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan. Penelitian merupakan aktifitas yang terpenting  dan harus dilakukan staf pengajar baik yang bersifat mandiri maupun bersama. Kegiatan penelitian lebih  diarahkan pada profesionalisasi masing-masing peneliti pada penguasaan bidang disiplin ilmu tersendiri. Kualitas penelitian diterjemahkan oleh   lembaga penelitian salah satunya dalam bentuk  program administrasi penelitian menggunakan fasilitas intranet.  Program tersebut dinamakan RESEARCH INTERACTIVE-REVIEW SYSTEM (RIReS).   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, antara lain pengembangan awal yang dilakukan pada tahun 2004 (versi 1.1) meliputi pembedaan level user (user sebagai peneliti berbeda dengan reviewer), penataan database peneliti dan penataan fasilitas untuk admin. Pengembangan berikutnya dilakukan pada tahun 2005 (versi 1.2) antara lain upload file proposal dalam format pdf, menampilkan kalender penelitian pada program RIReS untuk lebih memudahkan pengecekan jadwal kegiatan penelitian, menyediakan file-file pedoman pelaksanaan penelitian, format penulisan laporan dan naskah publikasi, panduan penggunaan RIReS, Panduan Penelitian Dikti edisi VII, program Sistem Informasi Penelitian Perguruan Tinggi (SIMPATI) dan Panduan Penggunaan/User Manual, serta software Adobe Acrobat yang semuanya dapat di-download melalui program RIReS. Dalam prespektif kedepan direncanakan untuk mengembangkan program RIReS agar mampu memfasilitasi kegiatan pelaporan dan publikasi hasil penelitian, pencantuman file contoh proposal Uber , pengajuan atau Drafting Paten, serta penataan lebih lanjut dari database peneliti.
D.	 Badan Kendali Mutu Akademik dan Program Penjaminan Kualitas
Penjaminan kualitas merupakan hal yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup suatu universitas pada umumnya dan Program Studi pada khususnya. Proses penjampinan mutu baru dilakukan pada tingkat Universitas, yaitu dengan dibentuknya Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA) berdasarkan SK Rektor No. 02 Tahun 2004. BKMA ini bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsinya BKMA bertanggung jawab langsung kepada Rektor. SK Rektor tentang pendirian BKMA ini telah ditindaklanjuti dengan Lokakarya Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi dan Kurikulum Sebagai tindak lanjut dari lokakarya tersebut, BKMA menyusun bentuk program penjaminan mutu akademik di UMM yang diharapkan ditindaklanjuti dengan penyusunan program penjaminan mutu di Program Studi masing-masing. Program yang disusun mengacu pada Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) yang diterbitkan oleh DIKTI. Kegiatan yang terkait dengan program penjaminan mutu yang akan dilakukan setidaknya meliputi 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. Seharusnya program penjaminan mutu harus dilakukan terhadap semua proses yang terkait dengan proses pendidikan.  
Walaupun masih relatif baru, namun banyak terobosan yang telah dilakukan oleh BKMA dalam rangka untuk meningkatkan mutu lulusan, antara lain evaluasi kehadiran mengajar dosen dengan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) yang sudah terpasang lebih dari 90 kelas, data dapat diperoleh dari BKMA  ruang klas yang ada di Kampus III. Melalui alat tersebut kehadiran dosen dan proses PBM dapat dimonitor oleh Kepala BKMA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi dari ruang Kepala BKMA .
Penjaminan kualitas merupakan hal yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup suatu universitas pada umumnya dan jurusan pada khususnya.  Saat ini , optimalisasi program penjaminan kualitas pada masing-masing program studi belum berjalan. Dalam lingkup terbatas program yang sudah dilakukan antara lain adalah evaluasi kehadiran dosen dalam perkuliahan dan evaluasi layanan dosen dalam perkuliahan, dan pembentukan Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA) untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan secara berkelanjutan. Optimalisasi program penjaminan kualitas di tingkat  program studi akan dilakukan secara bertahap dengan penekanan pada program peningkatan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran.
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  monitoring terhadap proses pembelajaran berbasis laboratorium perlu dilakukan, yang dimulai dari persiapan instruktur/asisten (bahan/materi praktikum, referensi, metode, alokasi waktu pertemuan, dan lain-lain), 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.  Dalam kuesioner sudah ada instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, terutama yang terkait dengan proses belajar mengajar.  Dalam prespektif kedepan, diperlukan Penguji eksternal independen guna untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran saat dilakukan akreditasi.  Penilaian eksternal 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  Adanya usaha penjaminan mutu dirasakan semakin meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi pada kehidupan sehari-hari.  Hal ini tampak pada saat melakukan magang (Praktek Kerja Nyata) dan kuliah kerja nyata.  Selain itu sebagian mahasiswa yang sambil bekerja atau berwiraswata merasakan dampak penjaminan mutu, yaitu mereka lebih terampil dan percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja. 
Untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran maka perlu dilakukan metode baku mutu melalui beberapa kegiatan, yaitu : kesiapan proses pembelajaran (meliputi persiapan instruktur, asisten, laboran, mahasiswa, administrasi, serta sarana dan prasarana), pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran (meliputi : metode, strategi dan cara mengajar instruktur, asisten, keterlibatan mahasiswa, dan kecukupan sarana), serta sistem penilaian mata kuliah. 
Penelitian dan pengembangan pranata dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan baik terhadap instruktur, asisten, mahasiswa maupun ketersediaan sarana pembelajaran.  Penelitian intensif dan sistematis terhadap pranata selama ini belum dilakukan.  Evaluasi hanya berdasarkan laporan tim penyelia dan laporan mahasiswa serta evaluasi dari dosen sendiri.  Laboratorium juga belum membentuk pranata-pranata untuk pengendalian mutu, kecuali pembentukan tim insidental menjelang pelaksanaan akreditasi.  Dalam bidang akademik universitas bekerjasama dengan Jurusan-Jurusan telah melakukan kendali mutu melalui Badan Kendali Mutu Akademik.

2.4.	Manajemen Sumberdaya
a.	Manajemen Keuangan
Pengelolaan keuangan dilakukan secara sentralistik dan terpusat oleh Pembantu Rektor II yang dibantu oleh Kepala Biro Keuangan. Sumber Dana secara umum didapatkan dari Herregistasi, DPP, SPP, Sela Semester, KKN, Skripsi, Wisuda dan ESP. Sedangkan pendapatan lain-lain didapat antara lain yaitu; 1) Dana Kerja sama yang didapat dari berbagai aktivitas (Hibah Kompetisi A1,A2, P3AI, Semi Que, proyek penelitian, proyek pengembangan, ACICIS, Konseling trauma, beasiswa serta proyek-proyek lainnya); 2) Pendapatan dari kerjasama ; 3) pendapatan bunga (bunga deposito dan bunga giro) dan (4) pendapatan Unit Usaha. Sementara itu alokasi pengeluaran yang dilakukan dapat diidentifikasi sebagai berikut; 1). Pengeluaran untuk bidang pendidikan dan pengajaran; 2). Beaya untuk Akademik,; 3). Beaya personalia dan kepegawaian; 4) Beaya administrasi umum ; 5). Beaya pembinaan kemahasiswaan dan 6) Beaya penerbitan dan publikasi. Sentralistik 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. 
 Pola pengelolaan keuangan bersifat terpusat, langsung dibawah Pembantu Rektor II dan Kepala Biro Keuangan. Dana yang masuk dari sumber dana DPP tersebut akan diatur oleh PR II dengan persetujuan Senat Universitas dengan memperhatikan usul dan kepentingan unsur-unsur di lingkungan Universitas. Pengaturan diwujudkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) Universitas Muhammadiyah Malang. 
Peningkatan dan penguatan ketrampilan, keprofesionalan dalam bidang pekerjaan dilakukan secara berkelanjutan yang ditangani BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya manusia) dengan ukuran-ukuran 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 kemampuan staf baik melalui degree maupun non-degre pada berbagai lembaga, domestik maupun luar negeri.
Adapun Identifikasi pengeluaran dana operasional Universitas tersebut meliputi :
	Pembayaran semua kebutuhan Dosen dan Karyawan sesuai peraturan dan kebijakan pimpinan
	Pembayaran Gaji dosen dan Karyawan

Pembayran insentif, honorarium-2 kepanitiaan dan lain-lain.
Pembayaran seluruh pengeluaran yang telah disetujui pimpinan
	Pengembangan staf pengajar (studi lanjut S2 dan S3; pelatihan, seminar, kuliah tamu, pendampingan mahasiswa, dan pengabdian)

Publikasi (serangkaian aktifitas publikasi, jurnal, majalah dan lain-lain)
	Kerjasama (perjalanan dinas, pengadaan proposal kerjasama, pembinaan hubungan dengan instansi terkait)
	Operasional (foto copy, kertas, refill tinta printer, catridge, perawatan komputer, perawatan kendaraan, lembur, kepanitiaan, rapat (konsumsi, bantuan transportasi).
	Pengeluaran lain-lain
Kedepan akan dipersiapkan suatu sistem on-line berbasis teknologi komputer 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 Lembaga-lembaga 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.
Perhatian yang besar dari Universitas untuk pengembangan penelitian terungkan dengan besarnya persentase dana untuk penelitian Internal (P2U, PBI, PI ) terhadap keseluruhan dana yaitu sebesar 37 prosen pada tahun 2005 atau Rp. 542.600.000,- (lima ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 secara persentase  sebesar 29.32 persen  dan dalam nilai nominal Rp. 642.200.000,- . Sumber dana sebagai elemen masukan bagi pembiayaan 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 perbankan, magang di industri perbankan, pelatihan perbankan); 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 perannya dalam peningkatan mutu pendidikan.
b.	Manajemen Sumberdaya Manusia
Di tingkat Universitas pengembangan sumberdaya manusia ini ditangani 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 Karyawannya  menjadi bahagian yang strategis. BPSDM menekankan pada pengembangan yang bersifat non-akademis melalui pelatihan yang mencakup:
 I.  Emotional Quotient (Kecerdasan/Kompetensi Emosi ) terdiri dari:
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.
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:
	Membangun Kerangka Etika yang Islami sebagai landasan 

     Pengembangan Sumberdaya Manusia yang berbasis spiritual 
     yang meliputi:
a. Etika Tuhan terhadap hamba-Nya : Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, Maha Penyayang, Maha  Adil  dsb
Etika manusia terhadap Tuhannya :  Iman, Islam, Ihsan, Taqwa, Ridho, Husn al-dlon, Raja, Iklas, Sabar, Syukur, Taubat dsb.
	Etika Manusia dalam Hidup dan Bekerja : Mujaddid, Mujtahid, Mujahid, Amanah, Uswah Hasanah, Fastaqigu’lkhairat dsb. 

Etika Manusia dalam Kepemimpinan : Melayani (servant leadership) Pengembala (murabbi), Penjernih dan Pengilham Pemakmur (ta’mir), Pemberdaya dsb.
	Mengenali diri sendiri dan mengenali Tuhannya, melalui pemahaman, perenungan, (kontemplasi), out bond dalam bentuk wisata rohani, tadabbur ayat dsb.
	Melakukan Instrospeksi diri melalui muhasabah, pertobatan.

Melakukan latihan rohani melalui zikir, tazkiyah, tafakkur, puasa, sholat malam, perenungan di tempat sunyi, tasyawuf  dsb. 
Menemukan ketenangan, kedamaian dan keharmonisan dalam hidup dan lkerja.
Manajemen yang dikembangkan 
Evaluasi terhadap performance dosen secara umum dilakukan dengan menggunakan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), sedangkan secara khusus dilakukan dengan menggunakan angket evaluasi akademik yang diisi oleh para mahasiswa dan evaluasi oleh tim penyelia serta melalui monitoring menggunakan layar monitor oleh BKMA. Namun demikian dari beberapa metode evaluasi sebagaimana tersebut diatas sesungguhnya belum dapat mengevaluasi prestasi riil dari setiap dosen, mengingat evaluasi tersebut belum meliputi kegiatan dosen pada dharma kedua dan ketiga, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Adanya keharusan memenuhi elemen-elemen standart yang dipersyaratkan dan terus dipantau dalam tiap-tiap surveillance assesmento, dokumentasi prosedur, operasi sesuai prosedur dan audit mutu Internal sedangkan dampak tidak langsung  yaitu dalam bentuk efektifitas implementasi sistem bergantung kepada dukungan seluruh komponen di Universitas Muhammadiyah Malang dalam bentuk budaya organisasi yang kondusif dan kuat.  Selanjutnya perubahan dalam sistem organisasi akan berpengaruh pada pengelolaan, khususnya pada: 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). Ada 5  elemen penting antara lain: 1. Quality Management System (Sistem Manajemen Mutu), 2. Management Responsibility (Tanggung Tawab Manajemen), 3. Resource Management  (manajemen sumberdaya),  4. Product Realization (Realisasi Produk), 5. Measurement Analysis an Improvement  (Pengukuran, Analisa dan Peningkatan ).  
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. Misalnya belumbakunya sanksi bagi dosen yang persentasi mengajarnya kurang dari  80%, yang tidak menyerahkan nilai tepat waktu dan bentuk kelalaian lainnya. Bentuk sanksi yang sementara ini diterapkan antara lain adalah pengurangan jam mengajar,penggantian dosen yang 3 kali berturut-turut tidak mengajar dan tidak diberikannya honorarium koreksi ujian bagi dosen yang terlambat menyerahkan nilai ujian. Namun demikian kelihatannya cara tersebut juga kurang efektif dan perlu dikembangkan pola reward dan punishment yang tepat.
Di Universitas Muhammadiyah Malang penetapan jabatan struktural dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) dengan cara dipilih (elected) dan dengan cara ditunjuk (pointed). Beberapa jenis jabatan yang dipilih antara lain adalah (1) Ketua dan sekretaris Jurusan yang dipilih oleh semua dosen di Jurusan tersebut, (2) Pimpinan fakultas yang dipilih oleh senat fakultas, dan (3) Rektor beserta pembantu rektor yang dipilih oleh senat universitas. Sedangkan jenis jabatan ditunjuk oleh Rektorat antara lain Kepala Laboratorium, Kepala Pusat Studi, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Kepala UPT, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Biro dengan memperhatikan masukan dari pimpinan fakultas dan Jurusan. Penggunaan sistem tersebut diarahkan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan   bidang peminatannya atau kompetensinya.
Pola Rekruitmen relatif statis dan sporadis yang disesuaikan dengan    kebutuhan ditingkat Jurusan. Untuk merekrut calon dosen, sedikitnya ada 3 pihak yang terlibat secara langsung, yaitu :
	Pimpinan Jurusan dan fakultas yang memiliki hak untuk mengusulkan rekruitmen cados sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Jurusan

BPSDM yang bertugas untuk menyusun aturan normatif rekruitmen cados, mengusulkan tim rekruitmen, menentukan jadual seleksi dan memverifikasi data lamaran untuk menjadi cados yang ada di Biro Administrasi Umum (BAU). Atas dasar data tersebut, selanjutnya BPSDM akan mengundang para pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti test seleksi sesuai dengan jadual yang ditentukan
Pimpinan universitas yang akan menginterview cados yang dinyatakan lulus tertulis dan lulus praktek mengajar. Dengan memperhatikan hasil test, hasil interview serta dengan memperhatikan masukan dari pimpinan fakultas dan pimpinan Jurusan, pimpinan universitas akan menetapkan pelamar yang dinyatakan lulus test dan dapat diterima sebagai cados
Penetapan menjadi dosen tetap diperlukan waktu satu tahun sejak mereka diangkat sebagai cados. Selama itu mereka akan menjalani prajabatan dengan pemberian materi yang terkait dengan Islam dan Kemuhammadiyahan, pengajaran, dan kepemimpinan. 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 menyelesaikan jenjang pendidikan S3 sebanyak 23 orang (5,57 %), S2 sebanyak 258 orang (62,46%) dan S1 sebanyak 132 orang (31,56%). (tabel profil dosen UMM berdasar pendidikan dan jenjang kepangkatan)
 
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 relatih 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 webb 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 Tri-Dharma Perguruan Tinggi, efisiensi dan produktifitas kerja staf harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya sehinga pengelolaan layanan administrasi akademik dan lain-lainy dapat berjalan secara lancar, efektif dan efisien. Hitungan beban kerja staf secara rata-rata ditemukan setara dengan ….SKS, beban tersebut sudah diperhitungkan dengan beban penelitian dan pengabdian masyarakat serta beban mengajar. Kelebihan ini disebabkan tambahan beban kerja yang berasal dari pembimbingan skripsi, pembimbingan administrasi akademik, pengabdian masyarakat dan kepanitiaan. 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 denga status yang berbeda (status dosen tetap, LB 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 LB atau kontrak secara otomatis mereka hanya mengajar di labratorium saja. Beban mengajar praktikum untuk instruk LB 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.

C.	Manajemen Fasilitas Fisik
C.1.	Manajemen Prasarana (Gedung/Bangunan)
Upaya pengelolaan infrastruktur selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pengembangan jurusan. 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, untuk mahasiswa jurusan Universitas dilaksanakan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang. Untuk peningkatan efisiensi, digunakan gedung kuliah bersama (GKB) II, khususnya memanfaatkan maksimal lantai III. Meskipun demikian, dikarenakan pertimbangan jumlah mahasiswa, tidak terjadi pembagian ruang kuliah atau fasilitas lainnya secara baku dalam pemanfaatannya. Kegiatan perkuliahan dilakukan dalam bebarapa 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, masing-masing 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 (lampiran identifikasi sarana prasaranan universitas ).
Upaya pengelolaan infrastruktur selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pengembangan lembaga penelitian. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur diusulkan kepada pimpinan universitas melalui Pembantu Rektor II. Effisiensi dan produktifitas kelembagaan salahsatunya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, kecepatan proses penggantian sarana prasarana yang usang menjadi hal yang penting, serta daya dukung sarana prasarana terhadap perkembangan jumlah peneliti dan peningkatan aktifitas penelitian menunjukan kecenderungan yang statis, bahkan menurun. Hal ini perlu suatu upaya sistematis kontrol dan penyesuaian atas daya dukung sarana prasarana terhadap aktivitas penelitian yang bergerak dinamis.
Daya dukung infrastruktur guna mewujudkan pengelolaan kelembagaan akademik, pendidikan dan pengajaran, pengelolaan penelitian (Tri-Dharma 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 Tri-dharma perguruan tinggi berbasis teknologi informasi webb, sehingga kedepan sangat penting untuk pengelolaan layanan akademik Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada penguatan teknologi informasi.
	 
C.2. Unit Pengelola Internet
Produktifitas layanan administrasi akademik dan proses pembelajaran serta penelitian yang menekankan pada pengelolaan berbasis teknologi informasi webb sepenuhnya berada pada sentralisasi oleh Unit Pengelola Internet (UPI). UPI yang  berdiri pada tahun 1996 dan memperoleh ijin operasi pada  Desember 1996. Unit Pelayanan Internet yang memberikan layanan internet penuh pada unit dan fakultas, selain itu unit ini juga dikembangkan menjadi unit produksi (Unit Produksi Internet) dan selanjutnya merubah menjadi  Unit Pengelola Internet. Rumusan Program Jangka diarahkan pada pada sejumlah hal yaitu; (1) Menjadikan universitas berbasis internet dengan melakukan Penyempurnaan hardware dan software pendukung jaringan.; (2). Pengembangan pelatihan dan modul sebagai bahan ajar.; (3). Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana mutu secara periodik.; (4). Pengembangan sistem jaringan berbasis Wi-fi (wirless connection).; (5) Peningkatan kemampuan staf dan asisten melalui pelatihan dan seminar IT.
Daya dukung unit internet dalam bidang penelitian dilakukan dengan meningkatkan fungsi kerja hardware dan analisa produk baru sebagai pendukung dan memperbaiki dan mengembangkan open source yang ada. Sedangkan penguatan internet untuk pengabdian masyarakat dilakukan melalui; Pengembangan lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan dan memberikan secara gratis modul-modul pelatihan internet, serta memberikan layanan konsultasi pembelajaran networking dan desain web kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dalam pengembangan Sumberdaya Manusia, unit pengelola internet melakukan sejumlah pelatihan internet, networking, desain grafis terhadap dosen dan mahasiswa.Memberikan kesempatan kepada mahasiswa menjadi asisten staf ahli jaringan.Peningkatan kemampuan tenaga administrasi, teknisi dan laboran.
Untuk penguatan  Bidang Fasilitas, Sarana, dan Prasarana, dilakukan dengan melakukan Perawatan dan pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana yang berkaitan dengan jaringan internet.Pengembangan jaringan sebagai fasilitas dosen dan mahasiswa. Penyediaan area hotspot secara gratis. Serta Menjalin kerjasama dengan PT Lintas Buana Jakarta untuk membentuk Internet Service Provider (ISP) yaitu VIP-Net. Untuk saat ini proses administrasi pelayanan akademik mahasiswa seperti Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) sudah dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang online internet.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Unit Pengelola Internet, memberikan bekal kompetensi yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders. Seluruh mahasiswa baru dibekali dengan pengetahuan tentang internet pada awal tahun ajaran baru. Dengan bekal ini diharapkan mahasiswa mampu melihat/mencari informasi secara maksimal, serta memiliki kelenturan daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan teknologi informasi yang berubah sedemikian cepat.
. Dalam aktifitas pelatihan dan peningkatan kemampuan teknologi informasi terhadap resources universitas dilakukan di bawah kendali Ketua Unit Pengelola Internet. Adapun aktivitas tersebut antara lain yaitu; (a) Lab. yang berada di bawah pengelolaan Jurusan adalah Lab. Teknisi computer. (b) Lab. yang berada di bawah pengelolaan Fakultas adalah Lab. Mikro teaching. (c). Lab. yang berada di bawah pengelolaan Univ. adalah Lab. Bahasa dan Lab. Komputer. Selain itu, untuk menunjang kegiatan keilmuan para mahasiswa dan staf Unit Pengelola Internet tersedia layanan perpustakaan dari perpustakaan pusat dan perpustakaan unit sendiri. Pengelolaan di perpustakaan unit masih bersifat manual. Sedangkan Perpustakaan Pusat UMM telah dikelola dengan sistem digital library (digilib), yang terkoneksi dengan beberapa perpustakaan, baik perustakaan di dalam negeri maupun luar negeri. Perpustakaan Pusat memiliki koleksi yang terdiri atas 67.246 eksemplar buku, koleksi majalah dan jurnal sebanyak 234 judul, koran 12 judul, CD installer 228 keping, CD e-book 79 keping, dan kaset 63 keping. Selain perpustakaan pusat, ada juga perpustakaan Program Pasca Sarjana di Kampus I dan perpustakaan untuk Fakultas Kedokteran dan Akademik Perawatan di Kampus II.  Jumlah buku yang terkait dengan bidang IT di Perpustakaan Pusat UMM adalah 268 buku dengan 231 judul. Perpustakaan yang ada cukup representatif baik dari segi koleksi bukunya maupun dalam hal bangunan dan fasilitas ruangnya. 
C.3.	Manajemen Perpustakaan
Sarana pustaka yang terkait dengan bidang studi Universitas, baik yang berupa buku teks, diktat, jurnal, laporan penelitian dan lainnya berjumlah 1.178 judul yang keseluruhannya memiliki 4.047 kopi. 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 teori-teori baru dan menyulitkan mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir (Tabel perkembangan koleksi pustaka pada Perpustakaan Pusat UMM). 
Guna menunjang kegiatan akademik, para mahasiswa  S-1 mendapatkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Fakultas, maupun ruang baca Jurusan dan Laboratorium. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu yang terbesar dan termodern di Malang dengan fasilitas: 61.771 buah buku bidang eksakta dan sosial; 17.019 judul buku. Jurnal Ilmiah dan Populer baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau asing; ruang diskusi dan presentasi; serta memiliki 250 tempat duduk. Selain perpustakaan pusat, ada juga perpustakaan Program Pasca Sarjana di Kampus I dan perpustakaan untuk Fakultas Kedokteran dan Akademik Perawatan di Kampus II.
Guna menunjang kegiatan akademik, mahasiswa  mendapatkan layanan perpustakaan dari Perpustakaan Pusat, Ruang Baca Fakultas, dan Perpustakaan jurusan. Pengelolaan di Ruang Baca Fakultas dan Perpustakaan Jurusan masih bersifat manual. Sedangkan Perpustakaan Pusat (PP) UMM telah dikelola dengan sistem digital library (digilib) yang terkoneksi dengan beberapa perpustakaan. Adapun koleksi bahan pustaka  terdiri atas 67.246 eksemplar, koleksi majalah dan jurnal sebanyak 234 judul, koran 12 judul,  CD installer 228 keping, CD e-book 79 keping, dan kaset 63 keping. Selain perpustakaan pusat, ada juga perpustakaan Program Pasca Sarjana di  Kampus I dan perpustakaan untuk Fakultas Kedokteran dan Akademik Perawatan di Kampus II. Guna menunjang kegiatan akademik para mahasiswa mendapatkan  layanan perpustakaan dari perpustakaan pusat dan perpustakaan laboratorium , jurusan, fakultas.  Pengelolaan di perpustakaan laboratorium  masih bersifat manual. Sedangkan Perpustakaan Pusat (PP) UMM telah dikelola dengan sistem digital library (digilib), yang terkoneksi dengan beberapa perpustakaan, Jenis bahan pustaka yang terkait dengan bidang pendidikan yang ada di  perpustakaan laboratorium  
Untuk menjadikan perpustakaan sebagai jantung dan pusat penggalian informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, beberapa hal dapat dilakukan: 1) meningkatkan standar pelayanan perpustakaan dan memberikan penghargaan pada staf perpustakaan yang memberikan pelayanan terbaik (berdasarkan angket pengunjung perpustakaan), 2) 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. 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.

C.4 Manajemen Laboratorium dan Pusat Studi
Laboratorium yang menunjang kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Malang terdiri atas sejumlah laboratorium yang tergantung pada masing-masing program studi, dimana pemanfaatan laboratorium sangat beraneka ragam yang  ditentukan oleh fungsi dan peran laboratorium masing-masing.  Laboratorium yang pemanfaatannya secara bersama (resource sharing) , sehingga seluruh mahasiswa dapat menggunakan laboratorium tersebut untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan kepeminatan mahasiswa tersebut.
Sarana laboratorium yang digunakan secara bersama memiliki kapasitas penggunaan yang relatif padat khususnya laboratorium komputer, Laboratorium Bahasa Inggris, yang berkonsekuensi pada tata aturan penggunaan tersebut pada tingkat universitas. (lihat tabel tentang pemanfatan laboratorium )Laboratorium yang digunakan praktikum mahasiswa  tidak semua di bawah koordinasi Jurusan, tetapi ada yang di bawah langsung koordinasi Universitas dan Fakultas. Namun, koordinasi materi praktikum dan pelaksanaan praktikum masih tetap berada di bawah koordinasi Ketua Jurusan.  
Rendahnya tingkat efisiensi,  produktivitas kinerja dan layanan laboratorium sebagai pusat sumber pembelajaran dan penelitian. Hal ini disebabkan oleh kualitas dan kuantitas peralatan laboratorium yang ada kurang memadai. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan praktikum dan penelitian yang memanfaatkan laboratorium. Sehingga laboratorium lebih banyak berfungsi untuk praktikum dan tidak layak digunakan untuk penelitian dosen maupun mahasiswa. Akibatnya para mahasiswa banyak yang melakukan penelitian di lembaga atau instansi luar. Inilah salah satu penyebab mengapa rata-rata penyelesaian skripsi mahasiswa cukup lama dan rendahnya produktivitas para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama.
		Disisi lain keterampilan dan wawasan laboran maupun dosen terhadap pemakaian peralatan dirasa masih sangat kurang sehingga diperlukan penambahan wawasan melalui pengembangan staf laboratorium, bimbingan teknis tenaga ahli dan penambahan bahan pustaka. 
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 (Pusbang-Biotek) ; Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan (PSWK) ; Pusat Studi Kewilayahan (PSK) ; Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSLK) ; Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa Iptek); Sentra ; 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 pengabdian masyarakat seperti PSWK  Pusbang Biotek  Puspa Iptek dan Sentra HKI.  Kesemua pusat studi terlibat aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pembelajaran di bidangnya masing-masing.  
Laboratorium untuk menunjang penelitian dan pendidikan pengajaran, tersebar di berbagai jurusan dan fakultas di seluruh universitas. Laboratorium umum di tingkat universitas terdiri dari laboratorium 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 Dasar 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  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 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  Perikanan  Multimedia  Public Relation dan Stasiun Radio.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki laboratorium Micro Teaching  Fisiologi  Mikrobiologi  Biokimia  dan Pangan dan Gizi.  Fakultas Ekonomi mempunyai laboratorium Universitas  Mini Bank  Bank Syariah dan Pojok Bursa Efek.  Fakultas Hukum mempunyai laboratorium Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perundang-undangan  dan 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 . 
Pemanfaatan laboratorium bahasa diatur secara resource sharing dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran di laboratorium. Oleh karena itu, pengelolaan laboratorium  tidak secara langsung di bawah kendali Jurusan, tetapi berada di bawah Universitas dan Fakultas. Meskipun demikian, koordinasi materi perkuliahan dan pelaksanaan perkuliahan di laboratorium masih tetap berada di bawah kendali Jurusan. Perkuliahan dilaksanakan di tiga ruang laboratorium yang terdiri dari dua ruang audio visual dan satu ruang computerized laboratory. Tidak tersedianya tape pada tiap-tiap meja siswa, membuat ruang audiovisual tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pengajaran yang bersifat klasikal (proses belajar mengajar yang sepenuhnya dikontrol oleh dosen). Apabila setiap meja mahasiswa terdapat tape maka ruang audiovisual tersebut dapat dimanfaatkan untuk belajar mandiri (self-acces learning), dengan kapasitas tampung untuk 32 siswa. Demikian juga untuk satu ruang computerized laboratory yang berukuran 104,77 m2, untuk kapasitas 32 mahasiswa yang pengadaanya pada th 1996 juga belum pernah di-up-date hingga kini baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Beberapa program pembelajaran Bahasa Inggris yang ada yang menggunakan CD ROM terkadang tidak dapat digunakan karena membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Melalui peremajaan spesifikasi laboratorium berbasis komputer, pengadaan bahan belajar berupa kaset, CD, VCD, dan video, dan penambahan fasilitas untuk belajar mandiri yang berupa TV, CD player, Video Player diharapkan dapat meningkatkan efisiensi hasil pembelajaran di laboratorium bahasa. 
Penjaminan Mutu Laboratorium secara internal merupakan bagian dari tanggung/jawab Pimpinan Universitas, pengurus Fakultas, pengurus program studi serta pengurus Laboratorium, yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan masing-masing satuan kerja. Pengertian mutu yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu penjaminan kualitas bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan program studi mampu secara terus-menerus 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 civitas-akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
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 pertanggung-jawaban akademik staf pengajar dalam proses pembelajaran. Effektifitas proses pembelajaran diperlukan untuk menigkatkan kompetensi lulusan yang berdasarkan pendekatan OBE (Outcome Based Education).
Langkah awal penjaminan kualitas secara internal pada Laboratorium,   sebaiknya dilakukan melalui lokakarya pengembangan Laboratorium, dimana lokakarya tersebut diarahkan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan tuntutan pasar. Kemudian dilaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan praktikum mulai dari persiapan instruktur, ketersediaan modul praktikum, pelaksanaan hingga evaluasi kelulusan. Pengembangan tersebut dapat berupa menambah mata kuliah bermuatan praktikum atau memodifikasi, melakukan revisi terhadap modul praktikum atau  lokakarya penulisan modul praktikum.  
Rendahnya tingkat efisiensi,  produktivitas kinerja dan layanan laboratorium sebagai pusat sumber pembelajaran dan penelitian. Hal ini disebabkan oleh kualitas dan kuantitas peralatan laboratorium yang ada kurang memadai. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan praktikum dan penelitian yang memanfaatkan laboratorium. Sehingga laboratorium lebih banyak berfungsi untuk praktikum dan tidak layak digunakan untuk penelitian dosen maupun mahasiswa. Akibatnya para mahasiswa banyak yang melakukan penelitian di lembaga atau instansi luar. Kondisi yang demikian menjadi salah satu penyebab lamanya rata-rata penyelesaian skripsi mahasiswa pada beberapa Jurusan dan rendahnya produktivitas para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama. Belum kuatnya daya dukung Laboratorium dalam peningkatan ressearch dan proses pembelajaran perlu ditemukenali penyebab dan penyelesaian serta program pengembangan mutu pendidikan.
C. 5 Manajemen Data dan Informasi
Penataan data base penelitian belum dilakukan secara sistemik, hanya bersifat parsial dan umumnya bersifat konvensional. Konsekuensinya 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, yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktifitas layanan.
Terdapat sejumlah hal yang perlu diagendakan untuk manajemen data base yaitu antara lain; manajemen data base peneliti, manajemen data base hasil penelitian, manajemen data base kerja-sama, manajemen data base perolehan dan pengajuan HKI, manajemen data base Transfer Teknologi, Manajemen data base hasil penelitian yang di- jurnalkan, manajemen data base komersialisasi hasil penelitian, dan data base-data base lainnya yang berkembang seiring dengan dinamika aktifitas lembaga penelitian. 
Pengelolaan informasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga jaminan kemudahan akses informasi akan sedemikian mudah didapatkan dan dikomunikasikan pada pengguna. Kedepan perlu dirancang jaringan webb site pada seluruh unit kelembagaan sebagai salah  satu media sosialisasi aktifitas dan produk yang telah dihasilkan serta program-program yang telah dan akan diagendakan, termasuk produk unggulan masing-masing unit.

Proses administrasi pelayanan akademik mahasiswa seperti Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dan Kartu Hasil Studi (KHS) sudah dilakukan dengan menggunakan sistim komputerisasi. Pengisian KRS dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen wali di Laboratorium Komputer, sehingga KRS dapat langsung diterimakan saat itu juga berupa KSM. Karena jumlah komputer yang terbatas maka pengisian KRS ini dibuat terjadwal yang diatur oleh Biro Administrasi Akademik. Nilai ujian yang diisikan oleh dosen juga telah menggunakan form scanner, sehingga proses penerbitan Kartu Hasil Studi dapat dilakukan tepat waktu. 
Karena belum tersedia komputer untuk layanan langsung, mahasiswa belum bisa mendapatkan data dan informasi akademik secara mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BKMA, layanan administrasi menurut persepsi mahasiswa termasuk kategori kurang. Guna memperbaiki manajemen data dan pelayanan informasi kepada mahasiswa, sistim informasi manajemen berbasis komputer yang on-line dengan sistim manajemen administrasi akademik (MAA) melalui jaringan intranet perlu ditingkatkan.
Pemograman kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS) dilakukan dengan sistem komputerisasi. Keterbatasan komputer berkonsekuensi pada sistem distribusi pemakaian yang diatur sedemikian rupa dengan sistem terjadual dan terkoordinasi oleh Biro Administrasi Akademik. Peran dosen wali menjadi penting dalam pengisian KRS yang dilakukan secara on-line melalui intranet. 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. 
Meskipun demikian, sistem informasi manajemen pengolahan dan penyajian data dan informasi jurusan Universitas masih disusun secara manual dan belum terprogram dalam suatu sistem manajemen data. Hal tersebut disebabkan minimnya jumlah fasilitas komputer di ruang kantor dan administrasi serta terbatasnya kemampuan penggunaan komputer staff.  Hal ini menjadi salah satu penyebab lamanya masa studi yang ditempuh mahasiswa serta lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan sistem administrasi manajemen internal dan sistem informasi manajemen Karya Ilmiah. Untuk mengoptimalkan komunikasi antara pimpinan Program Studi dengan para dosen dan mahasiswa atau antara dosen perlu  penggunaan e-mail dan atau website.
ntuk mendukung manajemen laboratorium, Universitas menyediakan Manajemen Administrasi Akademik (MAA) 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 yang dilakukan para staff dosen UMM  melalui fasilitas intranet Rirest yang dikembangkan Lemlit UMM. 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 laboartorium.
Guna memperbaiki manajemen data dan pelayanan informasi kepada mahasiswa, sistim informasi manajemen berbasis komputer yang on-line dengan sistim manajemen administrasi akademik (MAA) melalui jaringan intranet perlu ditingkatkan Sistem pencatatan dan penyimpanan data belum dapat dilakukan secara baik di Fakultas, Jurusan , universitas dan tingkat laboratorium.  Laboratorium, hanya menyimpan data-data administratif yang dilakukan di tingkat laboratorium dan masih secara manual. 
Proses administrasi pelayanan akademik mahasiswa seperti Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) sudah dilakukan dengan menggunakan sistim komputerisasi, tetapi jumlahnya masih terbatas. Pengisian KRS dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen wali di Laboratorium Komputer, sehingga KRS dapat langsung diterimakan saat itu juga. 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. 
Namun demikian, mahasiswa belum bisa mendapatkan data dan informasi akademik secara mandiri karena belum ada komputer yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengetahui kegiatan akademiknya. Guna memperbaiki manajemen data dan pelayanan informasi kepada mahasiswa, sistim informasi manajemen berbasis komputer yang on-line dengan sistim Manajemen Administrasi Akademik (MAA) melalui jaringan intranet perlu ditingkatkan agar informasi dan kegiatan akademik dapat diakses tidak hanya di dalam kampus tetapi juga dapat mengaksesnya dari luar kampus melalui warnet-warnet yang ada.

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 tiga kelompok akar permasalahan, yaitu belum menguatnya daya dukung prasarana laboratorium bahasa Inggris dalam meningkatkan kemampuan kompetensi dosen/mahasiswa dalam berbahasa asing dan masih belum kuatnya daya dukung penguatan kompetensi dosen dalam penguasaan teknologi informasi berbasis webb serta daya dukung pustaka untuk ilmu-ilmu dasar. Perlunya penguatan kemampuan berbahasa asing pada masing-masing 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. (lihat lampiran....)
Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan tersebut, 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 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang berupa Staf Pengelola Lemlit berpendidikan S3 dan S2; Mayoritas Peneliti berpenditikan S2 dan usia relatif muda; Kuatnya komitmen dan dukungan pimpinan Universitas pada research ; Sistem Pengelolaan Penelitian berbasis Intanet  ; Dukungan Laboratorium dan Pusat Studi; Research yang terakses dalam Sistem Intranet akan direview oleh seluruh peneliti secara obyektif; Research Secara kuantintas dan kualitas menunjukan trend meningkat, maka peningkatan kualitas manajemen proses penelitian meliputi pembuatan sistem informasi penelitian, pembenahan audit proses penelitian, pembentukan team monitoring dan evaluasi kualitas mutu penelitian dan manajemennya yang harus segera dilakukan. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan Universitas Muhammadiyah Malang  yaitu  Rendahnya kemampuan Peneliti terhadap Teknologi Informasi, serta Rendahnya Peneliti dan Penelitian yang berorientasi HKI; Keterbatasan Kapasitas Sistem Intranet; Belum Teraksesnya Hasil Laporan Penelitian dalam sistem Intranet; Hasil Luaran Penelitian belum dikomersialisasikan; Belum Optimalnya Jaringan Kerjasama yang terbentuk . maka peningkatan manajemen proses penelitian berupa peningkatan minat dan kesesuaian penelitian dengan proses pembelajaran , pembuatan sistem informasi manejemen penelitian, pembenahan audit penelitian, peningkatan system monitoring dan evaluasi, peningkatan efisiensi manajemen sumberdaya harus segera dilakukan pembenahan. Tantangan kedepan untuk lembaga penelitian berupa  Semakin ketatnya persaingan untuk perolehan grant research; Percepatan perkembangan globalisasi tekonologi informasi;   Pesarnya perkembangan laboratorium, pusat studi dan lembaga penelitian diluar UMM; Pesatnya perkembangan kuantitantas dan kualitas luarah penelitian dari lembaga penelitian lainnya;
Peluang yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Malang berupa Banyaknya Grant untuk peningkatan SDM dan sarana-prasarana; Pesatnya perkembangan serta teknologi informasi di bidang penelitian;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 penelitian, penelitian yang bersentuhan kuat dengan peningkatan proses pendidikan dan pembelajaran.  
Berdasarkan identifikasi dan akar permasalahan sebagaimana yang diungkapkan pada tabel 2.4 maka dapat dirumuskan solusi atau pemecahannya dan langkah strategisnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 2.5 .


















Tabel 1. Gejala/Fenomena Masalah dan Akar Permasalahan 
yang berhasil diidentifikasi dan Isu-isu strategis 
Gejala / Fenomena Masalah
Akar Permasalahan
Isu-isu Strategis


L
R
A
I
S
E
No
Keterangan
Hal







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Tingkat relevansi pekerjaan lulusan yang rendah.

	Kurang selarasnya kurikulum yang ada dengan kebutuhan stakeholders.
	Kurang terserapnya lulusan karena belum memiliki keahlian kompetensi profesi secara baik

xx
xxx
x
xx
xx
x
2
Gaji pertama yang rendah








3
Lamanya waktu tunggu mendapat pekerjaan








1
IPK sebagian besar dibawah 3,00

	Belum maksimalnya komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa

x
xx
xxx
xxx
xx
xx
2
Penyelesaian skripsi mahasiswa yang lama








3
Lamanya masa studi mahasiswa








4
Banyaknya pengulangan matakuliah








1
Lamanya masa studi

	Belum adanya sistem penjaminan mutu sesuai Pedoman DIKTI 
	Lemahnya kontrol terhadap perkembangan mahasiswa dan permasalahannya

x
x
xx
xxx
xx
xx
2
Lamanya masa penyusunan skripsi








3
Banyaknya pengulangan matakuliah








1
Lamanya masa studi

	Efesiensi proses belajar mengajar yang masih rendah
	Efisiensi dan Produktivitas penelitian yang masih rendah


x
xx
x
xxx
xx
xxx
2
Lamanya penyelesaian skripsi








3
IPK sebagian besar dibawah 3,00








4
Rendahnya penelitian dosen dengan dana dari eksternal








5
Banyaknya pengulangan mata kuliah
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Tabel 2. Penyelesaian Alternatif dari Akar Permasalahan yang Berhasil Diidentifikasi dan Isu-isu Strategis
Isu-isu Strategis
Akar Permasalahan
Penyelesaian Alternatif



1
2
3

R. Relevansi (Relevance)
R.1.	Kurang selarasnya kurikulum yang ada dengan kebutuhan stakeholders
R.1.1.	Membangun jaringan kerjasama antara jurusan dengan stakeholders termasuk alumni
R.1.2.	Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk melakukan rekonstruksi kurikulum
R.1.3.	Mengembangkan  dan menyempurnakan kurikulum berbasis kompetensi
R.1.4.    Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi staf

R.2.	Kurang terserapnya lulusan di dunia kerja yang relevan dengan bidang Universitas



R.2.1.	Mengadakan workshop kurikulum berbasis kompetensi 
R.2.2.	Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi
R.2.3.	Meningkatkan kerjasama antara jurusan dengan stakeholders 
R.2.4.	Melakukan penguatan laboratorium dan pustaka
A. Atmosfir Akademik
(Academic Atmosphere)


A.1.	Belum maksimalnya interaksi antara dosen dan mahasiswa 
A.1.1.	Menguatkan diskusi ilmiah rutin dengan melibatkan mahasiswa
A.1.2.	Mengembangkan akses ke bahan pustaka dan informasi serta meningkatkan minat baca 
A.1.2.	Melaksanakan kuliah tamu terkait dengan sektor publik
A.1.3.	Melaksanakan seminar Universitas syariah
A.1.4.	Meningkatkan intensitas pembimbingan akademik dosen
A.1.5.	Pemberian penghargaan kepada mahasiswa dan dosen wali berprestasi
A.1.6.	Melakukan kuliah tamu dibidang kewirausahaan. 
I. Manajemen dan organisasi internal (Internal management and organization)
1.1. Kurang baiknya kualitas mutu pelayanan akademik di Jurusan

I.1.1.	Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk penjaminan mutu
I.1.2.     Melakukan pendataan dan evaluasi jurusan untuk pembuatan database
I.1.3.     Melaksanakan workshop penjaminan mutu
I.1.4.     Meningkatkan keahlian dengan pengiriman staf magang penjaminan mutu
I.1.5.     Melaksanakan implementasi sistem penjaminan mutu dengan pembuatan modul penjaminan mutu
I.1.6.     Mengembangkan sistem monitoring terhadap perkembangan mahasiswa
I.1.7.     Melakukan sosialisasi dan komunikasi program penjaminan mutu
I.1.8.     Melaksanakan pelatihan atau In Service training penjaminan mutu
E. Efisiensi
(Efficiency)
E.1.	Efisiensi  proses belajar mengajar masih rendah
E.1.1.	Melaksanakan pelatihan applied approach
E.1.2.	Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis E-Learning
E.1.3.	Merancang dan menyusun SAP serta modul-modul perkuliahan berbasis kompetensi TI
E.1.4.    Meningkatkan kualitas input dengan pendekatan ’Effective Learning’

E.2.	Efisiensi dan Produktivitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa masih rendah
E.2.1.	Meningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
E.2.2.	Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop penulisan karya ilmiah
E.2.3.	Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop metodologi penelitian
E.2.4.	Meningkatkan sarana pustaka Jurusan dengan online journal

Tabel 3. Aktivitas yang Diusulkan Berdasarkan Isu Strategis, Akar Permasalahan, dan Penyelesaian Alternatif
Isu-isu Strategis
Akar Permasalahan
Penyelesaian Alternatif
Aktivitas Yang Diusulkan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Tidak butuh Sumber Daya




PHK
Insitusi

1
2
3
4
5
6
7

R. Relevansi (Relevance)
R.1.	Kurang selarasnya kurikulum yang ada dengan kebutuhan stakeholders
R.1.1.	Membangun jaringan kerjasama antara jurusan dengan stakeholders termasuk alumni
R.1.2.	Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk melakukan rekonstruksi kurikulum
R.1.3.	Mengembangkan  dan menyempurnakan kurikulum berbasis kompetensi
R.1.4.   Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi staf
R.1.	Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk melakukan rekonstruksi kurikulum
R.2.   Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi staf
R.3. Mengadakan workshop kurikulum berbasis kompetensi 
R.4.	Melakukan penguatan laboratorium dan pustaka

xxx

xxx

xxx

xxx





xxx


R.2.	Daya serap pasar kerja terhadap lulusan masih lemah



R.2.1.	Mengadakan workshop kurikulum berbasis kompetensi 
R.2.2.	Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi
R.2.3.	Meningkatkan kerjasama antara jurusan dengan stakeholders 
R.2.4.	Melakukan penguatan laboratorium dan pustaka




A. Atmosfir Akademik
(Academic Atmosphere)


A.1.	Interaksi Dosen dan Mahasiswa masih lemah 
A.1.1.	Menguatkan diskusi ilmiah rutin dengan melibatkan mahasiswa
A.1.2.	Mengembangkan akses ke bahan pustaka dan informasi serta meningkatkan minat baca 
A.1.3.	Melaksanakan kuliah tamu terkait dengan sektor publik
A.1.4.	Melaksanakan seminar Universitas syariah
A.1.5.	Meningkatkan intensitas pembimbingan akademik dosen
A.1.6.	Pemberian penghargaan kepada mahasiswa dan dosen wali berprestasi
A.1.7.	Melakukan kuliah tamu dibidang kewirausahaan. 
A.1.	Menguatkan diskusi ilmiah rutin  dengan melibatkan mahasiswa
A.2.	Melaksanakan kuliah tamu terkait dengan sektor publik
A.3.	Melaksanakan seminar Universitas syariah
A.4.	Melakukan kuliah tamu dibidang kewirausahaan. 


xxx

xxx

xxx

xxx

I. Manajemen dan organisasi internal (Internal management and organization)
1.1. Kurang baiknya kualitas mutu pelayanan akademik di Jurusan

I.1.1.	Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk penjaminan mutu
I.1.2.     Melakukan pendataan dan evaluasi jurusan untuk pembuatan database
I.1.3.     Melaksanakan workshop penjaminan mutu
I.1.4.     Meningkatkan keahlian dengan pengiriman staf magang penjaminan mutu
I.1.5.     Melaksanakan implementasi sistem penjaminan mutu dengan pembuatan modul penjaminan mutu
I.1.6.     Mengembangkan sistem monitoring terhadap perkembangan mahasiswa
I.1.7.     Melakukan sosialisasi dan komunikasi program penjaminan mutu
I.1.8.     Melaksanakan pelatihan atau interface training penjaminan mutu
I.1.	Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk penjaminan mutu
I.2.    Melaksanakan workshop penjaminan mutu
I.3.     Meningkatkan keahlian dengan pengiriman staf magang penjaminan mutu
I.4.     Melaksanakan pembuatan sistem penjaminan mutu dan pembuatan modul penjaminan mutu
I.5.     Melakukan sosialisasi dan implementasi program penjaminan mutu
I.6.     Melaksanakan pelatihan atau In Service training penjaminan mutu
xxx

xxx

xxx


xxx


xxx


xxx










xxx


E. Efisiensi
(Efficiency)
E.1.	Efisiensi  proses belajar mengajar masih rendah
E.1.1.	Melaksanakan pelatihan applied approach
E.1.2.	Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis E-Learning
E.1.3.	Merancang dan menyusun SAP serta modul-modul perkuliahan berbasis kompetensi TI
E.1.4.    Meningkatkan kualitas input dengan pendekatan ’Effective Learning’
E.1.	Melaksanakan pelatihan applied approach
E.2.	Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis E-Learning
E.3.	Merancang dan menyusun SAP serta modul-modul perkuliahan berbasis kompetensi TI
E.4.	Meningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
E.5.	Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop penulisan karya ilmiah
E.6.	Meningkatkan kemampuan penelitian melalui workshop metodologi penelitian
xxx

xxx


xxx

xxx


xxx


xxx



E.2.	Efisiensi dan Produktivitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa masih rendah
E.2.1.	Meningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
E.2.2.	Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop penulisan karya ilmiah
E.2.3.	Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop metodologi penelitian
E.2.4.	Meningkatkan sarana pustaka Jurusan dengan online journal










Tabel 2.6.    Korelasi antara Kekuatan dan Kelemahan
dengan Peluang dan Ancaman


Kondisi Internal

Kekuatan  (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)

Staf Dosen Berpendidikan master
Rasio dosen dan mahasiswa yang ideal 
Staf Pengajar relatif muda  dan memiliki komitmen serta etos kerja yang tinggi 
Komitmen keislaman yang mendukung
Kualitas input masih rendah
Lamanya penyelesaian tugas akhir
Lamanya waktu tunggu mencari pekerjaan pertama
Rendahnya daya saing lulusan
Lemahnya kemampuan berbahasa asing 
masih rendah 
Rendahnya kemampuan berwirausaha
Belum adanya kompeensi lulusan
Belum optimalnya dukungan pustaka
Lemahnya layanan administrasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kondisi Eksternal
Peluang
(Opportunities)
Perkembangan industri dan perbankan yang semakin pesat
x 


 
x
x
xx
x
x

xx
x



Terbukanya kesempatan kerja pada era otonomi daerah
xx


 

x
 
x
x

xx
x



Banyaknya peluang kerjasama di era globalisasi dan otonomi daerah
x

xxx




x
x
xxx


 


Pesatnya permintaan manajemen berbasis mutu pada sejumlah industri

 
xx


x

x


x



Ancaman
(Threats)
Persaingan yang semakin kuat dalam perolehan mahasiswa 
x
xx
xx
x
 
 

xx
x
x

xx
x


Perlunya peningkatan profesionalisme dalam proses pembelajaran dan penelitian
xx

x
 
x
x
xx
xxx
xx
xx

x
 


Percepatan perkembangan teknologi informasi

 
xx
xx 
x
x
x

xxx



xxx


Perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi
x
x
xx

 
xx
x
xx
x
x

x
x


Perlunya penjaminan mutu dalam pengelolaan pendidikan
x 
xx

x 
x
xxx
x
xx
xx
xx
x
x
x


