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STANDAR 2. TATA  PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM  PENGELOLAAN, 

DAN PENJAMINAN MUTU  

 

1.1 Sistem Tata Pamong 
 

Sistem tata pamong program studi pendidikan matematika tidak terlepas dari  

sistem tata pamong fakultas. Sistem tata pamong program studi ini 

direpresentasikan pada struktur organisasi dan tata kelola fakultas. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan unsur pelaksana akademik di 

Universitas Sriwijaya, mengelompokkan bidang-bidang ilmu atau rumpun ilmu 

dalam ke dalam jurusan-jurusan. Jurusan Pendidikan MIPA (PMIPA) dipimpin oleh 

seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dosen jurusan dalam rapat 

khusus pemilihan ketua dan sekretaris jurusan. Kemudian dekan mengajukan calon 

ketua dan sekretaris ini ke rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. 

Adapun anggota senat fakultas meliputi perwakilan dosen program studi, ketua 

jurusan, guru besar, dekan dan pembantu dekan. Jurusan PMIPA membawahi empat 

program studi yaitu: program studi pendidikan matematika, program studi 

pendidikan kimia, program studi pendidikan biologi dan program studi pendidikan 

fisika. 

Sebagai salah satu unit pelaksana akademik di fakultas, program studi 

pendidikan matematika mengelola kegiatan akademik yang mengacu pada Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional, Statuta Unsri, dan kebijakan fakultas dan 

mengikuti mekanisme yang sudah menjadi kesepakatan bersama (berdasar 

peraturan-peraturan yang dibuat melalui rapat melalui senat dan rapat pimpinan, 

dalam lingkup Fakultas maupun Universitas). Struktur organisasi di tingkat Prodi 

meliputi Ketua, Koordinator Laboratorium Komputer, Koordinator laboratorium 

pembelajaran matematika dan dosen. Penetapan ketua program studi dilakukan 

berdasarkan hasil rapat pimpinan FKIP Unsri dengan mempertimbangkan masukan 

dari para dosen program studi pendidikan matematika. Ketua program studi dipilih 

dari dosen program studi yang mempunyai komitmen, loyalitas, dan kinerja dan 

dalam acara rapat khusus program studi untuk menentukan calon ketua. Ketua 

program studi dengan kata lain tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak dosen-

dosen program studi. Setelah terpilih calon ketua, dekan mengajukan calon ini ke 

rektor setelah mendapat pertimbangan anggota senat fakultas. Ketua program studi 

dilantik untuk masa jabatan empat tahun. 

Tata pamong di program studi pendidikan matematika diarahkan pada 

mekanisme untuk mendapat kesepakatan dan mengakomodasikan kepentingan dari 

stakeholders. Tata pamong dibangun secara bertahap berkesinambungan untuk 

memperoleh budaya organisasi yang mencerminkan aspek-aspek: (1) kredibel, (2) 

transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) menerapkan prinsip-

prinsip keadilan. 
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1. Kredibel 

Mekanisme yang berlaku di tingkat program studi, jurusan, fakultas, dan 

universitas dalam penetapan ketua program studi bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum baik proses maupun hasilnya. Setelah masa tugas seorang ketua 

selesai, dekan memerintahkan ketua program studi untuk mengadakan rapat 

pemilihan calon ketua baru. Rapat dapat dilaksanakan jika telah dihadiri oleh 

minimal 2/3 jumlah dosen. Kemudian Senat fakultas akan memberikan 

pertimbangan layak tidaknya calon. Kemudian ditingkat universitas, Badan Hukum 

akan meninjau kelayakan dokumen dan terpenuhi atau tidak peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

Pengelolaan tridarma perguruan tinggi dijalankan berdasarkan peraturan, 

pemerintah, peraturan universitas dan peraturan fakultas yang tertuang dalam buku 

pedoman akademik universitas dan pedoman akdemik fakultas. Dalam menentukan 

kebijakan ditingkat program studi, Program studi membentuk tim penyusun 

peraturan/SOP/mekanisme misalkan SOP pembimngan skripsi. Setelah mendapat 

persetujuan dosen dalam rapat maka dekan mengesahkan peraturan/SOP/ 

mekanisme itu.  

 

2. Transparan dan Akuntabel 

Tata pamong yang dijalankan di program studi merupakan konskuensi dari 

adanya tata pamong yang telah disusun mulai dari tingkat universitas, fakultas dan 

jurusan. Berdasarkan organisasi dan tugas pokok dan fungsi program studi adalah 

unsur terkecil pelaksana akademik di universitas. Mulai dari perencanaan kegiatan 

akademik, program studi dilibatkan oleh fakultas dalam tim penyusunan Rencana 

Bisnis Anggaran (RBA) fakultas. 

Semua informasi dari luar melaui mekanisme yang jelas; mulai dari fakultas, 

kejurusan dan ke program studi yang diinformasikan melalui papan pengumuman 

dan/atau melalui web blog program studi. Mekanisme yang dilakukan oleh program 

studi dalam melaksanakan kegiatan internal dimulai dengan rapat khusus untuk 

kegiatan tersebut (misal surat undangan pembentukan tim penyusun dokumen 

akreditasi). Sebagai landasan kerja tim yang telah ditentukan dalam rapat program 

studi adalah surat keputusan (SK) dekan. Khusus untuk mengikutsertakan dosen 

dalam kegiatan di luar program studi, program studi menjalankan mekanisme rapat. 

Dalam melaksanakan kegiatan akademik fakultas telah melengkapi SOP sebagai 

fasilitas kontrol pelaksanaannya untuk program studi. Pada akhir semester dan awal 

semester berikutnya, program studi melakukan evaluasi semua kegiatan yang 

merupakan umpan balik untuk semua kegiatan. 

Mekanisme pelaksanaan akademik dan kegiatan pendukung akademik di 

program studi, baik yang merupakan bagian langsung dari tata pamong fakultas 

maupun hasil kesepakatan dosen program studi, menjamin terciptanya transparansi 

serta akuntabilitas semua kegiatan akademik yang dijalankan di program studi. 
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3. Bertanggung Jawab 

Setiap akhir semester, program studi mempunyai tugas mengadakan rapat 

evaluasi tentang kegiatan akademik dan non akademik. Setiap kegiatan dosen sesuai 

dengan tugas pokok dosen dievaluasi dalam rapat evaluasi tersebut. Ketua program 

studi juga melaporkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya 

sebagai pimpinan program studi. 

Rapat evaluasi akademik ini meliputi pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan 

praktekum, pelaksanaan pembimbingan. Rapat evaluasi non akademik meliputi 

kedisiplinan, etika, pengembangan karier. 

Hasil rapat evaluasi ini disampai ke jurusan sebagai pimpinan langsung ketua 

program studi. Selain untuk laporan ke pimpinan, evaluasi ini juga digunakan 

program studi untuk membuat kebijakan dan program semester berikutnya. Dalam 

melaksanakan tugasnya, ketua PS dan dosen PS selalu mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan Pimpinan Fakultas seperti yang tertuang dalam Buku Pedoman 

Akademik dan Standart Operational Procedure (SOP) Fakultas. Prodi pendidikan 

matematika juga mengikuti peraturan-peraturan lain yang dibuat ditingkat fakultas 

dan jurusan , misalnya tentang etika tenaga akademik, etika mahasiswa, tenaga 

kependidikan, sistem penghargaan dan sangsi serta prosedur pelayanan . Hal ini 

mencerminkan bahwa Prodi Pendidikan Matematika telah melakukan pengelolaan 

program studi yang bertanggung jawab. 

 

4. Adil 

Pengelolaan administrasi prodi mulai dari pembagian tugas mengajar, 

pembimbing akademik, penentuan pembimbing dan penguji skripsi secara umum 

sudah dilaksanakan secara adil. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang 

dibimbing/diuji masing-masing dosen sudah hampir sama, demikian juga 

pemerataan beban tugas mengajar. Setiap dosen mendapat kesempatan dan hak 

yang sama untuk menentukan mata kuliah yang akan diampunya serta penelitian 

dan pengabdian yang akan dilaksanakannya. Begitu pun dalam melaksanakan 

aturan dan etika akademik, prodi selalu mengacu kepada aturan dan etika akademik 

yang berlaku di fakultas dan universitas sehingga setiap sivitas akademika mendapat 

perlakuan yang adil. 

Sistem tata pamong Program Studi Pendidikan Matematika sudah diakui 

sangat baik oleh Universitas Sriwijaya.  Hal ini ditunjukkan dengan pemberian 

penghargaan oleh rektor Universitas Sriwijaya kepada program studi pendidikan 

matematika sebagai program studi terbaik I dalam manajemen akademik di 

lingkungan universitas tahun 2013. 

 

2.2   Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 

program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati 

bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
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Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi 

visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan 

pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan 

arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, 

tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. 

 

 Kepemimpinan operasional 

Kepemimpinan di program studi pendidikan matematika menerapkan pola 

kepemimpinan operasional yang demokratis partisipatif. Hal ini terlihat dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan yang merupakan hasil kesepakatan bersama 

untuk dilaksanakan secara bersama dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan 

kegiatan operasional program studi seperti penyusunan jadwal kuliah, penyusunan 

program kerja program studi, serta pembuatan SK pembimbing dan SK penguji,  

ketua program studi dibantu dua orang staf program studi dan senantiasa 

berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.  Ketua prodi 

dalam kesempatan tertentu mengarahkan dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan untuk mengikuti norma-norma etika dan budaya organisasi bersama. 

Dalam hal terjadi sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan, ketua prodi mengambil 

keputusan yang cepat dengan membicarakan masalah tersebut dengan semua pihak 

yang terkait  

 

 Kepemimpinan Organisasi 

Dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan peogram studi, ketua prodi 

menerapkan kepemimpinan organisasi yang terlihat dari koordinasi yang sinergis 

antara ketua program studi dengan pimpinan jurusan dan pimpinan fakultas. 

Sinergitas dalam pelaksanaan kepemimpinan diterapkan melalui koordinasi kerja 

lintas unit internal jurusan dalam hal pemanfaatan fasilitas belajar dan ruang kuliah. 

Koordinasi kerja juga dilakukan Ketua program studi  ke tingkat fakultas atau lintas 

fakultas dalam usaha peningkatan kualitas SDM dosen dan mahasiswa melalui unit 

yang terkait, yaitu pelaksanaan penelitian dan pengabdian melalui Lembaga 

Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. 

Setiap tahun, prodi ikut serta dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) dan  Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

(RKAT) fakultas bersama-sama dengan unsur  pimpinan lain. RKAT yang disusun 

mencakup rencana program satu tahun untuk bidang administrasi umum dan 

keuangan, dan bidang kemahasiswaan.  

 

 Kepemimpinan publik 

Dalam meningkatkan kerjasama prodi dengan stakeholders, prodi selalu 

memberikan peluang kepada setiap sekolah untuk memanfaatkan dosen-dosen prodi 

sebagai nara sumber dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Sampai saat ini 

beberapa dosen aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan dinas pendidikan, 
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misalnya sebagai nara sumber Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di 

beberapa sekolah di Sumatera Selatan, pembina Olimpiade, juri lomba, nara sumber 

acara tv education pada TVRI Palembang, dan lain-lain. 

Kerjasama dengan dinas pendidikan dan sekolah juga selalu dijalin program 

studi yang berkoordinasi dengan Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) 

melalui kegiatan P4 mahasiswa di sekolah-sekolah dalam lingkungan diknas kota 

Palembang dan kabupaten Ogan Ilir. 

Kerjasama antara program studi dengan sekolah dan diknas ini merupakan 

upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan program studi dan mempererat 

silaturahmi program studi dengan diknas. 

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan keprofesionalan di bidang 

matematika, dosen prodi ikut serta dalam organisasi keprofesionalan seperti 

Indonesian Mathematical Society (IndoMS) dan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia 

(ISWI) 

 

 

2.3    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup 

planning, organizing, staffing, leading, controlling dalam kegiatan  internal 

maupun eksternal. 

 

1. Planning 

Kegiatan akademik dan non-akademik di PS Pendidikan Matematika 

direncanakan dan disusun berdasarkan analisis hasil evaluasi semester yang telah 

lalu sesuai dengan visi misi program studi dan kebijakan fakultas. Kegiatan evaluasi 

dilaksanakan pada akhir semester yang dimulai dengan kegiatan pengumpulan 

bahan evaluasi meliputi pelaksanaan ujian semester dan penyebaran angket kinerja 

dosen dan angket pelayanan PS. Kegiatan evaluasi dilanjutkan dengan pembuatan 

laporan dan pembahasan laporan di pertemuan/rapat PS yang dilaksanakan sebelum 

semester baru dimulai. Kegiatan pertemuan/rapat PS tersebut juga dilaksanakan 

dalam rangka menyusun rencana kegiatan akademik dan non akademik yang 

meliputi penyusunan jadwal (perkuliahan, seminar mahasiswa, ujian skripsi, 

temu ilmiah dosen, dan lain-lain), perencanaan kegiatan penelitian dan 

pengabdian dosen dan mahasiswa, kegiatan seminar nasional, pemutakhiran 

silabus dan SAP, kegiatan lokakarya dan tenaga ahli, monitoring dan evaluasi 

dan lain-lain. 

 

2. Organizing 

PS membentuk panitia pelaksana kegiatan-kegiatan akademik dan non-

akademik PS yang memiliki tugas-tugas tertentu, seperti: (1) koordinator temu 

ilmiah dosen; (2) koordinator seminar matematika mahasiswa PS; (3) koordinator 

seminar nasional, (4) koordinator monitoring dan evaluasi serta koordinator yang 

berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dan lain-lain. 
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Program studi memiliki mekanisme yang jelas untuk perencanaan dan 

pengembangan program. Perencanaan program dilakukan melalui rapat 

perencanaan yang diadakan secara berkala setiap semester. Rapat tersebut diikuti 

oleh seluruh dosen program studi. Perencanaan program-program disusun 

berdasarkan renstra dan RKAT yang telah ditetapkan fakultas. Setiap program yang 

dikembangkan harus mendukung renstra dari lembaga. Dalam rapat atau pertemuan 

tersebut juga ditetapkan target-target dari setiap program, penanggung jawab 

program, jadwal pelaksanaan dan anggaran yang dialokasikan untuk setiap 

program. Untuk program-program non-rutin seperti penyusunan proposal hibah dan 

pengisian borang, program studi mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh 

seluruh dosen program studi dan dosen lain di luar program studi yang dianggap 

perlu. Hasil rapat PS ini selanjutkan akan dibawa pada rapat jurusan dan rapat 

pimpinan yang dilaksanakan setiap semester. Permasalahan-permasalahan yang 

sulit dipecahkan di tingkat PS, akan dibahas pada tingkat jurusan dan tingkat 

fakultas. 

Perencanaan dan pengembangan program dilakukan dengan memperhatikan 

dan memanfaatkan hasil evaluasi internal dan eksternal, dan juga memperhatikan 

masukan-masukan dari alumni yang dijaring melalui angket. 

Kerjasama dengan stakeholders terus dibangun oleh PS, dan telah 

memberikan dampak terhadap peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa dan 

guru sekolah menengah serta keterampilan guru membuat karya ilmiah terutama 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), mengadakan Lomba Cerdas Cermat Matematika 

(LCCM) yang diadakan setiap tahun 

 

3. Staffing  

Mekanisme rekruitmen dosen diawali dengan analisis kebutuhan dosen pada 

tingkat PS. Selanjutnya PS menyampaikan jumlah dan kualifikasi calon dosen PS 

ke pimpinan fakultas melalui jurusan. Mengingat formasi yang tersedia setiap 

tahunnya sangat terbatas, maka di tingkat fakultas masih dilakukan evaluasi tentang 

analisis kebutuhan setiap PS. Hasil evaluasi pimpinan fakultas selanjutnya 

disampaikan kepada pimpinan Universitas. Di tingkat universitas juga dilakukan 

evaluasi terhadap analisis kebutuhan masing-masing fakultas, dan hasil evaluasi 

tingkat universitas ini disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Selanjutnya universitas menerima keputusan dari Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang formasi yang tersedia untuk masing-masing Universitas. 

Berdasarkan formasi ini Rektor menyampaikan kepada Dekan jumlah calon dosen 

yang dapat diterima pada tahun yang berjalan. Proses seleksi dan penerimaan calon 

dosen dilaksanakan oleh Biro Administrasi dan Kepegawaian universitas. 

Dalam tiga tahun terakhir ini, belum ada tambahan dosen baru di PS karena 

memang tidak ada formasi dari universitas. Saat ini PS telah menyiapkan calon 

dosen untuk diikutkan dalam seleksi penerimaan dosen mendatang. Beberapa 

lulusan PS yang memiliki prestasi sangat memuaskan didukung dengan kepribadian 

yang sangat baik akan diseleksi untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon 
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dosen PS Pendidikan Matematika. Seleksi dilakukan melalui rapat PS, nama-nama 

calon dosen yang disetujui untuk diberi rekomendasi selanjutnya dikirimkan ke 

pimpinan Fakultas untuk mendapatkan rekomendasi pimpinan Fakultas dan 

Pimpinan Universitas.  

 

4. Leading  

Melalui rapat PS, ketua PS mengumpulkan dosen-dosen PS untuk membentuk 

kelompok-kelompok kerja dan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) sesuai dengan 

kepakaran dan kesediaan. Pembagian kelompok disesuaikan dengan kegiatan yang 

ada di PS. Selanjutnya, ketua PS melakukan penjadwalan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Untuk KBK PS Pendidikan Matematika memiliki 6 kelompok bidang 

keahlian, yakni geometri, analisis, aljabar, statistika, matematika terapan, dan 

pendidikan matematika. Setiap KBK dipimpin oleh satu ketua kelompok. Setiap 

dosen boleh mengikuti maksimal 2 KBK. 

 

5. Controlling 

Ketua PS berkoordinasi dengan koordinator kelompok-kelompok kerja dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang serta menjalin komunikasi dengan berbagai 

pihak terkait. Selain itu, ketua PS juga mengontrol dan memonitor  kegiatan-

kegiatan PS tersebut melalui pertemuan rutin dengan koordinator kegiatan pada 

pertemuan ilmiah mingguan atau sesuai dengan waktu yang sudah disepakati 

bersama. Kegiatan pertemuan ilmiah mingguan dilaksanakan setiap selasa. 

 

2.4   Penjaminan Mutu 

        Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi? Jelaskan. 

 

Program Studi Pendidikan Matematika melakukan berbagai upaya untuk 

menjamin mutu pendidikan. Di program studi pendidikan matematika ada gugus   

penjaminan mutu yang mengacu kepada unit penjaminan mutu fakultas. Beberapa 

upaya yang dilakukan Program Studi Pendidikan Matematika terkait dengan 

penjaminan mutu silabus perkuliahan, soal ujian akhir matakuliah, dan mutu tugas 

akhir adalah sebagai berikut. 

 

 

 Pembentukan Kelompok Bidang Keahlian (KBK)  

Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Matematika dikelompokkan 

menjadi enam KBK sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing, dimana 

setiap dosen membidangi dua bidang keahlian. Adapun bidang-bidang keahlian 

yang terdapat di Program Studi Pendidikan Matematika adalah KBK Ilmu 

Pendidikan, Matematika Terapan, Aljabar, Analisis, Statistika, dan Geometri. Di 

antara dosen-dosen yang membidangi bidang ilmu pendidikan, terdapat dua ahli 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI).  
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 Penilaian Mutu Silabus 

Mutu silabus matakuliah yang terdapat di Program Studi Pendidikan 

Matematika dievaluasi secara berkala. Adanya KBK memungkinkan dosen-dosen 

program studi dengan latar belakang ilmu yang sama untuk berdiskusi menyusun 

silabus matakuliah. Dalam kegiatan temu ilmiah dosen program studi yang rutin 

diselenggarakan seminggu sekali, dosen-dosen di masing-masing KBK dapat 

memberikan masukan tentang silabus dan SAP matakuliah yang sudah ada 

sehingga dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan silabus dan SAP di semester 

berikutnya. 

Mutu silabus juga dikaji berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika di akhir semester. Kuesioner ini 

berisi tingkat kepuasan mahasiswa program studi terkait dengan pelaksanaan 

proses belajar mengajar di kelas. Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis oleh 

dosen-dosen program studi dan dijadikan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di tahun berikutnya.  

 

 Penilaian Mutu Ujian Akhir Semester 

Sebelum soal ujian akhir semester untuk setiap matakuliah diujikan, program 

studi melakukan evaluasi terhadap mutu soal ujian dengan mengadakan diskusi 

antar dosen KBK. Soal ujian yang telah disusun dibaca oleh dosen-dosen pada 

KBK yang sama. Masukan-masukan yang muncul dijadikan pertimbangan untuk 

memperbaiki mutu soal ujian akhir semester menjadi lebih baik lagi di tahun 

berikutnya.  

 

 Penilaian Mutu Tugas Akhir  

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika menyusun sebuah tugas 

akhir di akhir program. Tugas akhir mahasiswa berupa penyusunan skripsi hasil 

penelitian. Dalam proses penyusunan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh dua dosen 

pembimbing sesuai dengan bidang yang diteliti. Skripsi mahasiswa diuji dalam 

sebuah sidang akhir yang dihadiri oleh dosen-dosen Program Studi Pendidikan 

Matematika. Selain diuji oleh dosen pembimbing, dalam sidang akhir mahasiswa 

juga diuji oleh tiga dosen penguji di luar pembimbing. 

Pada tingkat fakultas, penjaminan mutu masih banyak dilakukan oleh 

pimpinan fakultas walaupun sudah ada Unit Penjaminan Mutu dan Sertifikasi. 

Kegiatan ini meliputi evaluasi perkuliahan pada akhir semester dan persiapan 

perkulihan semester berikutnya. Kegiatan ini juga dilakukan pada tingkat jurusan. 

Pada tingkat universitas, penjaminan mutu dilakukan oleh Lembaga 

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). 

Lembaga ini melaksanakan monitoring dan evaluasi internal untuk kegiatan 

akademik secara berkala setiap semester dan pembinaan program studi yang akan 

diakreditasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal ini mencakup pemeriksaan 
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kelengkapan administrasi akademik, seperti kurikulum, satuan acara perkuliahan 

(SAP), kehadiran dosen dan mahasiswa, dan pelaksaan ujian akhir semester. 

Sedangkan kegiatan pembinaan meliputi pemeriksaan borang akreditasi dan 

pengoreksian dokumen akreditasi program studi. 

 

 

2.5   Umpan Balik 

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui 

umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan 

dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. 

 

Umpan Balik dari Isi Umpan Balik  Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen 1. Untuk beberapa mata 

kuliah, kapasitas kelas 

tidak sesuai dengan 

jumlah mahasiswa. 

Menjadwal ulang perkuliahan 

pada ruang yang sesuai dengan 

banyaknya mahasiswa. 

2. Internet sering mengalami 

gangguan. 

Meningkatkan bandwidth agar 

fasilitas internet dapat 

digunakan. 

Tim Monitoring 

Prodi  

1. Perbaharui Silabus. Memperbaharui Silabus. 

2. Perbaharui SAP. Memperbaharui SAP. 

3. Masih ada materi 

perkuliahan yang tidak 

sesuai dengan silabus. 

Prodi memberitahu hasil 

monitoring agar dosen dapat  

menyesuaikan materi dengan 

silabus. 

4. Banyak mata kuliah yang 

tidak memberikan umpan 

balik tugas/tes. 

Prodi memberitahukan kepada 

dosen agar memberikan umpan 

balik hasil tugas / tes. 

5. Masih ada dosen yang 

belum optimal 

menggunakan media dan 

sumber belajar dalam 

membantu penjelasan 

materi. 

Prodi menyarankan pada dosen 

agar menggunakan media dan 

sumber belajar dalam 

membentu penjelasan materi.  

Mahasiswa 1. Pelayanan dari staff 

administrasi kurang 

ramah 

 

 

 

Memberikan informasi hasil 

umpan balik kepada staff  

adminitrasi pada saat rapat 

jurusan dan mengingatkan 

pada staff administrasi untuk 

memberikan pelayanan yang 

lebih bersahabat. 



10 

 

Umpan Balik dari Isi Umpan Balik  Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

 

 

Memberitahukan staff 

administrasi untuk 

memberikan pelayanan untuk 

tepat waktu. 

2. Fungsi PA belum optimal 

 

 

 

Mengadakan penyuluhan 

tentang tugas dan fungsi PA 

kepada mahasiswa setiap awal 

perkuliahan. 

Mengadakan penyegaran 

kembali tugas dan fungsi PA 

melalui kegiatan lokakarya.  

Alumni 1. Perlu diadakan 

laboratorium  media 

pembelajaran 

matematika. 

Merevisi kurikulum dengan 

menambah mata kuliah media 

pembelajaran matematika 

berbasis ICT, dan mengajukan 

permohonan pada pimpinan 

fakultas untuk memfasilitasi 

pembuatan laboratorium 

pembelajaran matematika di 

fakultas. 

2. Materi disesuaikan 

dengan kebutuhan di 

lapangan. 

Merevisi kurikulum 

khususnya deskripsi mata 

kuliah yang terkait dengan 

materi sekolah menengah. 

Menambah referensi yang 

terkait dengan pembelajaran 

matematika sekolah 

menengah. 

Pengguna lulusan 1. Kemampuan lulusan 

dalam berbahasa Inggris 

masih kurang. 

Merevisi kurikulum dengan 

menambah mata kuliah Telaah 

Matematika Berbahasa Inggris 

. 

 Prodi memberikan syarat  bagi 

mahasiswa yang akan ujian 

skripsi agar telah mencapai 

skor TOEFL lebih atau sama 

dengan 400.  
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Umpan Balik dari Isi Umpan Balik  Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

2. Kemampuan lulusan 

dalam menggunakan ICT 

masih kurang 

1. Agar perkuliahan Media 

dan ICT lebih banyak 

mengadakan kegiatan 

workshop. 

2. Agar setiap mata kuliah 

menyisipkan tugas yang 

berhubungan dengan ICT.  

 

2.6   Keberlanjutan 

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan program studi ini, khususnya dalam hal-

hal berikut. 

 

a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa  

Upaya yang dilakukan oleh prodi Pendidikan Matematika Unsri untuk 

meningkatkan animo calon mahasiswa diantaranya melalui website Prodi, website 

Fakultas dan website Unsri, serta pemasangan iklan di media. 

Upaya lainnya adalah melalui kegiatan Seminar Pendidikan Matematika, 

Lomba Cerdas Cermat Matematika (keunggulan agar tertarik), Lomba Maraton 

Matematika untuk siswa SMP dan SMA se-Sumatera Bagian Selatan dan Art of 

Mathematics and Science. Selain itu, sosialisasi ke guru peserta PLPG, pembuatan 

website prodi yang beralamat: 

www.matheducationunsri.blogspot.com dan email:  

 mathedu.unsri@gmail.com 

 

b. Upaya peningkatan mutu manajemen 

Upaya peningkatan mutu manajemen dilakukan prodi pendidikan matematika  

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

1) Meningkatkan akses internet untuk keperluan dosen dan mahasiswa, 

misalnya KHS dan KRS online, mailing dan lain-lain 

2) Mengefektifkan pemanfaatan fasilitas perkuliahan seperti  laboratorium dan 

Micro Teaching 

3) Menyederhanakan birokrasi administrasi bagi dosen dan mahasiswa 

4) Menata sarana prasarana dan sumber belajar 

5) Mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan  

6) Mengadakan pemagangan dosen ke PTN lain seperti: UPI, UNJ, dan UM. 

7) Mengirim tenaga teknisi laboratorium untuk magang ke PTN lain seperti: 

UNS 

8) Mengadakan workshop dan lokakarya dengan mendatangkan pembicara dari 

dalam dan luar institusi 

9) Mengadakan pertemuan rutin pimpinan dan jurusan 

http://www.matheducationunsri.blogspot.com/
mailto:mathedu.unsri@gmail.com
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10) Menyederhanakan birokrasi administrasi bagi dosen dan mahasiswa  

11) Menata sarana prasarana dan sumber belajar 

12) Melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan 

 

c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan 

Upaya yang dilakukan oleh prodi Pendidikan Matemtika untuk peningkatan 

mutu lulusan diantaranya sebagai berikut. 

1) Peningkatan kualitas pembelajaran termasuk redisain kurikulum yang 

dilakukan secara berkala yaitu 4 tahun sekali 

2) Mendorong dan menfasilitasi dosen untukeningkatkan kualifikasi  

3) Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penggunaan IT 

4) Meningkatkan kemampuan dosen  berbahasa Inggris 

5) Mengadakan TOEFL Preparation untuk semester I sebagai prognostik, dan 

semester VII sebagai prasyarat untuk menempuh program skripsi. 

6) Merevisi kurikulum program studi secara berkala sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan pengguna 

7) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumberdaya pembelajaran  

8) Mengembangkan penelitian payung kolaboratif dosen dan mahasiswa 

9) Mendatangkan dosen tamu dari luar untuk memberikan kuliah umum 

10) Memberikan pelatihan pengembangan model dan media berbasis ICT pada 

dosen 

11) Mengembangkan softskill mahasiswa melalui mata kuliah seperti 

penambahan mata kuliah komunikasi dan kewirausahaan, penambahan 

materi pendidikan karakter pada mata kuliah telaah kurikulum. 

12) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

13)  Agar calon lulusan mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik ketika 

menjadi guru, kualitas praktik pembelajaran/pembelajaran mikro juga 

ditingkatkan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan 

laboratorium microteaching serta penggunaan media pembelajaran. 

14) Kualitas laboratorium juga ditingkatkan melalui penambahan laboratorium 

pendidikan matematika dan pengadaan alat pendukung yang lebih 

berkualitas.  

15) Peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik menyesuaikan kurikulum 

nasional dan menjawab kebutuhan pengguna atau pasar. 

 

 

d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan  

Upaya yang dilakukan prodi Pendidikan Matematika untuk pelaksanaan dan 

hasil kerjasama kemitraan adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

1) Menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah dan sekolah dalam 

bentuk program kelas internasional yang telah menghasilkan perangkat-

perangkat pembelajaran matematika berbahasa Inggris dan meningkatkan 
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kemampuan guru melaksanakan praktik pembelajaran matematika berbahasa 

Inggris 

2) Mengembangkan kerjasama dengan sekolah dalam bentuk kegiatan penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat yang telah menghasilkan berbagai produk 

pembelajaran seperti RPP, LKS, Model dan Media pembelajaran matematika 

yang inovatif, serta karya tulis ilmiah guru. 

3) Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam bentuk Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada mata 

kuliah Pengembangan dan Pengemasan Perangkat Pembelajaran (P4) yang 

telah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan praktik 

pembelajaran matematika di sekolah menengah. 

4) Menjalin dan meningkatkan kerjasama melalui fakultas dengan Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam bentuk Pendidikan dan Latihan 

Profesi Guru (PLPG) untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan praktik pembelajaran dan melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

5) Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan universitas dalam dan luar 

negeri dalam bentuk pengembangan staf dan penelitian 

 

e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif  

Upaya yang dilakukan prodi Pendidikan Matematika untuk memperoleh dana 

hibah kompetitif adalah melalui 

1) Mengikutsertakan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian, 

yang menghasilkan proposal penelitian untuk setiap dosen. 

2) Memfasilitasi dosen mengikuti kompetisi penelitian dan pengabdian dari 

berbagai sumber dana. Dari tahun 2013 hingga tahun 2015, terdapat 63 judul 

penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen prodi pendidikan 

matematika dengan sumber dana berasal dari berbagai instansi seperti DIKTI, 

Unsri, SEAMEO QITEP, Depag, LPMP. 
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