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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 

 

1.1  Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas 

 

1.1.1 Visi  

 

Hingga akhir Juli 2016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Sriwijaya (Unsri)telah mengelola 19 program studi (PS), terdiri atas15 (PS) sarjana dan 4 

PS magister. 14 PS Sarjana terdiri atas: (a) PS yang berada di bawah Jurusan Bahasa dan 

Seni: Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, (b) PS yang berada di bawah 

Jurusan MIPA: Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan 

Fisika, (c) PS yang berada di bawah Jurusan IPS: Pendidikan Sejarah, Pendidikan 

Ekonomi, PPKn, (d) PS yang berada di bawah Jurusan Ilmu Pendidikan: PGSD, PGPAUD, 

Bimbingan dan Konseling, serta Pendidikan Luar Sekolah, (d) PS tanpa jurusan: 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Pendidikan Teknik Mesin.  

 

PS magister yang berada di bawah pengelolaan FKIP terdiri atas PS Pendidikan 

Matematika, Pendidikan Bahasa, Teknologi Pendidikan, dan Pendidikan Olah Raga (mulai 

beroperasi pada Januari 2015). Sebelum tahun akademik 2012/2013, pengelolaan ketiga 

PS magister berada di bawah Program Pasca Sarjana (PPs) Unsri. Terkait dengan 

penataan kelembagaan di lingkungan Unsri, sejak tahun akademik 2012/2013 pengelolaan 

PS Magister kependidikan dialihkan ke fakultas yang relevan, yakni FKIP.  
 

FKIP telah merumuskan visi (V), misi (M), tujuan (T), dan sasaran (S) yang disusun 

berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh lembaga induknya, yakni Universitas 

Sriwijaya.Sehubungan adanya keragaman PS yang dikelola oleh FKIP, yakni PS sarjana 

dan PS magister, FKIP merumuskan VMTS berdasarkan peraturan dan mekanisme berikut 

ini. 

 

1. Dasar Penyusunan VMTS 
Dalam penyusunan VMTS terkini, FKIP mempertimbangkan perundang-undangan dan 

peraturan berikut ini: 
(a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang 

menegakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, yakni pada Bab IV 

Pasal 19-25;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia; 

(b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

(d) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 064/O/2003 

tertanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya sebagai pedoman 

dasar bagi penyelenggaraan Universitas Sriwijaya. 

(e) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 045/u/2002 tentang 

Kurikulum Inti Perguruan Tinggi 

(f) Peraturan Menteri Kemristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

(g) VMTS FKIP terdahulu dan Universitas Sriwijaya. 

(h) Hasil-hasil evaluasi diri terhadapkondisi FKIP. 
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2. Pihak-pihak yang Dilibatkan dalam Penyusunan VMTS 
Dalam penyusunan VMTS, FKIPUnsri selalu melibatkan personel yang ada di dalam 

struktur organisasi fakultas, terdiri atas dosen (dalam perannya sebagai Dekan dan Wakil 

Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi), tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, 

dan pemangku kepentingan. Peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut: 
(a) Dosen: sebagai tenaga pendidik, dosen adalah unsur PS pelaksana terdepan dalam 

mewujudkan visi dan misi, baik dalam kaitannya dengan tridarma 

pendidikan/pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dosen 

dalam aktivitas akademik sehari-hari mengetahui tingkat pencapaian visi dan misi yang 

sedang berjalan, hambatan dalam mewujudkan visi dan misi, serta pengembangan visi 

dan misi ke arah yang lebih berkualitas ke depannya. 

(b) Tenaga kependidikan: dalam kapastitasnya sebagai staf pendukung kegiatan akademik 

dan non-akademik, tenaga kependidikan yang terdiri atas laboran, teknisi, pustakawan 

memberikan kontribusi dalam pelayanan kepada dosen dan mahasiswa. Atas 

dukungan tersebut mereka memiliki informasi dan pengalaman yang bermanfaat bagi 

penyusunan VMTS. 

(c) Mahasiswa: sebagai subjek pebelajar mahasiswa diyakini memiliki pengalaman dan 

aspirasi berkenaan dengan layanan yang sedang diberikan oleh FKIP baik dalam 

kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Atas pengalaman dan aspirasi 

dimaksud mahasiswa patut dilibatkan di dalam penysunan VMTS FKIP. 

(d) Alumni: sebagai lulusan yang pernah mengenyam pendidikan tinggi pada PS Magister 

FKIP Universitas Sriwijaya, alumni diyakini telah berhasil menguasai standar 

kompetensi lulusan baik dalam tataran kompetensi inti, pendukung, dan lainnya. Dalam 

menggunakan kompetensi yang telah dikuasai tersebut alumni berhadapan dengan 

kenyataan dunia kerja yang berkemungkinan belum dikaji selama menempuh 

pendidikan ataupun memiliki harapan baru yang lebih bernas. Sebagai alumni mereka 

juga diyakini terikat dalam wawasan almamater yang menghendaki PS Magisterdan PS 

Sarjana terus meningkatkan kualitas agar lulusan mampu bekerja dan bersaing dengan 

lulusan program studi yang sama. Alumni dengan demikian memiliki informasi yang 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas melalui penyesuaian visi dan misi program 

studi.  

(e) Pihak pemangku kepentingan (stake holders)---pemerintah dan masyarakat---memiliki 

kepentingan agar lulusan FKIP berkualitas dan mengabdikan pengetahuan yang 

diperoleh di tengah masarakat. Atas keterpentingan tersebut para pemangku 

kepentingan dilibatkan di dalam penyusunan VMTS, khususnya untuk memperoleh 

masukan yang bernas tentang harapan mereka ke depan terhadap FKIP. 

 

3. Mekanisme Penyusunan VMTS 
Proses penyusunan VMTS dilakukan dengan menempuh tahapanberikut ini: 
(a) Dekan membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri atas Wakil Dekan I, Ketua-ketua 

Jurusan, Ketua-ketua PS Magister, Ketua-ketua PS Sarjana, dan perwakilan dosen, 

bertugas melakukan evaluasi diri kondisi FKIP selama kurun waktu terakhir, mengolah 

dan menganalisis hasil-hasil pengumpulan data (wawancara, angket) yang berasal dari 

dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pengguna alumni; mempelajari 

perkembangan pendidikan magister terkini dan prediksi ke depan, serta mengkaji 

berbagai perundang-undangan, visi dan misi misi FKIP dan Universias Sriwijaya 

terakhir. 

(b) Satgas menyusun draf VMTS dan menyiapkan kegiatan lokakarya pembahasan draft 

VMTS. 
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(c) Satgas melaksanakan lokakarya pembahasan draft VMTS yang dihadiri yang dihadiri 

oleh pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa, alumni, 

dan pemangku kepentingan. 

(d) Hasil lokakarya perumusan VMTS kemudian ditetapkan sebagai VMTS yang siap 

diusulkan oleh FKIP kepada pimpinan Rektor untuk disahkan dengan SK Rektor. 

(e) Hasil pengesahan tersebut kemudian diberlakukan sebagai VMTS FKIP yang resmi 

dan disosialisasikan melalui bebagai media sebagaimana diuraikan pada butir 

sosialisasi.Rumusan visi dan misi FKIP Unsri dikembangkan dengan mengacu pada 

visi dan misi Unsri. Visi dan misi dirumuskan melalui pembahasan di tingkat fakultas 

yang melibatkan pimpinan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua unit pelaksana, 

pemangku kepentingan, dan mahasiswa. 

 

Jika Unsri menetapkan visinya “Menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka dan 

berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 

2025”, maka FKIP Unsri merumuskan visinya, yakni: 
 

“FKIP Unsri pada dasawarsa kedua abad ke-21 merupakan lembaga yang unggul 

dalam pengembangan SDM, riset, informasi, dan inovasi kependidikan.“ 

 

 

1.1.2  Misi  

 

Merujuk pada visi di atas, FKIP merumuskan misinya yang memuat tridarma perguruan 

tinggi dan sistem dukungan untuk pencapaian visi, yakni: 

FKIP Unsri memiliki misi untuk menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan: 

1. pendidikan yang menghasilkan pendidik, tenaga ahli, dan tenaga kependidikan yang 

profesional serta mampu bersaing secara global; 

2. penelitian di bidang pendidikan dan ilmu murni yang menghasilkan informasi dan 

pembaharuan kependidikan; 

3. pengabdian yang berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat; 

4. sistem tata kelola organisasi fakultas yang mengedepankan profesionalitas dalam 

mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi; dan 

5. kerja sama dengan lembaga lain yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi. 
 
1.1.3  Tujuan  
 

FKIP Unsri bertujuan untuk menghasilkan: 

1. lulusan yang berkualitas dan profesional dengan masa studi tepat waktu; 

2. karya penelitian dalam bidang ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan informasi (ipteksi) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam bidang pendidikan; dan 

3. karya pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada perbaikan mutu 

pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; 

4. sistem tata kelola organisasi fakultas yang mengedepankan profesionalitas dalam 

mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi; 

5. kerja sama dengan lembaga lain yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi. 
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1.1.4  Sasaran dan strategi pencapaiannya 
 

FKIP Unsri telah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis ke dalam rencana 
strategis (Renstra) sampai pertengahan tahun 2020 sebagai kelanjutan Renstra 
sebelumnya 2010-2016. Renstra sampai tahun 2020 sesuai dengan rentang waktu visi dan 
misi telah dirumuskan dengan memperhatikan pencapaian sasaran dari tahun ke tahun dan 
akan mulai diberilakukan pada pertengahan tahun 2017. Rencana Strategis terkait dengan 
isi sasaran, target, dan strategi pencapaian yang telah dirumuskan FKIP Unsri ke dalam 
bidang-bidang tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat diuraikan pada tabel berikut ini. Uraian Renstra2016-2020 dengan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.1.4. 
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Tujuan, Sasaran dan Strategi PencapaianFKIP Unsri 2016-2020 
 

No Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian Indikator 
Target 

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Bidang Akademik 

  Menghasilkan 
lulusan yang 
berkualitas dan 
profesional 
dengan masa 
studi tepat 
waktu; 

 Menghasilkan 
lulusan yang 
dapat 
memenuhi 
tuntutan dunia 
kerja, 
khususnya 
dalam bidang 
keahlian 
masing-masing 

 Menghasilkan 
lulusan yang 
mampu 
melakukan 
penelitian dan 
menerapkan 
hasilnya; 

 

 Penyelenggaraan 
PBM yang 
efisien, efektif, 
dan produktif 
berbasis student-
centered learning 

(SCL) 

  
 

 Mengembangkan model-
model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik 
mata kuliah dan mahasiswa 
(SCL) 

 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan sumber 
belajar lain secara optimal 

 Melaksakan pelatihan dan 
pemagangan TI untuk 
dosen 

 Melaksanakan pelatihan 
pembelajaran bermuatan 
softskills dan pendidikan 
karakter 

 Melaksanakan monitoring 
dan evaluasi perangkat 
pembelajaran (silabus, 
satuan acara perkuliahan 
dosen, bahan ajar/handout, 
modul, evaluasi) 

 Melaksanakan monitoring 
dan evaluasi kegiatan 
perkuliahan dan beserta 
penilaiannya 

 Meningkatkan kemampuan 
dosen dalam membimbing 
tugas akhir mahasiswa 

 Persentase mata 
kuliah yang dilengkapi 
perangkat 
pembelajaran (silabus, 
SAP, handout, 
penilaian+rubrik) 

60 75 100 100 100 100 

 Persentase mata 
kuliah yang 
menerapkan SCL 

75 80 85 90 95 100 

 Persentase mata 
kuliah yang 
menerapkan e-
learning 

15 25 30 35 40 50 

 Persentase mata 
kuliah bermuatan 
softskills dan 
pendidikan karakter 

60 65 70 75 80 85 

 Persentase lulusan 
tepat waktu <4 tahun 6 
bulan 

50 60 70 75 80 85 
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Lanjutan .... 

No Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian Indikator 
Target 

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

 Bidang Akademik (lanjutan) 

   Penyelengga-
raan 
praktikum/praktik 
yang efektif, 
efisien 

 Mengembangkan 
substansi praktikum/praktik 
yang sesuai dengan  

 standar 
kompetensi/kompetensi 
dasar 

 Mengadakan bahan dan 
alat praktikum melalui 
pembiayaan DIPA, 
bantuan alumni, dan 
sponsor yang tidak 
mengikat 

 Monitoring dan evaluasi 
aktivitas praktikum/praktik 

 Persentase 
praktikum/praktik 
yang dilengkapi 
RPS/SAP 

85 90 95 100 100 100 

 Persentase praktikum 
yang dilengkapi 
modul praktikum 

85 90 95 100 100 100 

 Jumlah 
praktikum/praktik 
yang diselenggarakan 
sesuai dengan 
RPS/SAP untuk 
mencapai kompetensi 
yang ditetapkan 

60 65 70 80 90 100 

  Pelaksanaan 
evaluasi 
pembelajaran 
secara maksimal 
untuk mengukur 
keberhasi-lan 
pembelaja-ran dan 
pencapaian 
kompetensi 

 Meningkatkan intensitas 
monitoring dan evaluasi 
proses pembelajaran dan 
penilaian 

 Meningkatkan sistem 
pengarsipan penilaian 
mata kuliah 
 

 Persentase mata 
kuliah yang 
melakukan evaluasi 
pembelajaran 
sedikitnya dalam tiga 
komponen: 
tugas+UTS+UAS 

100 100 100 100 100 100 

 Persentase mata 
kuliah yang soal UTS 
dan UAS-nya 
dievaluasi oleh 
kelompok bidang ilmu 
setiap semester 

0 5 25 35 50 75 

 
 
 
 
 



 

7 
 

 
Lanjutan... 

No Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian Indikator 
Target 

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

 2. Bidang Penelitian 

 Karya penelitian 
dalam bidang ilmu 
pendidikan dan 
ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan informasi 
(ipteksi) yang 
dapat diterapkan 
untuk 
meningkatkan 
mutu pendidikan 
dan dapat 
digunakan 
sebagai sumber 
informasi dalam 
bidang pendidikan 

Terciptanya hasil 
penelitian unggulan 
yang bermanfaat 
bagi komunitas 
pendidikan 

 Mengembangkan research 
roadmap setiap PS 

 Menjalin kerja sama 
sponsorshop penelitian 
dosen yang sesuai dengan 
kebutuhan stakeholder 

 Menjalin kerja sama 
internasional untuk 
penelitian yang bersifat 
kolaboratif 

 Melaksanakan pelatihan 
penelitian bagi dosen muda 

 Melaksanakan pelatihan 

penelitian untuk 

menghasilkan proposal 

yang kompetitif guna 

memperoleh hibah 

penelitian di tingkat Unsri 

dan Dikti 

 Menyediakan hibah 

penelitian di tingkat fakultas 

untuk dosen muda 

 Melaksanakan kerja sama 
dengan pemerintah daerah 
untuk melaksanakan 
penelitian yang sesuai 
dengan kepedulian 

 Jumlah penelitian 
yang didanai oleh 
pihak luar PT 

3 4 5 6 7 8 

 Jumlah penelitian 
yang didanai oleh PT 
sendiri 

30 35 40 45 50 55 

 Jumlah kontrak kerja 
sama penelitian 
dengan lembaga lokal 

5 7 10 15 20 25 

 Jumlah kontrak kerja 
sama penelitian 
dengan lembaga 
nasional 

5 7 8 9 10 15 

 Jumlah kontrak kerja 
sama penelitian 
dengan lembaga 
internasional 

0 0 2 3 4 5 

 Jumlah penelitian 
dosen dengan 
melibatkan 
mahasiswa yang 
melaksanakan tugas 
akhir 

10 15 20 25 30 35 

 Jumlah mahasiswa 
yang terlibat dalam 
penelitian dosen 

1 1 2 5 7 10 
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Lanjutan … 

No Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian Indikator 
Target 

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

 3. Bidang Pengabdian kepada  Masyarakat 

 Menghasilkan 
karya yang dapat 
diterapkan untuk 
meningkatkan 
hubungan yang 
sinergis antara 
FKIP Unsri, 
lembaga lain, dan 
masyarakat 
(stakeholders). 
 

Terwujudnya peran 
FKIP Unsri 
membantu 
pemerintah dalam 
proses 
pembangunan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
pendidikan 

 Meningkatkan kegiatan 
kemitraan antara FKIP 
dengan Pemda, dunia 
usaha, dan industri 

 Melakukan studi kebutuhan 

terhadap khalayak sasaran 

terkait permasalahan 

bidang pendidikan 

 Melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan hasil penelitian 

atau perkuliahan untuk 

membantu masyarakat 

memecahkan masalah yang 

dihadapinya.yang perlu 

pemecahan 

 Melakukan pelatihan 
penyusunan proposal PKM 
yang berkualitas 

 

Jumlah kerja sama 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
dengan stakeholder 
eksternal (MoU) 

20 20 22 24 26 28 

Jumlah dosen sebagai 
tenaga ahli dalam 
aplikasi hasil-hasil 
penelitian di masyarakat 

24 26 30 35 40 45 

Persentase kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat dengan 
melibatkan mahasiswa 

3 3 4 5 6 7 
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1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas 

akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi 

dan tujuan Fakultas 

 

1. Upaya Penyebaran/Sosialisasi 

a. Sosialisasi kepada dosen  

Penyebarluasan VMTS FKIP kepada dosen dilakukan melalui sejumlah media dan 

kesempatan. Pertama, dalam pertemuan resmi, seperti rapat pimpinan (rapim), rapat 

senat fakultas, rapat rutin, dan rapat di tingkat jurusan dan program studi, Dekan, 

Wakil Dekan I, II, dan IIIselalu berupaya menyampaikan visi dan misi pada 

kesempatan pertama guna mengingatkan peserta rapat untuk selalu 

menjadikanVMTS FKIP Unsri sebagai acuan atau landasan dalam melaksanakan 

kegiatan tridharma perguruan tinggi. 
 

Kedua, setiap tahun akademik baru FKIP menerbitkan Buku Pedoman Akademik 

yang memuat informasi tentang staf pimpinan, visi, misi, tujuan FKIP, jurusan, dan 

program studi, ketenagaan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pedoman 

akademik. Buku pedoman ini berlaku ketika tahun akademik baru dimulai, mengganti 

buku akademik sebelumnya. Dosen memperoleh buku pedoman dimaksud dan dapat 

membaca secara jelas visi, misi, dan tujuan FKIP, jurusan, dan program studi 

masing-masing. Dosen diharapkan dapat semakin memahami informasi dari buku 

pedoman tentang visi, misi, dan tujuan FKIP dan meneruskannya kepada mahasiswa 

di dalam kegiatan akademik perkuliahan, pembimbingan akademik, pelaksanaan 

tugas akhir, atau pun kegiatan ekstrakurikuler. 
 

Ketiga, pada setiap ruang dosen program studi tersedia banner dalam ukuran besar 

yang memuat visi dan misi FKIP serta program studi. Penempatan banner ini 

diharapkan dapat memperkokoh pengingatan dan pemahaman dosen terhadap visi 

dan misi FKIP agar dapat dimanifestasikan isinya dalam perilaku tridarma perguruan 

tinggi, yakni mendidik/mengajar mahasiswa, meneliti, dan mengabdi kepada 

masyarakat. 
 

Keempat, FKIP telah memiliki laman http://www.fkip.unsri.ac.id. Di dalam laman 

sudah tertera visi dan misi FKIP. Ketika dosen mengakses situs tersebut kapan dan 

dimana saja, mereka dapat membaca terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan FKIP. 

Penempatan ini bertujuan untuk kembali mengingatkan dosen agar dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik di perguruan tinggi mereka memiliki 

pemahaman yang jelas tentang arah perguruan tinggi tempat mereka mengabdi. 
 

b. Sosialisasi kepada mahasiswa dan calon mahasiswa 

Sosialisasi visi, misi, dan tujuan FKIPkepada peserta didik dan calon perserta didik 

pada semua program studi dilakukan melalui berbagai strategi:Pertama, FKIP Unsri 

memberikan buku pedoman kepada setiap mahasiswa baru. Buku pedoman memuat 

informasi tentang staf pimpinan, visi, misi, tujuan FKIP, jurusan, dan program studi, 

ketenagaan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, kurikulum, pedoman 

akademik. Pada kesempatan pertama mengikuti perkuliahan di FKIP, yakni pada 

kegiatan orientasi mahasiswa baru serta kuliah umum, mahasiswa mendapat 

http://www.fkip.unsri.ac.id/
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penjelasan tentang visi, misi, dan tujuan fakultas. Penyampaian ini dimaksudkan agar 

mahasiswa memahami arah maupun tujuan lembaga pendidikan tempat mereka 

belajar selama empat tahun ke depan. Mahasiswa diharapkan dapat 

mengembangkan perilaku belajar yang selaras dengan semangat visi, misi, dan 

tujuan tempat mereka menempuh pendidikan. Lebih dari itu, dengan memiliki Buku 

Pedoman Akademik, mahasiswa dapat membaca secara jelas visi, misi, dan tujuan 

FKIP, jurusan, dan program studi masing-masing.  

 

Kedua, sosialisasi visi dan misi juga dilakukan melalui selebaran (leaflet) kepada 

calon mahasiswa, yaitu ketika promosi kepada calon mahasiswa oleh jurusan atau 

program studi ke SMA/SMK/MA.Promosi ini selain melibatkan dosen juga melibatkan 

anggota Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP dan himpunan mahasiswa masing-masing 

program studi. Tujuan dari sosialisasi ini ialah untuk memberikan informasi 

pendidikan lanjut kepada calon-calon mahasiswa agar mereka memiliki minat yang 

tinggi untuk menempuh pendidikan di FKIP Universitas Sriwijaya. 
 

Ketiga, FKIP memiliki situs http://www.fkip.unsri.ac.id yang dapat diakses oleh 

mahasiswa kapan dan di mana saja.Salah satu isi laman ini ialah visi dan misi 

fakultas. Penempatan visi dan misi FKIP pada situs ini untuk memberikan 

kemudahan kepada mahasiswa untuk mengetahui VMTS FKIP Unsri. 
 

c. Sosialisasi kepada tenaga kependidikan  

Sosialisasi visi dan misi kepada tenaga pendidikan (staf administrasi, tenaga laboran, 

ruang baca, tenaga kebersihan) dilakukan melalui berbagai kegiatan dan 

kesempatan. Pertama, rapat dinas karyawan FKIP yang dilaksanakan setiap bulan. 

Pimpinan rapat, antara lain Wakil Dekan II dan Kabag TU, selalu mengingatkan visi 

dan misi FKIP agar menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing.  
 

Kedua, serupa dengan dosen, sosialisasi visi dan misi dilakukan melalui banner yang 

terdapat di masing-masing program studi, ruang jurusan, serta dekanat (kantor dekan 

dan administrasi).  
 

d. Sosialisasi kepada alumni 
Alumni FKIP Unsri merupakan aset yang perlu dijaga keterhubungannya melalui 

organisasi ikatan alumni. Saat ini selain telah terbentuk Ikatan Alumni FKIP, pada 

masing-masing program studi juga terdapat ikatan alumni program studi.Sosialisasi 

visi dan misi kepada para alumni utamanya dilakukan melalui website fakultas dan 

universitas, yaitu pada www.fkip.unsri.ac.id atau www.unsri.ac.id.  
 

e. Sosialisasi kepada stakeholder 
Sosialisasi kepada pemangku kepentingan dilakukan melalui rapat atau pertemuan 

dan kunjungan dengan pihak terkait baik pada tingkat pemerintah provinsi dan juga 

dengan pemerintah kabupaten/kota, serta juga dengan instansi swasta. Para 

stakeholder yang ingin mengetahui lebih lanjut visi dan misi dapat membacanya pada 

situs www.fkip.unsri.ac.id. 
 

 

http://www.fkip.unsri.ac.id/
http://www.fkip.unsri.ac.id/
http://www.unsri.ac.id/
http://www.fkip.unsri.ac.id/
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2. Tingkat Pemahaman 

FKIP Unsri sangat mengharapkan sivitas akademika memahami visi, misi, tujuan, dan 

sasaran fakultas supaya dapat diimplementasikan atau menjadi panduan dalam setiap 

kegiatan tridharma perguruan tinggi. Sehubungan dengan pentingnya pemahaman pada 

tingkat implementasi, FKIP melakukan penilaian langsung menggunakan metode survei 

dengan memanfaatkan kuesioner sebagai instrumen penilaiannya. Hasilpenilaian 

terhadap tingkat pemahaman masing-masing sivitas akademika diuraikan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam pada tataran implementasi langsung ataupun 

penghayatan masing-masing terhadap VMTS. Uraian selengkapnya seperti berikut ini: 
 

a. Tingkat pemahaman dosen 

Pemahaman dosen FKIP Unsri terhadap VMTSdinilai dari manifestasi sifat 

keunggulandalam konteks tridharma perguruan tinggi. Pada bidang 

pendidikan/pengajaran, pemahaman dosen diindikasikan oleh upaya dosen untuk 

melanjutkan pendidikan jenjang doktoral, upaya dosen dalam menerapkan model-

model pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, 

menggunakan sumber-sumber pembelajaran mutakhir, melaksanakan kegiatan 

penasihat akademik yang intensif, dan pembimbingan tugas akhir yang efektif.  
 

Dalam bidang penelitian, pemahaman dosen tercermin dari upaya penelitian yang 

telah dilakukan dengan mengacu pada pada visi dan misi, seperti penelitian 

pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran yang inovatif, publikasi ilmiah pada 

jurnal internasional dan nasional, keterlibatan dosen dalam temu ilmiah yang 

mempresentasikan karya-karya penelitian atau kajian konseptual baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional. Manisfestasi lainnya ialah upaya dosen dalam 

memperoleh hibah penelitian yang berguna untuk mendukung penelitian yang 

menjadi minat masing-masing. Sejumlah hibah penelitian telah diperoleh oleh dosen 

baik yang ditawarkan di tingkat universitas dan nasional. 
 

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen sudah berupaya 

melakukan kegiatan pengabdian yang mengimplementasikan hasil-hasil penelitian 

dan berorientasi pada kebutuhan khalayak sasaran di SD, SMP, SMA/SMK. Upaya 

lainnya ialah dosen mengajukan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat dan 

memenangkan seleksi proposal baik di tingkat lokal universitas maupun 

nasional.Dosen FKIP juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang masih dalam koridor 

pengabdian kepada masyarakat seperti memberikan berbagai pelatihan dan 

workshop atas permintaan khalayak sasaran. Adanya permintaan disertai 

pemenuhannya menunjukkan tingginya tingkat pemahaman dosen terhadap VMTS. 
 

b. Tingkat pemahaman mahasiswa 

Pemahaman mahasiswa terhadap visi dan misi FKIP dapat dilihat dari berbagai 

aktivitas mahasiwa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Keinginan untuk 

mewujudkan keunggulan dapat diamati dari perilaku belajar mahasiswa dalam 

perkuliahan. Mahasiswa dinilai telah berupaya untuk mampu beradaptasi dengan 

strategi pembelajaran inovatif yang diaplikasikan dosen dalam kegiatan 

pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan 

dosen, tingkat kehadiran yang tinggi dalam perkuliahan, memanfaatkan sumber-

sumber pembelajaran berbasis ICT seperti e-learning, memanfaatkan prasarana dan 

sarana yang disediakan oleh fakultas, memanfaatkan pelayanan penasehat 
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akademik secara optimal, mengerjakan tugas akhir yang mengacu pada 

perkembangan ilmu yang mutakhir.  
 

c. Tingkat pemahaman tenaga kependidikan 

Tenaga kependidikan sebagai pendukung sistem pelayanan pendidikan di FKIP Unsri 

menunjukkan tingkat pemahaman yang memadai terhadap visi dan misi fakultas. 

Kememadaian ini dapat dinilai dari perilaku melayani kepada sivitas akademika, 

seperti: kesediaan mereka untuk bekerja secara optimal melebihideskripsi tugas yang 

telah ditentukan oleh pimpinan fakultas. Contoh keunggulan yang mereka telah 

tunjukkan sebagai manifestasi dari pemahaman terhadap visi dan misi fakultas ialah 

mekanisme kerja diupayakan sesuai dengan prosedur operasi standar (POS). Bagian 

administrasi telah memberikan dukungan terbaik mahasiswa, misalnya dalam 

pengurusan surat-menyurat berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir, serta izin 

penelitian. Petugas ruang baca telah memberikan layanan terbaik dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa dan dosen untuk 

memanfaatkan koleksi pustaka. Karyawan bagian pemeliharaan dan kebersihan telah 

berupaya menjaga kelengkapan dan kebersihan ruang kuliah, laboratorium, dan 

prasarana yang ada di semua kampus FKIP Unsri. 
 

d. Tingkat pemahaman alumni 

Alumni FKIP Unsri sebagian besar bekerja dalam bidang pendidikan dan bidang-

bidang penunjang profesi pendidik dan telah berhasil menjadi pemimpin berbagai 

lembaga pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan 

tinggi, serta pemerintahan. Dari hasil-hasil penelusuran, para alumni merasa bangga 

sebagai bagian dari FKIP. Mereka merasa telah memperoleh pendidikan berkualitas 

dari FKIP Unsri. Selain itu mereka juga setuju dengan cita-cita tinggi dan mulia yang 

telah dirumuskan di dalam visi dan misi, yakni sebagai institusi yang unggul dalam 

menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang pendidikan. Pemahaman alumni 

terhadap visi dan misi juga dimanifestasikan dalam perilaku positif seperti partisipasi 

mereka yang antusias dalam kegiatan seminar, lokakarya, atau pelatihan yang 

diselenggarakan oleh FKIP ataupun kesediaan mereka untuk mengundang dosen 

FKIP dalam kegiatan seminar, pelatihan, atau lokakarya yang dilaksanakan oleh 

institusi tempat mereka bekerja. Partisipasi dan kebanggaan dimaksud merupakan 

refleksi dari pemahaman mereka terhadap visi dan misi yang telah dirumuskan 

bersama.  
 

e. Tingkat pemahaman pemangku kepentingan (stakeholders) 

Pemangku kepentingan berperan penting dalam mempertahankan eksistensi FKIP 

sebagai institusi penghasil calon tenaga pendidikan. Pemahaman mereka terhadap 

visi dan misi FKIP dapat ditelusuri dari persetujuan mereka terhadap rumusan dan 

kesediaan untuk mendukung FKIP Unsri dalam melaksanakan program tridharma 

perguruan tinggi atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-

akademik yang diselenggarakan di dalam kampus ataupun di luar kampus. 
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STANDAR 2.  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 
PENJAMINAN MUTU 

 
2.1  Tata Pamong 

Sistem dan pelaksanaan tata pamong di FKIP Unsri dilakukan untuk memilih pemimpin 
dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung 
jawab dan adil. 
 

Sistem tata pamong di FKIP yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan 

adil dikembangkan dengan merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. Peraturan dan perundang-undangan dimaksud telah dirumuskansecara 

operasional ke dalam: 

1. Statuta UnsriTahun 2003 (Lampiran 2.1.1),  

2. Buku Pedoman UnsriTahun 2015/2016 (Lampiran 2.1.2),  

3. Buku Pedoman FKIP2015/2016 (penerbitan terakhir)(Lampiran 2.1.3),  

4. Berbagai kebijakankhususterkait yang dikeluarkan oleh Rektor dan Dekan untuk 

melengkapi sistem tata pamong (Lampiran 2.1.4).  

 

Penjelasan tentang sistem dan pelaksanaan tata pamong di FKIP diuraikan di bawah ini. 

1. Tata pamong yang kredibel 

Sistem dan pelaksanaan tata pamong mencakup pemilihan unsur-unsur organisasi FKIP 

yang terdiri atas senat fakultas, dekan beserta tiga Wakil Dekan, ketua dan sekretaris 

jurusan, ketua program studi, unit-unit kerja, dan unsur-unsur pelaksana akademik. Guna 

memilih personel yang kredibel untuk bertugas dan bertanggung jawab pada unsur-unsur 

organisasi tersebut, FKIP dengan mengacu pada ketentuan Unsritelah mengembangkan 

sistem seleksi personel yang tepat dengan menjunjung tinggi prinsip kredibilitas, 

transparansi, dan demokratis. Sistem dan pelaksanaan pemilihan personel dalam 

organisasi fakultas diuraikan secara berturut-turut berikut ini.  

 

a. Anggota Senat Fakultas 

Senat FKIP Unsri adalah salah satu perangkat yang memiliki posisi penting dalam 

pengambilan keputusan atas sejumlah kebijakan di tingkat fakultas (Statuta Unsri Pasal 

41). Senat FKIP dipimpin oleh Ketua Senat yang juga bertindak sebagai dekan. Anggota 

senat fakultas merupakan representasi dari unsur-unsur yang ada dalam organisasi 

fakultas, terdiri atas dosen perwakilan program studi, ketua-ketua jurusan, guru besar, serta 

dekan dan pembantu-pembantunya. Atas peran penting ini, anggota senat fakultas yang 

dipilih adalah mereka yang memenuhi kriteria pendidik profesional, memahami visi dan misi 

fakultas, dan merepresentasikan kepentingan program studi, jurusan, dan fakultas secara 

seimbang. Pemilihan masing-masing anggota yang mencerminkan asas kredibelitas 

dijelaskan secara ringkas melalui mekanisme berikut ini: 

 

Perwakilan Dosen. Pada pemilihan anggota senat fakultas yang berasal dari unsur dosen 

masing-masing program studi, tahapan yang ditempuh ialah (a) dosen memilih beberapa 

calon anggota yang memiliki kapabilitas untuk mewakili mereka di tingkat fakultas. 

Mekanisme yang ditempuh untuk memilih satu wakil ialah melalui rapat program studi yang 

mengutamakan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai dosen melakukan voting, (b) 

ketua program studi menyampaikan hasil pemilihan anggota senat kepada Dekan FKIP 
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Unsri dengan melampirkan daftar hadir peserta, daftar calon anggota senat terpilih, dan 

risalah rapat, dan (c) Dekan selanjutnya memberikan persetujuan serta menyampaikan 

nama calon anggota senat fakultas terpilih kepada Rektor untuk dituangkan ke dalam Surat 

Keputusan Rektor. Masing-masing anggota senat dari unsur program studi memiliki satu 

hak suara.  

 

Ketua Jurusan. Ketua jurusan dari masing-masing jurusan, yakni Jurusan Bahasa dan 

Seni, Jurusan Matematika dan IPA, Jurusan IPS, dan Jurusan Ilmu Pendidikan secara 

otomatis diangkat sebagai anggota senat yang mewakili jurusan. Dalam konteks ini ketua 

jurusan terpilih adalah dosen yang memenuhi persyaratan kredibilitas sehingga sudah 

selayaknya mewaliki jurusannya dalam senat fakultas. Masing-masing ketua jurusan 

memiliki satu hak suara dalam rapat senat fakultas. 

 

Guru Besar. Dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar di lingkungan FKIP secara 

otomatis diangkat sebagai anggota senat fakultas. Dasar pengangkatan guru besar secara 

otomatis sebagai anggota senat ialah mereka memiliki kemampuan, kinerja, profesionalitas, 

dan reputasi yang telah ditunjukkan secara berjenjang sehingga memperoleh jabatan 

akademik tertinggi. Masing-masing guru besar memiliki satu hak suara dalam rapat senat 

fakultas. 

 

Dekan dan Wakil Dekan. Dekan dan Wakil Dekan sebagai pimpinan FKIP dipilih oleh 

anggota senat. Masing-masing dengan sendirinya diangkat sebagai anggota senat fakultas 

dari unsur pimpinan fakultas. Dekan sendiri sebagai pimpinan fakultas secara otomatis 

ditunjuk sebagai ketua senat fakultas. Dekan dan para pembantunya masing-masing 

memiliki satu hak suara dalam rapat senat fakultas. 

 

b. Dekan dan Wakil Dekan 

Dekan beserta pembantu-pembantunya adalah dosen yang atas kapabilitasnya dipilih oleh 

senat fakultas sebagai pimpinan FKIP Unsri. Mengingat keterpentingan tugas dan tanggung 

jawabnya, pemilihan dekan dan pembantu-pembantunya dilakukan melalui mekanisme 

yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Unsri sebagaimana disebutkan di 

dalam Statuta UnsriPasal 42 (Lampiran 2.1) dan aturan yang ditetapkan oleh Dekan yang 

telah dibahas di dalam rapat Senat FKIP terlebih dahulu. 

 

Pertama, tata cara pencalonan dan pemilihan Dekan FKIP diaturdi dalam Statuta Unsri dan 

operasionalnya dituangkan dalam bentuk SK Rektor. Penjaringan calon Dekan dilakukan 

oleh Panitia Penjaringan  yang dibentuk Dekan selaku Ketua Senat Fakultas. Panitia 

penjaringan ini diketuai oleh Wakil Dekan I dan dibantu oleh dua orang anggota yang bisa 

diambil dari senat atau yang ditunjuk dan diangkat oleh Dekan. Penjaringan dilakukan 

dengan mengumumkan secara terbuka di berbagai media yang dapat diketahui oleh 

segenap sivitas akademika. Setiap dosen yang memenuhi persyaratan berhak mencalon 

diri atau dapat dicalonkan sebagai calon dekan. Dari nama-nama yang masuk kemudian 

akan diumumkan para calon dekan yang mendapat suara terbanyak berdasarkan hasil 

pilihan/polling. Selanjutnya dalam sidang Senat FKIP Terbuka, para calon dekan ini 

memberikan presentasi tentang visi, misi, program unggulan masing-masing. Rapat senat 

kemudian melakukan pemilihan secara demokratis untuk menetapkan peringkat calon. Tiga  

orang calon yang terpilih dengan suara terbanyak diusulkan kepada Rektor untuk 

ditetapkan sebagai Dekan FKIP dalam masa jabatan 4 tahun dan sesudahnya dapat 

dikembali hanya untuk sampai pada masa jabatan 4 tahun kedua. 
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Kedua, mekanisme pencalonan dan pemilihan para Wakil Dekan FKIP Unsri (1 Wakil 

DekanBidang Akademik, 1 Wakil DekanBidang Administrasi dan Keuangan, dan 1 Wakil 

DekanBidang Kemahasiswaan) dilakukan melalui tata cara yang hampir sama dengan 

pemilihan dekan. Pemilihan dilakukan dalam rapat Senat FKIP. Dosen yang memiliki 

persyaratan, antara lain jabatan akademik minimal lektor, pernah menjabat ketua program 

studi, ketua atau sekretaris jurusan, atau jabatan lain yang setara, jenjang pendidikan 

minimal magister berhak mencalonkan diri atau dapat dicalonkan. Anggota senat memilih 

masing-masing calon Wakil Dekan sebanyak tiga orang untuk masing-masing posisi 

berdasarkan suara terbanyak. Hasil pemilihan tersebut selanjutnya ditetapkan Dekan FKIP 

Unsri dan kemudian disampaikan kepada Rektor Unsri untuk diterbitkan Surat 

Keputusannya. 

 

c. Ketua Jurusan 

Ketentuan tentang unsur pimpinan Jurusan diatur di dalam Statuta Unsri Pasal 48. 

Pemilihan calon ketua jurusan dilakukan satu paket bersama sekretaris jurusan, ditetapkan 

melalui rapat dosen di tingkat jurusan, dipimpin oleh ketua jurusan yang akan digantikan. 

Para calon ketua jurusan dipilih secara langsung oleh dosen yang berada di bawah suatu 

jurusan: dosen dari masing-masing program studi. Dosen yang memperoleh suara 

terbanyak pertama dinyatakan sebagai ketua jurusan dan suara terbanyak kedua 

dinyatakan sebagai sekretaris jurusan. Hasil dari pemilihan ini kemudian dilaporkan ke 

Dekan untuk diusulkan sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan melalui surat keputusan 

Rektor Unsri.  

 

d. Ketua Program Studi 

Ketentuan tentang unsur pimpinan program studi diatur di dalam Statuta Unsri Pasal 51. 

Penetapan ketua program studi di lingkungan FKIP Unsri dilakukan berdasarkan hasil rapat 

pimpinan FKIP Unsri, dengan mempertimbangkan masukan dari para dosen program studi. 

Ketua program studi dengan kata lain tidak dipilih melalui mekanisme suara terbanyak 

dosen-dosen di tingkat program studi. Sebanyak satu orang calon yang dipilih Dekan 

diusulkankepada Rektor untuk ditetapkan menjadi ketua program studi untuk masa jabatan 

empat tahun. Sesuai dengan sistem tata pamong di Universitas Sriwijaya, ketua program 

studi pada program sarjana tidak didampingi oleh sekretaris program studi sebagaimana 

ketua jurusan. 

 

2. Tata Pamong yang Akuntabel 

Akuntabilitas tata pamong mencakup tanggung jawab pimpinan dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi program, khususnya kepadapihak yang memberikan mandat. 

Dalam ranah akuntabilitas pimpinan fakultas, Dekan menyampaikan pertanggungjawaban 

hasil pekerjaan atau kinerja kepada Senat FKIP dan Rektor berkenaan pelaksanaan 

kebijakan tridarma yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan akuntabilitas, dalam 

perencanaan kebijakan dan program, Dekan, dalam mengambil keputusan, melakukannya 

melalui pertemuan/rapat yang melibatkan unsur-unsur yang berkaitan. Keputusan-

keputusan yang diambil di tingkat dan menyangkut kehidupan fakultas dilakukan melalui 

rapat pimpinan (RAPIM) yang melibatkan Wakil Dekan, ketua dan sekretaris jurusan, ketua 

pogram studi, ketua-ketua unit, kepala bagian tata usaha, serta para kepala subbagian. 

Pengambilan keputusan fakultas yang bersifat normatif dan mengikat dilakukan melalui 

rapat senat fakultas yang dihadiri oleh anggota-anggota senat fakultas. Pengambilan 

keputusan di tingkat jurusan dan program studi dilakukan melalui rapat jurusan/program 
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studi yang melibatkan semua dosen. Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan 

kemahasiswaan, pengambilan keputusan diambil dengan melibatkan mahasiswa melalui 

perwakilan organisasi mahasiswa (Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, Badan 

Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas).  

Dalam menerapkan prinsip tata pamong yang akuntabel, Dekan sebagai pimpinan 

fakultas mengkoordinasikan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada 

program dan kebijakan yang telah direncanakan secara bersama. Pada pelaksanaannya 

Dekan berikut unsur-unsur pimpinan lainnya dimungkinkan untuk bersifat fleksibel apabila 

program atau kebijakan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. Fleksibelitas dimaksud tidak tak terbatas, dalam arti harus 

dipertanggungjawabkan kepada Senat FKIP sebagai badan normatif dan perwakilan 

tertinggi di lingkungan fakultas. 

 

Evaluasi terhadap implementasi program ataupun kebijakan berikut keberhasilan dan 

kegagalan dilakukan melalui sistem pelaporan pertanggungjawaban secara berjenjang. 

KPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan kepada 

Dekan FKIP melalui koordinasi ketua jurusan. Ketua jurusan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Dekan FKIP. Sementara Dekan FKIP melaporkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan kepada Senat FKIP dan Rektor. 

 

3. Tata Pamong yang Transparan 

FKIP telah mengupayakan pengimplementasian sistem tata pamong yang transparan. 

Keputusan-keputusan di tingkat fakultas, jurusan, dan PS dilakukan dengan mengacu pada 

peraturan yang memiliki legalitas, melalui mekanisme yang jelas, dan disosialisasikan 

kepada seluruh sivitas akademika. Sebagai contoh yang dapat diberikan berkenaan 

transparansi antara lain dalam penunjukan pejabat di lingkungan fakultas yang memerlukan 

atau tidak memerlukan mekanisme pemungutan suara. Penetapan pejabat unit-unit yang 

ada, tugas-tugas yang bersifat ad hoc di lingkungan FKIP diupayakan setransparan 

mungkin dengan meminta pertimbangan dari unsur-unsur pimpinan lainnya, seperti para 

Wakil Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi. Pengangkatan ketua program studi, 

meskipun merupakan hak preogratif dekan didiskusikan dengan pimpinan lainnya dan 

mempertimbangkan pendapat dosen masing-masing program studi. Contoh berikutnya 

ialah kenaikan jabatan dosen dilakukan dengan meminta pertimbangan senat fakultas 

khususnya untuk pokok-pokok yang berkaitan dengan kelayakan dan integritas. 

Tranparansi juga berlaku untuk anggaran. Dalam menyusun RBA (rencana bisnis 

anggaran), pimpinan melibatkan ketua jurusan, KPS, dan ketua unit lainnya dalam suasana 

terbuka. Selanjutnya hasil-hasil keputusan yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada 

sivitas akademika sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi tata pamong. 

 

4. Tata Pamong yang Bertanggung Jawab 

Dekan dan unsur-unsur pimpinan di tingkat fakultas, jurusan, dan program studi telah 

berupaya menerapkan tata pamong yang bertanggung jawab. Jika akuntabilitas 

dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Senat FKIP dan 

Rektor, maka tanggung jawab mempertanyakan bagaimana Dekan dan unsur-unsur 

pimpinan menjalankan kewajiban berupa tugas dan tanggung jawab yang telah diuraikan 

pada paparan tugas masing-masing.  

 

Inti dari pada tugas dan tanggung jawab Dekan ialah mengerahkan semua sumber-sumber 

yang dimiliki untuk memastikan bahwa visi dan misi FKIP tercapai secara optimal sesuai 
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dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beserta sistem dukungannya. 

Guna menunaikan kewajiban ini, Dekan melakukan koordinasi semua unsur yang terdapat 

di dalam struktur organisasi, sehingga masing-masing berperan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi).  

 

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Dekan memberikan tugas dan tanggung jawab 

kepada Wakil Dekan I guna mengkoordinir ketua jurusan dan ketua program studi untuk 

memberikan layanan prima kepada mahasiswa dalam perkuliahan, praktikum/praktik, serta 

penulisan tugas akhir; mengkoordinir unit-unit pelaksana teknis (UPPM) untuk memfasilitasi 

dosen dalam melakukan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan  

mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu melalui (UPMS). Sementara itu, dalam 

mendukung kegiatan-kegiatan dimaksud Dekan memberikan tugas dan tanggung jawab 

kepada Wakil Dekan II untuk mengkoordinir unit pelaksana administratif, di Kampus 

Indralaya dan Kampus Palembang. Sedangkan Wakil Dekan III mendapat tugas untuk 

melakukan koordinasi pelaksanaan program yang berhubungan dengan kemahasiswaan 

dan alumni. 

 

5. Tata Pamong yang Adil 

Tata pamong yang adil berkenaan dengan penugasan yang proporsional kepada dosen 

dan tenaga kependidikan di lingkungan FKIP Unsri. Prinsip keadilan yang diterapkan oleh 

pimpinan ialah semua dosen, termasuk juga tenaga kependidikan, memiliki hak yang sama 

untuk mendapat penugasan, seperti penetapan dosen dalam bidang tugas akademik atau 

unit pelaksana teknis (Unit Pendidikan Profesi Guru, Unit Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat (UPPM), Unit Penjaminan Mutu dan Sertifikasi (UPMS), Unit Publikasi dan 

Akreditasi, serta pelaksana administratif. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam 

penugasan dosen dan tenaga pendidik ialah pertimbangan kualifikasi dan kompetensi, 

kepangkatan, dan keseimbangan mereka yang akan ditugaskan, termasuk masa tugas 

suatu jabatan yang dibatasi pada satu priode guna memberikan kesempatan kepada dosen 

dan tenaga pendidikan untuk mengembangkan kompetensi atau jenjang karir. Prinsip 

keadilan yang diterapkan berikutnya ialah rekam jejak kinerja dosen dan tenaga pendidikan 

dalam tugas-tugas yang pernah diberikan serta beban tugas yang telah ada saat ini. 
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2.2   Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas/Sekolah Tinggiserta tugas/fungsi dari tiap unit yang ada. 
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Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab 

Organigram sistem tata pamong di atas memberikan gambaran tentang komponen dan 

hubungan antar komponen organisasi. Struktur organisasi FKIP dapat dibagi ke dalam unsur 

pemimpin, unsur senat fakultas, dan unsur pelaksana akademik (jurusan dan program studi). 

Selanjutnya deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen organisai FKIP 

Unsri diuraikan pada bagian berikut ini. 

 
1. Dekan 

Dekan FKIP selaku pimpinan tertinggi yang dipilih oleh Senat FKIP untuk masa jabatan 

selama 4 tahun memiliki tugas dan tanggung jawab berikut ini: 

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik (renstra), rencana operasional 

(renop), dan program kerja fakultas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memberi pengarahan tentang deskripsi tugas dan tanggung jawab para Wakil Dekan, 

ketua jurusan, ketua program studi, dan kepala bagian tata usaha  

c. menyerasikan pelaksanaan tugas Wakil Dekan, ketua jurusan, ketua program studi, dan 

kepala bagian tata usaha di bidang akademik agar terjalin kerjasama yang baik; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan,  ketua jurusan,ka.prodi, 

ka.lab dan kepala bagian tata usaha di bidang akademik agar pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

e. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Wakil Dekan, ketua jurusan, ketua 

program studi, kepala laboratorium, dan kepala tata usaha di bidang akademik untuk 

memastikan masing-masing telah mengimplementasikan program kerja yang telah 

direncanakan. 

f. melaksanakan pembinaan dosen dan tenaga kependidikan. 

g. mengkordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di 

tingkat fakultas. 

h. menginisiasi dan mewujudkan kerjasama dengan institusi di luar unsri secara lintas 

sektoral dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

i. mengkoordinasi penyusunan laporan fakultas bidang pendidikan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban; 

 

2. Wakil Dekan I (Bidang Akademik) 

Wakil Dekan I adalah unsur pimpinan fakultas yang secara khusus bertugas di bidang 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; bertanggung 

jawab secara langsung kepada Dekan. Tugas dan tanggung jawab Wakil Dekan I ialah: 

a. Menyusun Rencana Strategik dan program kerja fakultas di bidang Pendidikan dan  

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada Ketua Jurusan dan Kepala Bagian Tata Usaha di bidang    

Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat; 

c. Memberi arahan kepada Ketua Jurusan dan Kepala Bagian Tata Usaha untuk 

kelancaran tugas; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketua Jurusan dan Kepala Bagian Tata Usaha di 

bidang akademik agar terjalin kerjasama yang baik; 

e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Ketua Jurusan,Ka.Prodi, Ka.Lab dan 

Kepala Bagian Tata Usaha di Bidang Akademik agar pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan; 
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f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Ketua Jurusan, Ka.Prodi,Ka.Lab dan Kepala Tata 

Usaha di bidang akademik untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya. 

g. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang akademik; 

h. Menyusun kebijakan teknis di bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan    

kegiatan; 

i. Memberi saran alternatif dibidang akademik; 

j. Melaksanakan pembinaan tenaga pengajar melalui seminar temu ilmiah,lokakarya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kemampuan akademik; 

k. Memonitor pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengajaran,Penelitian,Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

l. Mengadakan kerjasama dengan pihak luar,lintas sektoral dalam bidang 

pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

m. Menyusun laporan fakultas bidang Pendidikan Pengajaran,Penelitian dan Pengabdian 

Kepada masyarakat berdasarkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban; 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan menyangkut kedinasan. 

 
3. Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum) 

Wakil Dekan II adalah unsur pimpinan fakultas yang secara khusus bertugas di bidang 

administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; bertanggung jawab secara langsung 

kepada Dekan. Tugas dan tanggung jawab Wakil Dekan II ialah: 

a. menyusun rencana strategik dan program kerja fakultas di bidang administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi tugas kepada kepala bagian tata usaha di bidang administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian; 

c. memberi arahan kepada kepala bagian tata usaha di bidang administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian untuk kelancaran tugas; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepala bagian tata usaha di bidang administrasi 

umum, keuangan dan kepegawaian agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan; 

e. melakukan koordinasi dengan ketua jurusan tentang program kerja dan urusan 

pendanaan kegiatan di jurusan; 

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala bagian tata usaha di bidang administrasi 

umum, keuangan,dan kepegawaian untuk mengetahui permasalahan dan 

penanggulangannya; 

g. menyusun kebijakan teknis di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

h. memberi saran alternatif di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; 

i. memeriksa konsep rencana kebutuhan pegawai di lingkungan fakultas untuk mengetahui 

kesesuaiannya; 

j. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan fakultas berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk peningkatan karier dan prestasi pegawai; 

k. memonitor pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan  kepegawaian 

dilingkungan fakultas; 

l. menentukan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana fakultas untuk kelancaran 

kegiatan proses belajar mengajar; 

m. memonitor pelaksanaan anggaran dilingkungan fakultas agar sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

n. melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; 
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o. menyusun laporan fakultas di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian 

sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan menyangkut kedinasan. 
 
4. Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) 

Wakil Dekan III adalah unsur pimpinan fakultas yang secara khusus bertugas di bidang 

kemahasiswaan dan alumni; bertanggung jawab secara langsung kepada Dekan. Tugas 

dan tanggung jawab Wakil Dekan I ialah: 

a. menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang kemahasiswaan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi arahan kepada kepala bagian tata usaha untuk kelancaran tugas; 

c. melakukan koordinasi kerja dengan ketua jurusan dalam hal kegiatan mahasiswa; 

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala bagian tata usaha di bidang kemahasiswaan 

untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; 

e. menyusun kebijakan teknis di bidang kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 

f. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan; 

g. menyusun saran alternatif di bidang kemahasiswaan; 

h. memonitor pelaksanaan kegiatan mahasiswa sebagai bahan penyusunan evaluasi; 

i. melaksanakan upaya kesejahteraan mahasiswa; 

j. mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan agar terpadu dan serasi; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan dan penanggulangannya; 

l. menyusun laporan fakultas di bidang kemahasiswaan sesuai dengan hasil yang telah 

dicapai sebagai petanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

5. Senat Fakultas 

Senat FKIP Unsri merupakan badan normatif dan pewakilan tertingi di lingkungan fakultas. 

Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan, dan wakil dosen. 

Senat fakultas diketuai oleh dekan dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari 

anggota senat. Tugas dan tanggung jawab senat terdiri atas: 

a. merumuskan kebijakan akademik fakultas; 

b. merumuskankebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

dosen; 

c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas; 

d. menilai pertanggungjawaban pemimpin fakultas dan pelaksanaan kebijakan akademik 

yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1; dan 

e. memberikan pertimbangan kepada pemimpin universitas mengenai calon yang diusulkan 

untuk diangkat menjadi pemimpin fakultas. 

 

6. Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan adalah pembantu pimpinan fakultas yang secara khusus membawahi 

beberapa program studi. Ketua jurusan dipilih secara langsung oleh dosen-dosen yang 

berada di bawah koordinasi Jurusan. Ketua Jurusan bertanggung jawab secara langsung 

kepada Dekan. Tugas dan tanggung jawab Ketua Jurusan ialah: 

a. menyusun rencana dan program kerja jurusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menetapkan beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, untuk mengetahui kesesuaiannya; 
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c. mengkoordinir dosen dalam pembuatan rencana perkuliahan dan satuan acara 

perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kecocokannya; 

d. menetapkan surat penugasan sebagai penasehat akademik; 

e. memonitor pelaksanaan perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi; 

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan berdasarkan hasil monitoring untuk 

meningkatkan mutu; 

g. menyusun rencana biaya operasional jurusan pertahun berdasarkan beban kerja dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan; 

h. membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan jurusan untuk bahan 

pengembangan; 

i. menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi dan tugas 

akhir berdasarkan petunjuk atasan untuk kelancaran tugas akademik; 

j. member nilai pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dosen; 

k. menyusun laboran pelaksanaan kegiatan jurusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan menyangkut kedinasan. 

 

7. Ketua Program Studi 

Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan fakultas yang secara khusus bertugas di 

bidang program studi masing-masing, dipilih oleh dan bertanggung jawab secara langsung 

kepada Dekan. Tugas dan tanggung jawab Ketua Program Studi ialah: 

a. menyusun rencana dan program program studi sebagai pedoman kerja; 

b. memeriksa konsep beban tugasmengajar dosen program studi setiap semester 

berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui kesesuainnya; 

c. merencanakan kegiatan proses belajar mengajar dan penelitian setiap semester; 

d. meneliti bahan rencana perkuliahan dan satuan acara perkuliahan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kecocokannya; 

e. memonitor pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan program studi dan ktentuan yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi; 

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan beban dan rencana untuk 

mengetahui target pencapaian; 

g. menyusun konsep usul dosen pembimbing bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas 

akhir berdasarkan petunjuk atasan untuk kelancaran tugas akademik; 

h. pengembangan kurikulum bersama dengan dosen menuju kualitas lulusan yang lebih 

baik; 

i. menunjuk dosen pembimbing untuk penyusunan skripsi; 

j. menunjuk dosen penguji skripsi, tugas akhir bersama dengan jurusan; 

k. menyelenggarakan ujian semester; 

l. membuat rekapitulasi hasil belajar mahasiswa secara periodik; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program studi sesuai dengan hasil yang telah 

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan menyangkut kedinasan. 

o. melaksanakan penjaminan mutu secara internal dan eksternal 

 

 

8. Kepala Bagian Tata Usaha 

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) adalah pembantu pimpinan fakultas yang secara 

khusus membantu di bidang ketatausahaan/administrasi. Kabag TU dipilih secara langsung 
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oleh Dekan berdasarkan persyaratan kapabilitas, kepangkatan, dan masa kerja. Kabag TU 

bertanggung jawab secara langsung kepada Dekan. Tugas dan tanggung jawab Kabag TU 

termasuk: 

a. menyusun rencana dan program kerja bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun konsep rencana dan program kerja fakultas berdasarkan data dan informasi 

sebagai bahan masukan atasan; 

c. membagi tugas kepada kepala sub bagian sesuai dengan bidang masing-masing; 

d. mengkoordinasikan kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin 

kerjasama yang baik; 

e. menyelia pelaksanaan tugas kepala sub bagian agar hasil yang dicapai sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan; 

f. menilai kinerja kepala sub bagian di lingkungan bagian tata usaha fakultas; 

g.  melaksanakan urusan persuratan,kearsipan, dan dokumentasi kegiatan fakultas; 

h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan fakultas; 

i. melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi dilingkungan fakultas; 

j. melaksanakan urusan pengelolaan barang perlengkapan; 

k. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan; 

l. melaksanakan administrasipendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

m. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni fakultas; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dilingkungan fakultas; 

o. melaksanakan administrasi perencanaan dan layanan informasi fakultas; 

p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian tata usaha fakultas; 

q. menyusun laboran bagian tata usaha facultas sesuai dengan hasil yang dicapai; 

r. menyusun konsep laboran kegiatan facultas berdasarkan data dan informasi sebagai 

bahan masukan pimpinan; 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

9. Kepala Sub Bagian Pendidikan 

Kepala Sub Bagian Pendidikan (Kasubag Pendidikan) bertugas secara khusus di bidang 

pendidikan. Kasubag Kaba dipilih secara langsung oleh Dekan berdasarkan persyaratan 

kapabilitas, kepangkatan, dan masa kerja. Kabag TU bertanggung jawab secara langsung 

kepada Dekan. 

a. menyusun program kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun konsep rencana dan program kerja bagian tata usaha fakultas berdasarkan 

data dan informasi sebagai bahan masukan atasan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan ujian; 

e. menilai kinerja bawahan dilingkungan sub bagian pendidikan sebagai bahan pembinaan 

dan pengembangan karir; 

f. menyusun bahan konsep jadual perkuliahan, praktikum, dan pelaksanaan ujian; 

g. menyusun konsep rencana kebutuhan sarana akademik; 

h. memberi layanan teknis bidang administrasi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i. melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah dilingkungan fakultas; 

j. melakukan administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilingkungan 

fakultas; 

k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian; 

l. menyusun laporan sub bagian sesuai dengan hasil yang dicapai; 
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m. menyusun konsep laporan bagian tata usaha berdasarkan data dan informasi sebagai 

bahan masukan atasan; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

 

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian bertugas dan bertanggung jawab atas pokok-

pokok beirkut ini: 

a. menyusun program kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun konsep rencana dan program kerja bagian tata usaha fakultas berdasarkan 

data dan informasi sebagai bahan masukan atasan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menilai kinerja bawahan di lingkungan sub bagian keuangan dan kepegawaian sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan karir; 

f. melakukan urusan penerimaan, penyimpanan,pengeluaran,pembukuan,dan 

pertanggungjawaban keuangan fakultas; 

g. melakukan pembayaran gaji, tunjangan ikatan dinas, kelebihan jam mengajar, 

perjalanan dinas, dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

h. mempersiapkan usul mutasi pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; 

i. mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa; 

j. melakukan usul pemberian cuti; 

k. mempersiapkan konsep DP3,DUK dan usul untuk mendapatkan KARIN, 

KARIS/KARSU,TASPEN,ASKES, dan pembayaran Tunjangan Keluarga; 

l. mempersiapkan usul pemberian penghargaan pegawai; 

m. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian; 

n. menyusun laporan Sub Bagian sesuai dengan hasil yang dicapai. 

 

11. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan 

Secara operasional Sub Bagian Kemahasiswaan berada di bawah koordinasi Wakil Dekan 

III. Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan terdiri atas: 

a. menyusun program kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menilai kinerja bawahan di lingkungan sub bagian kemahasiswaan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir; 

e. melakukan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan; 

f. mempersiapkan data dan usul pemilihan mahasiswa berprestasi; 

g. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; 

h. melakukan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 

i. mempersipkan bahan usul pemberian beasiswa dan pelayanan kesejahteraan 

masyarakat. 

j. menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa; 

k. menyusun data informasi bidang kemahasiswaan; 

l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian; 

m. menyusun laporan sub bagian sesuai dengan hasil yang dicapai; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
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12. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Umum dan Perlengkapan termasuk: 

a. menyusun program kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menilai kinerja bawahan dilingkungan sub bagian umum dan perlengkapan sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan karir; 

e. melakukan urusan persuratan dan kearsipan fakultas berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

f. melakukan pemeliharaan keamanan,ketertiban, kebersihan, dan keindahan fakultas; 

g. memberi  layanan teknis bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; 

h. melakukan urusan pelayanan tamu pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan ilmiah 

dilingkungan fakultas. 

j. menyusuun konsep rencana kebutuhan,pengadaan, penyimpanan,  pemeliharaan, 

perawatan dan pendistribusian barang perlengkapan dan atk fakultas; 

k. menyusun bahan instrumen pemantauan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan 

dan perlengkapan fakultas; 

l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian dan fakultas; 

m. menyusun laporan sub bagian sesuai dengan hasil yang dicapai; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.  

 
13. Unit PPL 

Unit PPLadalah satu unit FKIP yang secara khusus mengelola kegiatan pengalaman 

lapangan mahasiswa di sekolah-sekolah(TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK). Tugas dan 

tanggung jawab unit ini ialah: 

a. menyusun pencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada staff, Kajur, ketua PS dan    dosen 

pembimbing; 

c. mengimplementasikan program kerjasama dengan pihak luar, lintas sektoral dalam 

bidang pendidikan/ ppl/sertifikasi. 

d. melaksanakan pembinaan tenaga pembimbing/pamong melalui lokakarya berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kemampuan pembimbingan. 

e. memonitor pelaksanaan kegiatan ppl/sertifikasi. 

f. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program ke Dekan.  

 
14. Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) 

UPPM FKIP Unsri merupakan perpanjangan dari LPM tingkat univesitas. UPM Fakultas 

dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya UPM 

bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Tugas dan tanggung jawab UPM FKIP Unsri 

terdiri atas: 

a. menyusun rencana dan program kerja UPM. 

b. mengkoordinasikan dengan lembaga penelitian unsri dan lembaga pengabdian pada 

masyarakat universitas dalam pelaksanaan tugas. 

c. melakukan sosialisasi, pelatihan terhadap dosen. 

d. melakukan konsultasi dengan unsur fakultas, lemlit dan lpm berkaitan dengan 

administrasi yang diperlukan untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

yang dilakukan dosen. 
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f. membuat laporan  dan mengarsipkan hasil hasil penelitian dan pengabdian. 

 

15. Unit Penjaminan Mutu (UPM)  

Unit LPM merupakan perpanjangan dari LP3MP(Lembaga Pengembangan Pembelajaran 

dan Penjaminan Mutu Pendidikan) tingkat universitas. Unit yang dipimpin oleh seorang 

ketua dan dibantu oleh satu orang sekretaris ini bertugas dan bertanggung jawab pada 

pokok-pokok berikut ini: 

a. mengembangkan penjaminan mutu fakultas. 

b. melakukan sosialiasi penjaminan mutu di jurusan/program studi. 

c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu. 

d. melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu. 

e. membahas dan menindaklanjuti laporan tkmj. 

f. memperbaiki proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

 

16. Unit Akreditasi dan Jurnal 

Unit Akreditasi dan Jurnal merupakan unit pelaksana yang keberadaannya baru dimulai 

pada tahun akademik 2012/2013. Unit ini dipimpin oleh satu ketua dan ketua-ketua subunit, 

yakni terdiri atas Subunit Publikasi dan Subunit Akreditasi. Secara keseluruhan tugas dan 

fungsi unit Publikasi dan Akreditas termasuk: 

1. Jurnal 

a. mengkoordinasikan penerbitan berkala (jurnal ilmiah) setiap program studi, baik 

program studi sarjana maupun magister.  

b. Melakukan pendampingan kepada setiap program studi dalam melakukan 

pengumpulam artikel, penyuntingan artikel, pencetakan artikel, dan pendistribusian 

jurnal 

c. Melakukan pelatihan pengelolaan jurnal setiap program studi 

d. Melakukan koordinasi pembentukan jaringan antar jurnal setara 

e. Memberikan laporan kepada pimpinan fakultas secara rutin terhadap kemajuan 

kegiatan dan hasil-hasil kegiatan 

2. Akreditasi 

a. Membantu unsur pimpinan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

menyusun borang pengelola program studi (Borang IIIB) 

b. Melakukan pendampingan kepada setiap program studi di dalam menyusun borang 

program studi (Borang IIIA) dan evaluasi diri 

c. Melaksanakan penilaian internal terhadap borang program studi, evaluasi diri, serta 

dokumen pendukung 

d. Mendampingi unsur pimpinan dan program studi dalam pelaksanaan asesmen 

lapangan oleh asesor BAN-PT 

e. Melakukan analisis terhadap hasil-hasil akreditasibaik pada borang pengelola, borang 

program studi, maupun evalusi diri 

f. Menyampaikan laporan kemajuan dan hasil-hasil akreditasi kepada pimpinan. 

 

17. Unit Layanan Pendidikan 

a. Melakukan berbagai asesmen dan pengukuran akademik maupun psikologis untuk 

memperoleh data tentang mahasiswa untuk kepentingan akademik 

b. Memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa 

c. Memberikan layanan konsultasi kepada dosen dan tenaga kependidikan 

d. Memberikan layanan konsultatif kepada lembaga lain di luar Unsri untuk berbagai 

kepentingan karir. 
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18. Unit Perencanaan dan Pengembangan 

a. Melakukan kajian terhadap rencana strategis FKIP 

b. Menyusun program kegiatan yang bersifat operasional berdasarkan rencana strategis 

c. Melakukan penaksiran dan asesmen terhadap pelaksanaan program kegiatan 

 

2.3   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. 

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi 

yang realistis, 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. Dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan 

organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.  

Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam 

organisasi perguruan tinggi.Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin 

kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 

 

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. 
 

1. Kepemimpinan Operasional 

Ditilik dari jumlah program studi, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, serta jumlah 

mahasiswa, FKIP merupakan fakultas terbesar dibandingkan dengan sembilan fakultas 

lainnya di lingkungan Unsri. Posisi ini menuntut pimpinan yang mempunyai 

kepemimpinan operasional yang handal, utamanya dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran ke dalam kegiatan operasional fakultas, jurusan, dan program studi sebagai 

ujung tombak pelayanan kepada mahasiswa. Secara khusus kemampuan ini berkaitan 

dengan pemahaman pimpinan terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran FKIP, serta peran 

jurusan, program studi, danunit-unit pelaksana yang ada di fakultas. Selain itu, Dekan 

FKIP juga dituntut untuk mampu memberdayakan segenap unsur-unsur organisasi 

fakultas untuk berperan dan berfungsi sesuai dengan paparan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi FKIP. 
 

Pola kepemimpinan operasional telah dirumuskan dan dilaksanakanoleh Dekan FKIP 

dengan:pertama, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional 

(Renop) yang merupakan penjabaran secara detail dari visi dan misi, tujuan, dan 

sasaran FKIP. Dalam penyusunan Renstra dan Renop Dekan melibatkan unsur-unsur 

senat fakultas, jurusan, PS, tenaga kependidikan yang relevan, alumni, dan pemangku 

kepentingan. Dekan melalui kemahiran managerial telah mengarahkan unsur-unsur 

tersebut berfungsi secara optimal sampai akhirnya diperoleh Renstra dan Renop yang 

menjadi panduan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing jurusan dan PS. Lebih lanjut atas 

kemampuan ini, Dekan telah mengarahkan PS untuk mengembangkan visi, misi, tujuan, 

dan sasarannya masing-masing dengan mengacu visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP. 

Saat ini FKIP dan setiap PS memiliki rencana strategis yang menjadi panduan bagi 
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dosen  dalam melaksanakan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Kedua, Dekan FKIP dengan dibantu oleh tiga WakilDekan juga telah mengarahkan unit-

unit yang ada untuk mengembangkan Renstra dan Renopsecara komprehensif. Dalam 

implementasinya Dekan telah berhasil memberdayakan Wakil-wakil Dekan, Jurusan, PS, 

Unit-unit seperti Laboratorium, PPL UPM, UPMS, Publikasi dan Akreditasi, dan Layanan 

Pendidikan, serta Tata Usaha untuk bekerja dengan mengacu pada Renstra dan 

Renopdimaksud sehingga bersinergi untuk mewujudkan kualitas pelaksanaan program 

tridarma perguruan tinggi.Dampak dari sinergitas tersebut ialah meningkatnya kualitas 

dosen dan tenaga kependidikan, dan berbagai pelayanan. Semua unit  melaksanakan 

tugasnya  berdasarkan tupoksi yang telah ditentukan dalam analisis jabatan yang 

menjadi ketetapan Rektor sebagai pedoman kerja. Sinergi dalam pelaksanaan 

kepemimpinan diterapkan melalui koordinasi kerja antar unit yang ada di FKIP, antara 

lain pemanfaatan fasilitas belajar dan sarana lainnya.  
 

Ketiga, dalam peningkatan kualitas dosen, tenaga kependidikan, dan lulusan,Dekan 

FKIP melakukan koordinasi denganunit yang terkait, yaitu melalui Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian pada Masyarakat, UPM baik FKIP ataupun Universitas dan Unit PPL 

untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam pembekalan pengalaman pembelajaran 

dengan cara menerjunkan para mahasiswa dan dosen pembimbing ke sekolah-sekolah.  
 

2. Kepemimpinan Organisasional 

Kepemimpinan organisasi berhubungan dengan kemampuan pimpinan FKIP dalam  

memahami dan mengimplementasikan tata kerja antar unsur-unsur organisasi. FKIP 

telah mengembangkan struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan 

organisasi fakultas. Organisasi ini terdiri atas unsur senat, pimpinan, jurusan dan 

program studi, serta unit-unit pelaksana. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi 

yang spesifik sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pengimplementasiannya. 

Dekan secara organisatoris bertanggung jawab dalam memimpin: 
(a) keterlaksanaan tridharma perguruan tinggi: pendidikan/pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat,  

(b) membina tenaga kependidikan,  

(c) penganggaran,  

(d) adminstrasi di level fakultas, dan 

(e) mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain 

 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dekan selalu melakukan 

koordinasi kegiatan melalui pendistribusian tugas-tugas kepada para Wakil Dekan 

(bidang akademik, administrasi dan keuangan, serta kemahasiswaan), kepada jurusan 

dan program studi untuk koordinasi di dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, kepada 

unit-unit dan sub unit sesuai dengan bidang tugas masing-masing, seperti unit 

penjaminan mutu, unit akrediatasi. Selain itu Dekan juga memantau tugas antar unsur 

pelaksana dengan hasil masing-masing mampu melakukan koordinasi tugas pokok dan 

fungsi secara harmonis. 
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3. Kepemimpinan Publik 

Peran pimpinan fakultas dalam kepemimpinan publik termasuk meningkatkan citra 

FKIP di tengah-tengah masyarakat akademik dan masyarakat luas, menjalin 

hubungan antar institusi di tingkat perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan dan 

swasta yang saling menguntungkan, dan komunitas pendidikan di tingkat sekolah. 

Pada peran pertama, pimpinan FKIP telah berupaya membangun pencitraan positif 

tentang keberadaan FKIP Unsri sebagai satu-satunya institusi pendidikan tenaga 

pendidik di Provinsi Sumatera Selatan. Pencitraan ini dilakukan melalui sejumlah 

kesempatan, seperti sosialiasi program-program studi FKIP ke SMA/SMK di 

Sumatera Selatan, mengadakan pertandingan/perlombaan di Kampus FKIP dengan 

mengundang partisipasi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK, mengadakan seminar, 

lokakarya, dan pelatihan yang mengundang partisipasi guru SD, SMP, dan 

SMA/SMK. 
 

Pada peran kedua, Dekan FKIP telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan 

memperluas kerja sama antar institusi. Dekan sebagai public relation (PR) telah 

berhasil menjalin kerja sama dengan fakultas sejenis di seluruh Indonesia, yakni 

Forum Komunikasi Dekan FKIP/FIP (FORKOM), lembaga pemerintahan di bidang 

pendidikan dan perguruan tinggi lain yang dituangkan di dalam Memorandum of 

Understanding (MoU). Saat ini Dekan FKIP Unsri ditetapkan sebagaiKetua FORKOM 

untuk masa bakti 2015-2017. Selanjutnya, melalui kepemimpinan publik yang handal, 

pimpinan fakultas berhasil meyakinkan pihak Kemristekdiktiuntuk melibatkan FKIP 

Unsri dalam mengimplementasikan program-programnya, seperti Pendidikan Jarak 

Jauh (PJJ) untuk Program Studi PGSD, Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, 

Program Sertifikasi Guru (PSG) dalam Jabatan, Pendidikan Guru MIPA Unggulan 

(rekrutmen, pelaksanaan, pembiayaan, evaluasi), PHK A, Program DIA BERMUTU 

Pendidikan bagi Guru dalam Jabatan jenjang S1. Dalam program ini, FKIP Unsri 

menerima kepercayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Musi 

Banyuasin untuk bekerja sama dalam mendidik guru-guru yang belum berkualifikasi 

strata satu. Kerja sama dengan perguruan tinggi lain dituangkan di dalam MoU, 

misalnya dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Melalui kerja sama 

ini lebih dari 20 dosen FKIP mendapat kemudahan dalam melanjutkan studi ke 

jenjang doktoral. Kerja sama lainnya yang berhasil dibangun sebagai manisfestasi 

kepemimpinan publik yang handal ialah dengan perguruan tinggi di luar negeri, 

antara lainUtrect University, Bale State Univesity, Kochi University, Rukkyu 

University, Cairo University, serta Philippine Normal University 
 

Pada peran ketiga, pimpinan fakultas telah berhasil menjalin kerja sama yang saling 

menguntungkan dengan komunitas pendidikan pada umumnya, SD, SMP, dan 

SMA/SMK untuk kepentingan dukungan kegiatan akademik/perkuliahan serta praktik 

lapangan mahasiswa, dan penelitian tugas akhir mahasiswa FKIP. Dekan juga telah 

mempelopori kerja sama di tingkat internasional, dengan perguruan tinggi lain di luar 

negeri untuk kepentingan penelitian internasional kolaboratif. Sampai saat ini jumlah 

kerja sama dengan dengan sekolah  negeri maupun swasta, lembaga pemerintahan, 

dan perguruan tinggi lain secara nasional maupun internasional berada dalam jumlah 

yang sangat memadai dan sangat relevan dalam mendukung pencapaian visi dan 

misi FKIP. 
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2.4    Sistem Pengelolaan 
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, 

organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal. 

 
Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas/Sekolah Tinggi serta ketersediaan Renstra dan 
Renop. 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FKIP Unsri dikembangkan dengan 

mengacu pada sistem pengelolaan fungsional dan operasional Unsri. Sistem dimaksud 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

1. Planning 
Sistem pengelolaan akademik, penelitian, dan PkM,administrasi dan keuangan, dan 

kemahasiswaan dikembangkan oleh FKIP dengan mengacu pada sistem 

pengelolaan yang telah dirumuskan oleh Unsri. Perencanaan program kerja masing-

masing dituangkan ke dalam program jangka panjang dan jangka pendek, seperti 

telah disinggung di dalam visi, yakni sampai tahun 2020. Kedua jenis program ini 

diuraikan di dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk penilaian jangka waktu lima 

tahunan dan Rencana Operasional (Renop)untuk jangka waktu tahunan 

sebagaimana tertuang di dalam RBA dan RKAKL FKIP Unsri dan Unsri. 
 

Renstra dan Renop disusun secara bersama oleh pimpinan fakultas, ketua-ketua 

jurusan, ketua-ketua PS, dan unit-unit pelaksana dan pengelola. Renstra dan Renop 

kemudian dibahas dan disyahkan oleh senat FKIP. Selanjutnya melalui rapat kerja 

fakultas, usulan perencanaan masing-masing jurusan/PS selama 1 (satu) tahun 

akademik dijabarkan kedalam rencana operasional. Keseluruhan aktvitas yang 

dilakukan oleh masing-masing unit telah tertuang dalam Analisis Jabatan dan SOP.  
 

Dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), semua unit, jurusan, dan PS turut serta 

dalam merancang dan mengusulkan program program dan dukungan dana yang 

diperlukan, disertai proposal dan TOR-nya. Usulan ini juga dikonsultasikan kepada 

Senat FKIP dalam Rapat Khusus pembahasan RBA dan RKAKL FKIP untuk 

selanjutnya diusulkan pada ke tingkat Unsri. 
 

2. Organizing  
Dalam melaksanakan program-program tridharma perguruan tinggi yang telah 

direncanakan berikut sistem dukungannya, Dekan FKIP sebagai koordinator dan 

penanggung jawab menetapkan dan memberdayakan unsur-unsur organisasi yang 

ada, mulai dari unsur pimpinan (Wakil Dekan), unsur pelaksana akademik (ketua dan 

sekretaris jurusan, ketua program studi), ketua-ketua unit pelaksana teknis (UPPG, 

UPPM, UPM, UPA), ketua-ketua unsur pelaksana administrasi (Kabag TU, sub-

subbagian pendidikan, umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, 

kemahasiswaan, tata usaha kampus Palembang),  dan kepala ruang baca). Masing-

masing unsur tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan mengacu pada SOP di lingkungan FKIP dan 

Unsri. Selanjutnya masing-masing unsur melaporkan kemajuan dan hasil-hasil 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kepada Dekan secara rutin 

dalam rapat dinas pimpinan (rapim). 
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3. Staffing 
FKIP menilai SDM (dosen dan tenaga kependidikan) merupakan bagian dari sistem 

organisasi yang harus berfungsi secara optimal guna mewujudkan visi dan misi 

institusi. Pemberdayaan dosen dimulai dari Dekan selaku pimpinan fakultas untuk 

mengkoordinir dan menugaskan masing-masing Wakil Dekan dan unit-unit pelaksana 

sesuai tupoksi masing-masing.  
 

Pemberdayaan dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dilakukan di 

bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik (PD I). PD I:(a) mengkoordinir 

Ketua Jurusan dan KPS dalam memberikan tugas mengampu mata kuliah di awal 

semester kepada dosen, melaksanakan pembimbingan akademik, melakukan 

pembimbingan tugas akhir; (b) melaksanakan tugas administratif yang bersifat tetap 

atau ad hoc; (c) mengkoordinir pengisian BKD dan LKD;(d) mengarahkan Ketua 

UPPM FKIP untuk memfasilitasi dosen-dosen dalam melaksanakan kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat melalui sejumlah tahapan, yakni pengajuan 

proposal, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan;maupun (e) memberikan surat 

izin/tugas untuk mengikuti seminar di kampus atau luar kampus.  
 

Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab dalam 

penempatan dan pemberdayaan tenaga kependidikan pada unit-unit yang ada di 

FKIP: bagian dan subbagian, tenaga administrasi di masing-masing jurusan dan 

program studi, petugas kebersihan dan keamanan. 
 

Sementara Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni antara lain bertugas 

dalam melakukan koordinasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan minat dan 

bakat, pembinaan softskills, pemberian beasiswa, memantau pelaksanaan etika 

mahasiswa, ataupun kegiatan lain penunjang kegiatan mahasiswa. 
 

4. Leading 

Dekan FKIP melaksanakan sejumlah peran salah satunya ialah sebagai leader. 

Dalam menjalankan peran ini Dekan mengedepankan kepemimpinan terinspirasi dari 

ajaran Ki Hadjar Dewantara, yakni Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, 

dan tutwuri handayani. Pimpinan FKIP beserta unsur-unsurnya harus menunjukkan 

keteladanan secara berjenjang kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa 

dalam menjalankan tupoksi. Pada saat yang sama pimpinan juga bertindak sebagai 

mitra, motivator, dan fasilitator bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa .  
 

Selanjutnya pimpinan juga memberikan kesempatan kepada dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa untuk berkreasi melalui pengawasan yang bersifat 

mengembangkan dan memandirikan.Secara operasional wujud dari inspirasi ini ialah 

pendekatan top down and bottom up, partisipatif dan kolegial. Pimpinan menghargai 

gagasan yang berasal dari bawah yakni dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

ditampung dan dipadukan dengan gagasan yang berasal dari pimpinan selanjutnya 

diterjemahkan ke dalam program-program yang produktif dalam mengemban tugas 

tridharma perguruan tinggi. Hasil dari pola kepemimpinan ini ialah rendahnya 

resistensi dari dosen maupun tenaga kependidikan dalam menjalankan tupoksi 

masing-masing. 
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5. Controlling 

Dekan berupaya melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan operasional 

supaya sesuai sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang mengarah pada 

pelaksanaan program. Sistem kontrol dilakukan secara berjenjang, yakni melalui 

perberdayaan fungsi-fungsi organisasi yang ada di lingkungan FKIP, yakni Wakil 

Dekan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, ketua jurusan untuk PS yang 

berada di bawah koordinasinya, KPS untuk program tridharma perguruan tinggi di PS 

masing-masing, UPM sebagai unit penjaminan mutu di FKIP yang bertugas untuk 

memastikan apakah setiap pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar 

mutu yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian secara berjenjang ini, sistem 

organisasi di FKIP telah berfungsi secara optimal, setidak-tidaknya telah mencapai 

85% dari standar yang telah ditetapkan. Ukuran ini merupakan standar yang berlaku 

di dalam pernyataan mutu sistem organisasi pada umumnya. 
 
 
2.5    Sistem Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Tinggi 

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. Jelaskan pula standar 
mutu yang digunakan. 

 

1. Sistem Penjaminan Mutu  

Penjaminan mutu di Universitas Sriwijaya berlaku untuk semua fakultas dan unit pelaksana 

teknis yang ada. Dalam pelaksanaannya dikembangkan sistem yang komprehensif. 

Dengan demikian sistem penjaminan mutu pada level FKIP merupakan perpanjangan dari 

sistem penjaminan mutu yang berlaku di Unsri, yakni sistem penjaminan mutu internal 

(SMPI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Di tingkat Unsri sejak tahun 2016 

penjaminan mutu dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LP3MP). Lembaga ini merupakan penyatuan 2 unit pelaksana teknis 

yang sebelumnya ada, yakni Pusat Pengembangan Pendidikan (Pusbangdik) dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan MutuPada tingkat fakultas sebagai perpanjangan 

LP3MP dibentuk UPT Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF).Berikut ini uraian lebih rinci 

tentang sistem penjaminan mutu di tingkat universitas dan fakultas. 

 

Tugas pokok LP3MP Unsri adalah: 

(a) Mengembangkan perangkat penerapan sistem penjaminan mutu melalui penyiapan: 

a. Kebijakan mutu di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi 

b. Manual mutu 

c. Prosedur mutu 

d. Standar mutu 

e. Perangkat audit mutu 

(b) Menerapkan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, 

dan akuntabel. 

(c) Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu UNSRI. 

(d) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas Sriwijaya 

tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek:  

(e) Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat), termasuk layanan kepakaran.  

(f) Manajemen keuangan, sumber daya manusia/kepegawaian, dan administrasi.  

(g) Kemahasiswaan dan Alumni.  

(h) Mengkoordinir pelaksanaan hibah kompetisi, termasuk asistensi dalam persiapan 

proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan 
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pelaporan dan pertanggungjawabannya.  

(i) Memfasilitasi dan mendampingi PS dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk 

pengajuan status akreditasi.  

(j) Melakukan pembinaan sivitas akademika Unsri menyangkut kesiapan dan 

pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di unit kerja masing-masing.  

(k) Melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana 

Akademik terkait, secara periodik dan terprogram 

 

LP3MPmemiliki subunit Auditor Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI menerapkan 

sistem penjaminan mutu yang mirip dengan BAN-PT untuk aspek-aspek penilaiannya. 

Asesor AMAI berasal dari kalangan dosen-dosen terpilih dan telah mendapat pelatihan 

secara khusus oleh UPM Unsri. AMAI melaksanakan monitoring dan evaluasi internal untuk 

kegiatan akademik secara berkala setiap semester dan pembinaan PS yang akan dinilai. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal ini mencakup pemeriksaan (1) kualitas 

administrasi akademik, seperti kurikulum, satuan acara perkuliahan (SAP), kehadiran dosen 

dan mahasiswa, dan pelaksaan ujian akhir semester, (2) kegiatan bidang penelitian dosen, 

dan (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semua PSdi lingkungan Unsri secara 

rutin divisitasi oleh tim (AMAI) untuk dimonitor dan dievaluasi tingkat keefektifan 

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Hasil-hasil audit internal selanjutnya disampaikan 

UPT Penjaminan Mutu ke Rektor. 

 

Tugas pokok UPT Penjaminan Mutu Fakultas ialah: 

Secara organisasional dan operasional sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas 

dikelola oleh unit khusus, yaitu Unit Penjaminan Mutu FKIP Unsri. Koordinator UPMF dipilih 

dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsri untuk masa tugas 4 tahun. UPMF 

FKIP Unsri secara definitif dibentuk pada tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan UPT 

Penjaminan Mutu Unsri, UPMF FKIP Unsri mempunyai tugas pokok dan fungsi berikut ini: 

(a) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan dokumen-dokumen mutu di tingkat 

fakultas, 

(b) Mendorong fungsionalisasi satuan tugas penjaminan mutu di tingkat program studi, 

dan 

(c) Menyusun laporan dan rekomendasi kepada LP3MP dalam upaya peningkatan mutu di 

tingkat fakultas secara berkesinambungan. 

 

Seturut dengan ketentuan tersebut UPMF FKIP menjabarkan sejumlah tugas pokok dan 

fungsi yang bersifat operasional, yakni: 

(1) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari jurusan dan program studi. 

(2) menganalisis evaluasi diri jurusan/program studi (prodi) yang disusun oleh task force.  

(3) Mengkoordinir Jurusan dan program studi dalam monitoring proses belajar mengajar,  

(4) mensosialisasikan sistem jaminan mutu ke semua sivitas akademika fakultas tentang 

pelaksanaan penjaminan mutu. 

(5) Menyelenggarakan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan 

penjaminan mutu dan,  

(6) Mengkoordinir pembuatan tes standar untuk keperluan uji kompetensi/uji komprehensif 

di tingkat jurusan/prodi. 

(7) Mengkoordinir penyusunan prosedur operasi standar di tingkat fakultas. 

 

Dalam pelaksanaannya UPMF berpedoman pada pola penjaminan mutu yang ada di 

tingkat universitas, dimana Unsri telah menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, prosedur 
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mutu, standar mutu, dan perangkat audit mutu. Saat ini FKIP telah mengembangkan 

dokumen mutu yang ditujukan untuk mendukung kinerja FKIP dalam melaksanakan 

tridharma perguruan tinggi. UPMFsampai akhir tahun akademik 2015/2016 bersama-sama 

dengan Kajur, KPS, dan unit-unit pelaksana tingkat fakultas telah berhasil menyusun 

Spesifikasi Program studi (SPS), Prosedur Operasional Standar (POS) dan Instruksi Kerja 

(IK) untuk masing-masing bidang tridharma perguruan tinggi. Semua POS tersebut telah 

disyahkan oleh Senat FKIP dalam suatu rapat khusus. Setiap aktivitas yang berkaitan 

dengan tridharma perguruan tinggi diwajibkan mengikuti POS yang telah diberlakukan. 

Rincian masing-masing POS sesuai dengan bidang-bidang tridharma diuraikan di bawah 

ini. POS lengkap terdapat pada Lampiran 2.5.1 (tidak disertakan dalam Borang ini). 

 

a. Bidang Pendidikan/Pengajaran 

POS yang telah diberlakukan di lingkungan FKIP Unsri dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran terdiri atas:    

(a) Penyusunan KRS mahasiswa 

(b) Pembimbingan Akademik Mahasiswa  

(c) Penyusunan SAP  

(d) Perkuliahan dan Praktikum  

(e) Ujian Akhir Semester  

(f) Evaluasi Proses  Belajar Mengajar  

(g) Revisi Kurukulum  

(h) PPL 

(i) Pengarsipan Surat dan Dokumen Jurusan 

(j) Penjatuhan sanksi akademik  

(k) Pengajuan judul skripsi  

(l) Pembimbingan Skripsi Program Sarjana 

(m) Seminar usul dan Hasil Penelitian 

(n) Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi  

(o) Penjilidan skripsi 

(p) Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler  

(q) Pendataan Alumni 

(r) Layanan Laboratorium 

(s) Manajemen Laboratorium 

(t) Praktek Kerja Lapangan 

(u) Tugas Akhir Mahasiswa  

(v) Alih Program 

(w) Cuti Akademik  

(x) Legalisasi Ijazah  

(y) Pembetulan Nilai 

(z) Perpanjangan Masa Studi 

(aa) Surat Keterangan Lulus  

(bb) Studi Terbimbing 

(cc) Surat Penelitian 

(dd) Transkrip akademik 

(ee) Pendaftaran Wisuda. 
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b. Bidang Penelitian 

POS yang telah diberlakukan di lingkungan FKIP Unsri dalam bidang penelitian terdiri 

atas: 

(a) Pengajuan proposal penelitian untuk mendapatkan hibah 

(b) Pengajuan proposal penelitian untuk penelitian swadana 

(c) Pelaksanaan penelitian,  

(d) Pelaporan hasil-hasil penelitian,  

(e) Diseminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian  

 

c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 

(a) Pengajuan proposal PkM untuk mendapatkan hibah 

(b) Pengajuan proposal PkM swadana 

(c) Pelaksanaan PkM 

(d) Pelaporan hasil-hasil PkM 

(e) Diseminasi dan publikasi hasil-hasil PkM 

 

Selain POS yang berkaitan langsung dengan tridharma perguruan tinggi, FKIP Unsri 

berhasil mengembangkan POS yang berkaitan dengan sistem dukungan, antara lain 

manajemen keuangan Jurusan. 
 

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan suatu evaluasi mutu yang melibatkan 

lembaga di luar Unsri. FKIP saat ini memanfaatkan Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk penjaminan mutu secara eksternal di setiap program 

studinya. FKIP di bawah koordinasi LP3MPdan Unit Publikasi dan Akreditasi yang mulai 

beroperasi pada tahun akademik 2013/2014memfasilitasi setiap program studi yang 

akan mengajukan akreditasi atau reakreditasi khususnya terkait dengan standar-standar 

yang harus dipenuhi, yakni visi,misi, tujuan, sasaran dan strategi penapaian; tata 

pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; mahasiswa dan 

lulusan; kurikulum pembelajaran, dan suasana akademik; pembiayaan, sarana dan 

prasarana serta sistem informasi; dan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerja sama. 
 

Dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal, FKIP menempuh mekanisme berikut 

ini: 
(a) Program studi yang akan mengajukan akreditasi mendapat pengarahan dari LP3MP 

Unsri berkenaan pelaksanaan standar-standar yang dipersyaratkan oleh BAN-PT. 

(b) Melalui koordinasi dari Unit Publikasi dan Akreditasi (UPA) dan asesor-asesor BAN-

PT yang turut ditugaskan oleh LP3MP, KPS membentuk satuan tugas (satgas) 

terdiri atas dosen PS dan tenaga kependidikan dengan tugas pokok menyusun 

borang akreditasi dan evaluasi diri. 

(c) Borang yang telah disusun oleh satgas selanjutnya direviu oleh UPA dan apabila 

dinilai sudah lengkap diserahkan kepada asesor pendamping untuk dilakukan 

simulasi penilaian.  

(f) Apabila dinyatakan sudah memadai, maka borang akreditasi layak untuk dikirimkan 

ke BAN-PT. Sebalikya apabila belum memadai, maka satgas harus melakukan 

revisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan. 
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3. Standar Mutu 

Seturut keinginan untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan tahapan atau kurun waktu 

yang direncanakan, FKIP dalam koordinasi Unsri telah memiliki dan melaksanakan 

kebijakan mutu, manual mutu, prosedur mutu, standar mutu, dan perangkat audit mutu, 

serta instruksi kerja dalam bentuk POS  untuk bidang-bidang layanan akademik, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, serta sistem dukungan yang melibatkan tenaga 

kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi), dan tenaga administrasi.Dokumen mutu 

termasuk Standar mutu yang telah diimplementasikan oleh FKIP terdapat pada Lampiran 

2.5.2. Masing-masing mendeskripsikan ukuran atau kinerja yang harus dipenuhi oleh setiap 

bidang layanan FKIP. 
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STANDAR 3.  MAHASISWA DAN LULUSAN 
 
3.1. Mahasiswa 
 
3.1.1  Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya 

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan 

reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, 

kemampuan ekonomi dan jender). 

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk 
menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi 
pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi. 

 
Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada 
Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya. 
 

1. Sistem rekrutmen/seleksi calon mahasiswa baru 

Penerimaan mahasiswa baru di FKIP mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Unsri. Unsri sendiri, dengan mengacu pada ketentuan Kemristekdikti, telah 

berpartisipasi dalam dua jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni SBMPTN dan 

SNMPTN, serta mengembangkan jalur USM. Manapun jalur yang diterapkan, 

semuanya bertujuan untuk menjaring mahasiswa yang memenuhi syarat untuk 

menempuh perkuliahan di perguruan tinggi dengan indikator utama mampu mencapai 

indeks prestasi komulatif (IPK) yang tinggi dan selesai studi tepat waktu. Dokumen 

tentang sistem rekrutmen/seleksi calon mahasiswa baru terdapat pada Lampiran 

(3.1.1). Berikut ini merupakan penjelasan padat tentang ketiga skema penerimaan 

calon mahasiswa baru yang berlaku di Unsri. 

a. SBMPTN 

SBMPTN (Seleksi Bersama  Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan pola seleksi yang 

dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem 

yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui ujian tertulis dimana Unsri 

merupakan salah satuperguruan tinggi penyelenggaranya (Anggota Wilayah II). Selain 

ujian tertulis,khusus untuk PS S1 Penjaskes juga mempersyaratkan uji keterampilan. 

Sejalan dengan program pemerintah melalui program Bidik Misi, peserta dari keluarga 

kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik memadai mengikuti 

SBMPTN tanpa biaya pendaftaran.Rekrutmen mahasiswa melalui jalur Bidik Misi dimulai 

pada tahun akademik 2012/2013 dan terus berlanjut pada tahun akademik 2015/2016. 

Program Bidik Misi merupakan bantuan biaya pendidikan yang memberikan fasilitas pada 

mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki prestasi akademik yang 

tinggi. 

 

Pada Tahun Akademik 2015/2016 berlaku ketentuan sebagai berikut: 

Persyaratan Pendaftaran SBMPTN 2015 

1) Siswa lulusan 2013 dan 2014 yang sudah memiliki ijazah resmi. 

2) Siswa lulusan 2015 yang telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah, 

atau mempunyai bukti kelulusan yang sudah di cap dari sekolah asal. 

3) Sehat, memiliki kesehatan yg memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran ujian. 

4) Pendaftaran dilakukan secara online di website resmi sbmptn.or.id 

5) Pengisian borang pendaftaran dan pendaftaran peserta yang mengikuti tes ketrampilan 

bisa didownload dilaman resmi http://download.sbmptn.or.id mulai tanggal 5 Mei 2015. 

6) Untuk pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Mei 2015 pukul 08.00 WIB hingga 29 Mei 

2015 pukul 22.00 WIB. 
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b. SNMPTN 

Pada skema SNMPTN penerimaan mahasiswa baru Unsri dilakukan secara terintegrasi 

nasional. Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah: 

SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, termasuk sekolah RI di luar negeri. 

Telah mengisi PDSS 

Terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) 2015. 

Persyaratan Siswa Pelamar 

Pendaftaran 

• Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun 2014. 

• Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar pada PDSS. 

• Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah. 

• Memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester.Semua siswa kelas terakhir 

yang mengikuti UN pada tahun 2014 berhak mengikuti SNMPTN. Untuk mengikuti 

SNMPTN, Unsri menetapkan 2 (dua) tahap proses penerimaan, yaitu pengisian PDSS dan 

pendaftaran.PDSS adalah Singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Kepala 

Sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS melalui 

laman http://pdss.snmptn.ac.id.Kepala Sekolah mendapatkan password setiap siswa yang 

akan digunakan untuk melakukan verifikasi.Siswa melakukan verikasi data rekam jejak 

prestasi akademik yang diisikan oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan NISN dan 

password yang diberikan oleh Kepala Sekolah.Bagi siswa yang tidak melaksanakan 

verifikasi maka data rekam jejak prestasi akademik yang diisikan oleh Kepala Sekolah 

dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir. 

 

Setelah dinyatakan lulus, calon mahasiswa yang memilih program-program studi di FKIP 

selanjutnya mendaftar ulang di tingkat universitas dan kemudian diteruskan ke FKIP. 

Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN mengikuti perkuliahan di Kampus 

Indralaya. 

 

c. USM 

USM (Ujian Seleksi Mahasiswa) dilakukan secara langsung dan setempat di Unsri. Soal-

soal ujian USM dikembangkan sendiri oleh Unsri dengan tetap berpegang pada standar 

mutu yang ditetapkan oleh Kemristekdikti. Pendaftaran mulai dibuka setelah pengumuman 

SNMPTN. Tidak ada perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar 

dibandingkan dengan SBMPTN. Mahasiswa yang memilih jalur USM akan mengikuti 

perkuliahan di Kampus Palembang. Pada sistem USM, mahasiswa mendaftar secara 

langsung di Unsri dan mengikuti ujian tertulis kemampuan akademis. Setelah dinyatakan 

lulus, calon mahasiswa yang memilih program studi di FKIP selanjutnya mendaftar ulang di 

tingkat universitas dan kemudian diteruskan ke FKIP. 

 

2. Kebijakan rekrutmen/seleksi calon mahasiswa baru 

Sebagai penjelasan dari sistem yang telah diuraikan di atas, kebijakan rekrutmen/seleksi 

calon mahasiswa baru di semua fakultas, termasuk FKIP, ditentukan dan diputuskan oleh 

Rektor Unsri. Rektor menggariskan kebijakan, membentuk panitia penerimaan mahasiswa 

baru, dan memutuskan calon yang diterima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

Rekrutmen mahasiswa mempertimbangkan mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat 

pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender. 

Ketigaskema penerimaan mahasiswa baru Unsri dimaksudkan untuk menjaring calon 

mahasiswa baru yang yang memiliki kompetensi akademis  yang tinggi. Jalur SBMPTN serta 

SNMPTN mensyaratkan calon mahasiswa baru untuk mengikuti seleksi akademis sesuai 

dengan karakter masing-masing jalur. Hanya calon mahasiswa yang mampu mencapai 

passing grade yang telah ditetapkan yang akan diterima. Sementara pada saat yang sama 

pada jalur SBMPTN memberikan kesempatan kepada mahasiswa kurang mampu untuk 

memanfaatkan program Bidik misi. Jalur USM memberikan kesempatan kepada calon 

http://pdss.snmptn.ac.id/


 

39 
 

mahasiswa untuk belajar di FKIP kampus Palembang. Tes kemampuan kompetensi akademis 

diberikan setara dengan SNMPTN. Hanya calon mahasiswa yang mencapai standar hasil 

ujian yang telah ditentukan yang bisa diterima. Proses penerimaan yang bersifat selektif ini 

bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas agar pemanfaatan 

kesempatan belajar di perguruan tinggi benar benar efisien. Secara umum kebijakan 

penerimaan calon mahasiswa baru di FKIP Unsri sebagaimana induknya Unsri 

memperhatikan pokok-pokok di bawah ini. 

 

a. Mutu prestasi dan reputasi akademik 

Secara umum penerimaan mahasiswa baru dari jalur manapun, calon mahasiswa baru 

yang diterima harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat, yakni mencakup prestasi 

belajar selama di SMA dan reputasi sekolah. Pada jalur SBMPTN, prestasi belajar yang 

mesti ditunjukkan oleh calon mahasiswa mencakup hasil-hasil belajar yang dibuktikan oleh 

beberapa dokumen utamanya hasil ujian nasional (UN) dan rapor. Sementara untuk 

persyaratan reputasi sekolah, Unsri menerima siswa-siswa yang berasal dari 

SMA/SMK/MA telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah dengan peringkat 

sekurang-kurangnya B.  

 

Pada jalur SNMPTN, kriteria penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada hasil 

ujian tulis yang diselenggarakan secara nasional. Mengingat jalur SNMPTN dilakukan 

secara nasional, baku, dan memiliki tingkat prediksi yang tinggi, maka FKIP meyakini 

bahwa mahasiswa yang diterima mempunyai prestasi dan reputasi akademik yang tidak 

diragukan sebagaimana ditunjukkan oleh IPK mahasiswa selama ini.  

 

Khusus untuk penerimaan mahasiswa baru jalur USM, selain mengandalkan ujian tulis 

yang disusun sendiri oleh Unsri, pada Program Studi Penjaskes dilaksanakan ujian praktik 

yang bertujuan untuk menjaring mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan 

jasmani, dalam arti memiliki fungsi tubuh yang sempurna. Seperti jalus SNMPTN pada 

jalur USM, hanya calon mahasiswa baru yang terbaik, memenuhi passing grade yang 

telah ditetapkan, yang akan diterima sebagai mahasiswa baru FKIP Unsri. 

 

b. Bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya 

Penerimaan calon mahasiswa ditentukan oleh Unsri dengan mempertimbangkan bakat 

calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sekolah yang telah ditempuh oleh mereka. 

Penentuan untuk bisa diterima di FKIP semuanya diputuskan Unsri berdasarkan pedoman 

penerimaan mahasiswa baru yang dituangkan ke dalam keputusan Rektor. Jika dilihat dari 

penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa calon mahasiswa baru yang diterima 

telah melalui sistem penjaringan yang memperhatikan bakat, sebagaimana ditunjukkan 

dari hasil-hasil tes tertulis mata pelajaran di SMA, tes psikologis, dan dokumen yang 

disampaikan oleh sekolah kepada Unsri. 

 

c. Equitas wilayah 

Calon mahasiswa baru FKIP Unsri, baik pada jalur SBMPTN, SNMPTN, dan USM dijaring 

berdasarkan prestasi dan minat, tidak berdasarkan asal daerah. Semua lulusan SMA yang 

berada di Indonesia bahkan luar negeri memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. Sistem yang dibangun tidak membeda-

bedakan asal daerah mahasiswa. Kalaupun sebagian besar mahasiswa Unsri berasal dari 

Provinsi Sumatera Selatan, maka semua itu disebabkan lokasi perguruan tinggi ini di 

provinsi dimaksud. Data asal usul mahasiswa yang diterima di FKIP Unsri selain berasal 

dari Sumatera Selatan, juga berasal dari daerah Sumatera bagian Selatan, seperti dari 

Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Jambi, serta daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya 

Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, dan Papua. Khusus untuk program bidik misi, 

equitas wilayah dan kemampuan ekonomi di mana tempat tinggal tempat asal calon 
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mahasiswa baru mendapat perhatian khusus, dalam arti Unsri mempertimbangkan secara 

proporsional. Misalnya, jika dilihat dari prestasi akademik siswa, ada kecenderungan siswa 

yang bersekolah di kota besar, karena kualitasnya dinilai lebih baik, akan mendominasi 

calon mahasiswa baru. Jika pertimbangan yang digunakan hanya semata-mata prestasi 

akademik dan reputasi siswa, maka siswa yang berada di daerah tidak terjaring meskipun 

mereka memiliki potensi yang tinggi untuk menempuh pendidikan di Unsri.   

 

d. Kemampuan ekonomi 

FKIP, sejalan dengan Unsri, tidak membeda-bedakan kemampuan ekonomi calon 

mahasiswa sebagai pertimbangan penerimaan calon mahasiswa baru. Semua calon 

mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftar dan diterima. Meskipun 

demikian, Unsri memiliki kebijakan untuk menerima mahasiswa berkemampuan ekonomi 

rendah sepanjang calon mahasiswa dimaksud memiliki prestasi belajar yang tinggi selama 

di SMA. Unsri menyediakan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh dukungan 

biaya perkuliahan melalui program Bidikmisi yang didanai oleh DIKTI dan pemberian 

berbagai bea siswa, baik yang berasal dari Dikti, Unsri, dan pihak-pihak lain (perusahaan) 

yang bekerja sama dengan Unsri. Pada tahun akademik 2015/2016 secara keseluruhan 

FKIP Unsri menerima 1.000 mahasiswa Bidik Misi. 

 

e. Gender 

Dari perspektif gender, FKIP, sebagaimana Unsri pada umumnya, tidak membeda-

bedakan jenis kelamin calon mahasiswa. Semua lulusan SMA/SMK/MA memiliki 

kesempatan yang sama untuk diterima di fakultas ini. Seperti di perguruan tinggi 

kependidikan lainnya di Indonesia, persentase mahasiswa perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan laki-laki. Data kemahasiswaan sampai akhir tahun akademik 

2015/2016 menunjukkan persentase rata-rata mahasiswa perempuan di semua program 

studi mencapai 75%, kecuali pada program studi Penjaskes dan Pendidikan Teknik Mesin, 

dimana jumlah mahasiswa laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, yakni 60:40. 

Rasio jumlah mahasiswa berdasarkan gender tersebut hanya kebetulan belaka. FKIP 

Unsri menerapkan kebijakan non-diskriminatif gender. 

 

3. Efektivitas sistem rekrutmen 

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk 

menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu dapat diukur dari jumlah peminat, 

proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang 

registrasi.  

 

Pertama, ditinjau dari jumlah peminat, dalam tigatahun akademik terakhir ini 

(2013/2014 s/d 2015/2016) animo lulusan SMA/SMK/MA yang mendaftar untuk 

mengikuti seleksi calon mahasiswa FKIP Unsri menunjukkan kecenderungan yang semakin 

meningkat, masing-masing 9.954, 11.301, dan 10.764 calon mahasiswa baru. Pendaftar 

terbanyak terdapat pada program studi PGSD dan Penjaskes. Peningkatan animo lulusan 

sekolah-sekolah tersebut memberikan keuntungan tersendiri, yakni semakin kompetitifnya 

daya saing, sehingga FKIP dapat merekrut calon mahasiswa yang benar-benar 

berminat untuk menempuh pendidikan pada program studi yang diinginkan dan 

diprediksi dapat lulus tepat waktu dengan IPK yang tinggi. 

 

Kedua, ditinjau dari proporsi pendaftar terhadap daya tampung, dapat dikatakan 

bahwa daya tampung dalam tiga tahun akademik terakhir (2013/2014 s/d 2015/2016) 

baik untuk perkuliahan di Kampus Indralaya ataupun di Kampus Palembang relatif 

stabil, masing-masing 1.170, 970, dan 1.050 mahasiswa. Jika dilihat dari posisi tahun 
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2013/2014 ada sedikit penurunan ke arah tahun 2015/2016. 

 

Ketiga, ditinjau dari proporsi yang diterima dan yang melakukan registrasi, baik dari 

jalurSNMPTN, SBMPTN, maupun USM, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar calon 

mahasiswa yang diterima melakukan registrasi untuk diterima sebagai mahasiswa 

baru FKIP. Data tiga tahun terakhir yang sama menunjukkan calon mahasiswa baru 

yang diterima, masing-masing 1.194, 1.010, dan 1.189 orang. Sementara calon mahasiswa 

yang melakukan registrasi untuk diterima sebagai mahasiswa baru masing-masing sebanyak 

1.034, 812, dan 956 orang. Jika dilihat dari proporsi masing-masing program studi, tidak 

terdapat kecenderungan calon mahasiswa untuk meninggalkan PS yang boleh dikatakan 

kurang favorit, misalnya Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan 

Sejarah.  

 

Dari uraian data penerimaan mahasiswa baru di atas dapat dilihat rasio rata-rata 

keketatan penerimaan calon mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir mencapai 

1:10. Sedangkan proporsi calon mahasiswa yang diterima dan yang melakukan 

registrasi 0,82.  jika dilihat dari per PS terdapat PS yang memiliki rasio keketatan 

sangat tinggi, misalnya PGSD yang mencapai 1:35. Kesimpulan dari data ini ialah 

sistem dan kebijakan FKIP Unsri dalam penerimaan calon mahasiswa baru efektif. 
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3.1.2  Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang 
terakhir) di Fakultas/Sekolah Tinggi sesuai dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Program 

Nama Program Studi S1 (Kondisi Akademik  2015/2016)  

Total  
PS Bhs 

Indonesia 
PS Bhs 
Inggris 

PS 
Ekonomi 

PS PKn 
PS 

Sejarah 

PS 
Mate 

matika 

PS 
Biologi 

PS Kimia PS Fisika PS BK 
PS 

Penjas
kes 

PS 
PGSD 

PS 
TM 

PSPAUD 
PS 
PLS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (15) 

1 
Program 
reguler 

310 344 314 314 307 389 322 297 305 317 352 390 265 242 78 4.546 

2 
Program 

non-regular 
- - - - - - - - - - - - - - 

 
- 

3 
Mahasiswa 
transfer  

- - - - - - - - - - - - - - 
 - 

 

Total 
 

4.546 

           
Jumlah mahasiswa FKIP yang aktif/terdaftar  pada saat ini adalah  4.546 orang, baik yang berada di kampus FKIP Inderalaya, dan juga Kampus 
Bukit Besar Palembang. 

Catatan:  
(1)  Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, 

malam, dan di seluruh kampus).  
(2)  Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.  
(3)  Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, 

baik dari dalam PT maupun luar PT. 
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3.1.3   Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa 
transfer. Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan  transfer.  

 

Dalam perspektif penyelenggaraan perguruan tinggi di FKIP yang dimaksud dengan 

mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke salah satu program-program studi 

dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari 

lingkungan FKIP atau perguruan tinggi lain. Transfer mata kuliah dilakukan secara selektif 

dengan mempertimbangkan kurikulum setiap program studi. Mata kuliah yang telah 

ditempuh sebelumnya, sepanjang relevan dengan kurikulum FKIP akan diakui dan 

mahasiswa selanjutnya hanya menempuh mata kuliah lainnya sampai memenuhi ketentuan 

jumlah sks yang harus dipenuhi (144 sks). Dalam mengemban tugas penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, FKIP menerima transfer berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti 

diuraikan pada bagian berikut. Namun selama 3 tahun terakhir FKIP tidak menerima 

mahasiswa transfer karena memang tidak ada mahasiswa yang mendaftar. Meskipun 

demikian FKIP menyiapkan pedoman penerimaan mahasiswa transfer sebagai kebijakan 

antisipatif. 

 

1 Alasan atau pertimbangan FKIP dalam menerima transfer 

Pertama, UU guru dan dosen mempersyaratkan bahwa setiap guru PAUD, SD, SMP, 

SMA/SMK harus berkualitifikasi sarjana (S-1). Perubahan persyaratan kualifikasi guru 

telah memotivasi guru untuk memenuhi tuntutan tersebut. Saat ini masih banyak guru-

guru yang belum memenuhi kualifikasi di atas. FKIP sebagai satu-satunya institusi PTN 

di Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk turut memfasiltasi pemenuhan kebutuhan 

guru terhadap kualifikasi dimaksud. Jika dilihat dari sarana dan prasarana, sumber daya 

tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, FKIP Unsri memiliki kemampuan yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Kedua, pemerintah memberikan izin khusus kepada FKIP untuk menyelenggarakan 

pembelajaran jarak jauh guna memfasilitasi pelaksanaan kebijakan 

dimaksud.Pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan Dinas Pendidikan 

Kabupeten/Kota yang ada dalam wilayah setempat. FKIP dengan 

demikiandimungkinkan untuk menerima mahasiswa transfer karena membantu 

pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1.  

 

Ketiga, kebijakan penerimaan mahasiswa transfer tidak hanya berasal dari mahasiswa 

yang latar belakang pendidikan strata nol (S0), tetapi juga mahasiswa yang berasal dari 

program studi lain atau perguruan tinggi lain. Dasar dari kebijakan ini ialah tidak semua 

mahasiswa sudah mengambil keputusan secara tepat ketika memilih satu program 

studi. Ketidaktepatan mengambil keputusan disebabkan pada saat di SMA mereka tidak 

mendapat pengarahan yang tepat dari guru-guru atau konselor sekolah tentang 

pendidikan lanjut. Dalam perjalanan waktu, dari semester satu ke semester berikutnya, 

mahasiswa menyadari bahwa pilihan program studi tersebut tidak sesuai dengan 

potensi, bakat, dan minat sehingga seandainya mereka tetap melanjutkan pendidikan 

pada program studi tersebut berkemungkinan menimbulkan ketidakpuasan, prestasi 

akademik menurut, mahasiswa memilih drop out, atau lulus dengan indeks prestasi 

yang tidak memuaskan. Atas dasar pertimbangan ini, FKIP memperkenankan 

mahasiswa yang ingin pindah program studi setelah melalui layanan konsultatif yang 

mendalam dengan KPS. 
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3. Alasan mahasiswa melakukan transfer 

Dari kasus-kasus terdahulu, FKIP menerima informasi tentang alasan mahasiswa 

melakukan transfer. Pertama, mahasiswa lulusan program diploma (S0) merupakan 

bagian signifikan dari mereka yang melanjutkan pendidikan. Sejumlah alasan 

diungkapkan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Pertama, 

mahasiswa melakukan transfer guna untuk meningkatkan kualifikasi ke S-1, hal ini 

sesuai dengan kebijakan pemerintah/Dinas pendidikan bahwa tenaga pengajar pada 

jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK harus berkualifikasi S1.  

 

Kedua, mahasiwa menyadari bahwa di Sumatera Selatan terdapat perguruan tinggi 

swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kependidikan yang mengelola 

program studi yang sama. Mahasiwa memilih FKIP Unsri selain terkait dengan 

tersedianya PS yang sesuai dengan pendidikan S0, juga status PTN menjamin 

pelayanan pendidikan yang bermutu.  

 

Ketiga, waktu perkuliahan yang ditawarkan oleh FKIP bersfiat fleksibel, dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, utamanya terkait dengan ketentuan 

mahasiswa yang sudah berstatus sebagai guru sekolah negeri atau swasta tidak boleh 

meninggalkan tugas mengajar. 

 

 
3. 2   Lulusan 
 
3.2.1  Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari 

mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh 
Fakultas dengan mengikuti format  tabel berikut: 

 

No. Program Studi 
Rata-rata Masa Studi 

(tahun, bulan) 
Rata-rata IPK Lulusan 

(1) (2) (3) (4) 
1 PS S1Pend. Bahasa Indonesia 4.4 3,27 

2 PS S1 Pend. Bahasa Inggris 4.5 3,21 

3 PS S1 Pend. Ekonomi 4.3 3,25 

4 PS S1 Pend. PKn 4 3,22 

5 PS S1 Pend. Sejarah  4.2 3,30 

6 PS S1 Pend. Matematika 4.1 3,48 

7 PS S1 Pend. Biologi 4.4 3,15 

8 PS S1 Pend. Kimia 4.5 3,15 

9 PS S1 Pend. Fisika 4.2 3,04 

10 PS S1 Bimbingan dan Konseling 4.3 3,30 

11 PS S1Pend. Jasmani & Kesehatan 4.1 3,24 

12 PS S1 PGSD 4.1 3,28 

13 PS S1 PendidikanTeknik Mesin 4.4 3,19 

14 PS S1 PAUD 4.3 3,48 

15 PS S1 PLS Belum ada lulusan  

Rata-rata di FKIP 4.3 3.20 
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3.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang rara-rata masa studi dan rata-rata 
IPK lulusan, yang mencakup aspek: kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya 
peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

 

1. Kewajaran Rata-rata Masa Studi dan IPK 

Idealnya rata-rata masa studi PS S1 FKIP ialah tidak lebih dari 4 tahun dan IPK 

mahasiswa minimal 3,25. Sampai tahun akademik 2015/2016 rata-rata masa studi 

lulusan FKIP tergolong wajar, kurang dari 5 tahun (rerata 4 tahun 3 bulan). Demikian 

pula dengan rata-rata IPK lulusan dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan 

angka diatas 3,00. Rata-rata IPK ini merupakan angka minimal yang ditetapkan oleh 

sebagian pengguna lulusandalam rekrutmen tenaga pendidikan. Dengan IPK rata-rata 

3,20, mahasiswa diperkirakan tidak akan menghadapi kendala yang berarti dalam 

mengikuti seleksi PPG (Pendidikan Profesi Guru) pada waktunya nanti yang 

mempersyaratkan IPK minimum 2,75 atau pun melanjutkan pendidikan ke jenjang 

magister di dalam negeri ataupun di luar negeri. 

 

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun akademik sebelumnya, gejala yang telihat ialah 

terdapat penurunan rata-rata masa studi dan kenaikan IPK. Keduanya diduga terjadi 

karena sejak empat tahun terakhir kemampuan mahasiswa baru (input) yang terseleksi 

cenderung lebih baik sebagai dampak dari persaingan yang lebih ketat. Rata-rata rasio 

calon mahasiswa yang diterima dan yang mendaftar mencapai 1:20, bahkan pada 

program studi tertentu seperti PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris rasio tersebut lebih 

besar lagi. Animo lulusan SMA untuk berkarir dalam bidang pendidikan akhir-akhir ini 

telah membawa perubahan yang cukup signifikan, yakni FKIP Unsri telah menjadi 

pilihan pertama bagi lulusan sekolah tersebut. Selanjutnya, perubahan kurikulum FKIP 

Unsri juga menyumbang keberhasilan di atas. Beban studi yang sebelumnya berkisar 

156-160 SKS dalam tiga tahun terakhir telah direvisi menjadi144 SKS. Pengurangan 

beban studi membuat mahasiswa menempuhmasa studi yang semakin ideal, yakni 

empat tahun. 

 

2. Upaya pengembangan Rata-rata Masa Studi dan IPK 

Seperti diuraikan di atas, FKIP masih memiliki peluang untuk menurunkan masa studi 

dan meningkatkan IPK lulusan ke arah ideal melalui berbagai upaya. Upaya yang telah 

dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan hasil capaian tersebut adalah:  

a. meningkatkan kualifikasi akademik tenaga pengajar dari S2 ke S3 dengan tujuan 

memperoleh kualifikasi dan kompetensi akademik yang sesuai dengan standar 

sehingga mampu memberikan layanan pembelajaran, pembimbingan akademik, 

dan pembimbingan tugas akhir secara optimal;  

b. meningkatkan kompetensi dosen S2 dan S3 melalui pelatihan dan lokakarya 

secara internal ataupun eksternal, serta magang di perguruan tinggi atau institusi 

yang relevan; 

c. menambah sarana akses informasi ilmiah baik berupa buku, dan juga sarana 

internet (tersedia hot-spot) baik dalam kelas dan juga di luar kelas dalam kampus; 

d. melakukan diskusi-diskusi secara intensif secara formal maupun informal, serta 

melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, dimana mahasiswa dapat 

mengambil bagian untuk tugas akhir; 

e. menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran; 

f. meningkatkan peran unit penjaminan mutu FKIP Unsri dalam memonitor dan 
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mengevaluasi pembelajaran; 

g. meningkatkan kualitas pelayanan penasehat akademik kepada mahasiswa; dan  

h. meningkatkan kualitas pelayanan pembimbingan tugas akhir oleh dosen 

pembimbing. 

 

3. Upaya peningkatan mutu, Rata-rata Masa Studi dan IPK 

Pertama, upaya peningkatan mutu, masa studi, dan IPKdilakukan melaluimelakukan 

penataankurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi tingkat sarjana, yakni 

dari rata rata 160 SKS menjadi 144SKS. Selanjutnya melalui pembelajaran dan 

ekstrakurikuler ditransformasikan kedalam mata kuliah pilihan yang dapat menunjang 

keahlian mahasiswa. Hasil yang didapatkan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dengan 

meningkatnya IPK rata-rata lulusan, masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan 

semakin singkat. Selain itu berdasarkan informasi dari lulusan dan pengguna lulusan 

diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh lulusan relevan dengan kebutuhan 

stakeholder. 

Kedua, FKIP melakukan pelatihan teknis dosen dalam menggunakan dan 

mengembangkan e-learning terus diupayakan dengan tujuan untuk mengintensifikasi 

pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, FKIP melakukan pelatihan dosen sebagai 

pembimbing akademik (PA) dengan tujuan meningkatkan layanan pembimbingan 

akademik kepada mahasiswa. Dampak yang diharapkan dari upaya ini ialah dosen 

dapat memberikan intervensi awal kepada mahasiswa yang mengalami masalah dalam 

studi mereka.  

Ketiga, FKIP melakukan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dosen dalam 

pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini ialah 

peningkatan efektivitas dosen dalam membimbing mahasiswa sehingga mahasiswa 

dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, yakni paling lama 1 semester. Hasil dari 

upaya ini ialah terjadi penurunan masa penyelesaian tugas akhir sesuai dengan target 

yakni dari 9 bulan ke  8 bulan. 

 

4. Kendala berkaitan dengan Rata-rata Masa Studi dan IPK 

Jika dianalisis secara individual, masa studi mahasiswa FKIP tidak sedikit yang kurang 

dari 4 tahun (paling rendah  3 tahun 7 bulan). Secara komulatif, rata-rata masa studi 

mahasiswa FKIP selama 4,38 tahun meskipun dinilai wajar tetapi belum mencapai titik 

optimal/ideal. Beberapa program studi, seperti Pendidikan Biologi dan Kimia, masa 

studinya lebih dari dari 4,5 tahun. Sementara program studi yang sudah mendekati titik 

optimal ialah PKn, Pendidikan Fisika, PGSD, dan Penjaskes. Idealnya lulusan FKIP 

Unsri dapat lulus tepat dalam masa studi 4 tahun dengan IPK rata-rata 3,25 agar dapat 

sangat kompetitif dalam bersaing di dunia kerja kependidikan.  

 

Kendala yang teridentifikasi terkait dengan masa studi, pada umumnya berkaitan 

dengan penyelesaian tugas akhir, bukan karena penyelesaian mata kuliah. Dalam 

kurikulum FKIP, mahasiswa dimungkinkan untuk memulai pelaksanaan tugas akhir 

penulisan skripsi pada semester ketujuh, pada semester kedelapan mereka dapat 

melaksanakan penelitian dan menjelang akhir semester delapan sudah boleh 

menempuh ujian skripsi. Atas ketentuan ini, mahasiswa berpotensi untuk 

menyelesaikan studi kurang dari 4 tahun.  

 

Kendala utama terkait dengan penulisan tugas akhir yang mempengaruhi masa studi 

ialah masalah-masalah pribadi mahasiswa, seperti motivasi, bekerja, telah menikah, 
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atau terlalu fokus pada organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa jurusan Pendidikan 

MIPA dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, misalnya, adalah mahasiswa 

yang sering sudah bekerja di beberapa bimbingan belajar dan sekolah pada semester 

keenam atau ketujuh sehingga masa studi mereka relatif lebih lama dibandingkan 

dengan program studi lain.  

 

Selain faktor-faktor di atas, kendala dalam menyelesaikan tugas akhir ialah strategi 

yang dipilih oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir kurang efektif. Misalnya, 

mahasiswa memilih lokasi penelitian di daerah asalnya. Dampaknya ialah mahasiswa 

ternyata tidak terlalu fokus dan kurang intensif dalam memanfaatkan waktu untuk 

pembimbingan dengan dosen pembimbingnya. 

 

Kecuali pada Program Studi Pendidikan Kimia dan Pendidikan Fisika, IPK rata-rata 

mahasiswa FKIP sudah berkisar di angka 3,20. Melihat potensi kemampuan 

mahasiswa FKIP Unsri yang lebih baik karena telah direkrut/diseleksi secara ketat, IPK 

rata-rata masih berpeluang untuk ditingkatkan sampai ke titik 3,25 untuk seluruh 

program studi. Pada program studi yang IPK mahasiswa belum mencapai titik optimal 

kendala yang dihadapi oleh dosen ialah motivasi belajar mahasiswa dan juga tingkat 

kesulitan materi perkuliahan. Mahasiswa yang kurang persisten dalam belajar atau 

perkuliahan memerlukan perhatian khusus dari penasehat akademik ataupun Unit 

Bimbingan dan Layanan Kependidikan. 
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STANDAR 4.  SUMBER DAYA MANUSIA 
 
4.1    Dosen Tetap 
 
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan 

sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan 

dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. 

Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai 

penugasan kerja minimum 20 jam/minggu. 

 
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 
1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 
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4.1.1  Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan 
jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Hal 

Jumlah Dosen Tetap yang bertugas di Program Studi yang dikelola 

Total di Fakultas PS S1 
Pend. 

Bhs Ind 

PS S1  
Pend.Bhs 

Ing. 

PS S1 
Pend. 

Ekonomi 

PS S1 
Pend.PK

n 

PS S1 
Pend. 

Sejarah 

PS S1   
Pend. Mat. 

PS S1 Pend. 
Biologi 

PS S1 
Pend. Kimia 

PS S1 
Pend. 
Fisika 

PS  Pend. 
S1 BK 

PS S1 
Penjaskes 

PS S1 
PGSD 

PS  S1 Pend. 
TM 

PS  S1 
PAUD 

PS S1 
PLS 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
 

(22) 

A 
Jabatan  
Fungsional: 

              
 

 

1 Asisten Ahli 4 11 4 4 3 6 1 3 1 6 7 2 9 3 2 66 

2 Lektor 6 8 4 2 3 4 9 5 10 2 4 4 1 1 3 66 

3 Lektor Kepala 11 3 4 4 7 6 7 8 6 3 8 9 0 4 4 84 

4 Guru Besar 2 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 

 TOTAL 23 25 13 10 13 18 17 19 17 11 19 15 10 8 9 227 

B 
Pend. 
Tertinggi: 

              
 

 

1 S1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 

2 Profesi  0 0  0  0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 S2/Sp-1 19 20 10 9 7 12 6 7 8 11 11 12 10 7 6 155 

4 S3/Sp-2 4 5 3 1 6 6 11 12 9 0 8 3 0 1 3 72 

 TOTAL 23 25 13 10 13 18 17 19 17 11 19 15 10 8 9 227 

 
 

Catatan: Jumlah dosen secara riil dihitung berdasarkan dosen yang bertugas pada program studi sarjana. Sementara dosen program studi magister 
adalah dosen program studi sarjana yang juga bertugas pada program studi magister untuk satuan beban kerja tertentu. Beban kerja 
dosen dihitung secara komulatif pada program studi sarjana dan magister. 
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4.1.2 Tuliskan banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 
program studi pada Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

No. Hal 

banyaknya penggantian dan perekrutan dosen tetap pada Fakultas  

Total di 
Fakultas 

PS Bhs 
Indonesi

a 

PS Bhs 
Inggris 

PS 
Ekonomi 

PS 
PKn 

PS 
Sejarah 

PS 
Matematika 

PS 
Biologi 

PS 
Kimia 

PS 
Fisika 

PS BK 
PS 

Penjaskes 
PS 

PGSD 
PS TM 

PS 
PAUD 

PS PLS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 

Banyaknya 
dosen 
pensiun/ 
berhenti 

1 0 
 
0 
 

0 0 0 1 
 
0 
 

0 1 0 0 
 
0 
 

0 8 3 

2 
Banyaknya 
dosen baru  

0 
 

0 
 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

0 
 
0 

1 3 
 

0 
1 10 

3 
Banyaknya 
dosen tugas 
belajar 

5 
 

5 
 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
6 

 
3 

 
5 

0 
 
6 

2 2 
 

1 
1 47 

4 
Banyaknya 
dosen yang 
bergelar S2  

19 20 10 9 7 12 6 7 8 11 11 12 10 7 6 155 

5 
Banyaknya 
dosen yang 
bergelar S3 

4 5 3 1 6 6 11 12 9 0 8 3 0 1 3 72 
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4.1.3    Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, 

yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. Jelaskan 

kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap. 

 

1. Kecukupan dosen 

Jumlah dosen FKIP sampai akhir tahun akademik 2015/2016sebanyak 227 orang. 

Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun akademik yang sama sebanyak 4.546 orang 

untuk PS Sarjana. Dari informasi maka jika dihitung rasio antara jumlah dosen dan 

mahasiswa maka besaran rasio tersebut mencapai 1:20. Secara kuantitatif rasio ini 

berada masih dalam batas ideal yang ditetapkan oleh BAN-PT 1:21. Tetapi jika 

dicermati masing-masing rasio dari 15PS S1yang ada, pada sejumlah program studi 

rasio dosen dan mahasiswa dalam batas sangat memadai. Tingkat kememadaianini 

berdampak terhadap layanan kepada mahasiswa sudah masuk kategori optimal. Pada 

sejumlah program studi yang jumlah dosennya masuk kategori cukup sedikit berdampak 

pada beban kerja dosen pada bidang pengajaran menjadi tinggi, dosen kurang 

mendapat kesempatan yang leluasa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Kebijakan yang bersifat akseleratif---selain pengangkatan dosen 

PNS yang jumlahnya sangat terbatas---saat ini telah ditempuh ialah mengangkat dosen 

dengan status pegawai BLU (Badan Layanan Umum) atau dosen tetap non-PNS. 

Meskipun berstatus pegawai BLU, dosen dimaksud harus memenuhi syarat kualifikasi 

dan kompetensi yang ditetapkan oleh Kemristekdikti. 

 

2. Kualifikasi dosen 

Dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dinyatakan dosen di perguruan 

tinggi sekurang-kurangnya berkualifikasi strata dua (S2). Jika data yang ada pada 

masing-masing program studi FKIP Unsri sampai tahun akademik 2015/2016 dicermati 

diperoleh kesimpulan (a)dosen yang berkualifikasi S2 sebanyak 54% dan (b) dosen 

yang berkualifikasi strata tiga (S3) sebanyak 72% dari keseluruhan dosen tetap. 

Keberadaan dosen-dosen yang berkualifikasi S1 (sarjana) sudah tidak ada lagi terkait 

dengan kebijakan Rektor Unsri untuk menonaktifkan dosen dimaksud. Dosen-dosen 

dimaksud pada akhir bulan Desember 2015 lalutelah memasuki masa pensiun yang 

dipercepat. FKIP Unsri telah memberi kesempatan kepada dosen yang berkualifikasi S1 

untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 namun karena faktor usia yang mendekati usia 

pensiun, sebagian dari mereka tidak termotivasi untuk menempuh studi lanjut. 

 

3. Pengembangan karir dosen 

FKIP Unsri telah memiliki sistem pengembangan karir dosen yang mengacu kepada 

peraturan dan perundang-undangan, yakni UU Guru dan Dosen. Pengembangan karir 

dosen difokuskan pada peningkatan kinerja yang berdampak pada kenaikan jabatan 

akademik. Idealnya jabatan fungsional dosen adalah guru besar. Melalui upaya ini pada 

gilirannya penghasilan dosen pun akan meningkat. Data sampai tahun akademik 

2014/2015 menunjukkan 4,4% dosen FKIP Unsri telah mencapai jabatan akademik guru 

besar, 44% berjabatan akademik lektor kepala, dan sisanya berjabatan lektor dan 

asisten ahli. Jika dilihat dari data ini maka setengah dari jumlah dosen belum berjabatan 

lektor kepala mengingat masa kerja dan angka kredit belum memenuhi syarat untuk 

kenaikan jabatan. Pengembangan karir dosen yang telah dilakukan yang telah dilakukan 

antara lain: 

(a) memfasilitasi dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara optimal 
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sebagaimana dituntut oleh beban kerja dosen (BKD);  

(b) memfasilitasi dosen dalam melaksanakan pokok-pokok yang telah dituliskan di 

dalam rencana BKD supaya dari kegiatan ini dosen dapat mengumpulkan angka 

kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Kegiatan-

kegiatan dimaksud yakni, dalam bidang pengajaran (membantu penulisan buku ajar,  

memberikan hibah pengajaran  bagi dosen yang ingin melakukan inovasi 

pembelajaran), dalam bidang penelitian (mengikuti seminar sebagai pemakalah 

ataupun peserta di dalam dan luar negeri, mengikuti lokakarya sebagai nara sumber 

atau peserta, mengikuti pemagangan di perguruan tinggi lain, membantu publikasi 

ilmiah), dan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (melakukan lokakarya 

penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat, menginformasikan hibah yang 

tersedia baik di lingkungan Unsri, Dikti, atau kerja sama dengan pemerintah 

daerah). 

(c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan beban kerja dosen sebagaimana yang 

dilaporkan oleh dosen dalam bentuk laporan kinerja dosen (LKD). 

(d) membangun sistem pengadministrasian yang efisien dalam pengembangan karir 

dosen guna memastikan kelancaran administratif bagi dosen-dosen akan yang 

mengusulkan kenaikan jabatan akademik (lektor, lektor kepala, dan guru besar). 

 

4. Kendala pengembangan tenaga dosen 

Uraian pada point pertama dan kedua menunjukkan bahwa FKIP Unsri masih 

menghadapi sedikit kendala dalam meningkatkan kecukupan dan kualifikasi dosen. 

Pertama, dari sisi kecukupan, FKIP Unsri masih memerlukan tambahan jumlah dosen 

khususnya pada program studi yang dosennya mulai berkurang terkait dengan 

memasuki masa pensiun, sakit, dan kematian. Penambahan jumlah dosen melalui 

mekanisme perekrutan prosesnya tidak sederhana karena terkendala oleh kuota yang 

telah ditetapkan oleh Unsri. Jika kesempatan penerimaan dosen baru dibuka, masing-

masing program studi tersebut telah memiliki calon-calon dosen yang bidang 

keahliannya sesuai dengan prodi dan telah berkualifikasi S2. Kendala ini untuk 

sementara diatasi dengan mengangkat dosen dengan status pegawai BLU. 

 

Kedua, dari sisi kualifikasi, FKIP Unsri sangat peduli dengan peningkatan kualifikasi 

dosen dari S2 ke S3. Saat ini dosen yang sedang menempuh pendidikan jejang doktor 

di dalam dan di luar negeri sebanyak 40 orang. Dosen-dosen tersebut memperoleh 

beasiswa BPPS dan sebagian dosen lainnya mendanai secara mandiri. DIKTI sekarang 

ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen untuk memperoleh bea 

siswa pendidikan lanjut di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesulitan signifikan yang 

dihadapi dalam memanfaatkan tawaran tersebut khususnya ke jenjang S3 antara lain:  

(a) jumlah dosen pada masing-masing prodi yang terbatas menuntut penggiliran, dosen 

tidak dapat memanfaatkan tugas belajar lebih 20% dari jumlah dosen yang ada. 

Jika dilakukan akan mengganggu aktivitas perkuliahan dan pembimbingan tugas 

akhir; 

(b) dosen memiliki minat yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

S3, tetapi karena persyaratan usia, minat tersebut tersebut tidak dapat 

direalisasikan. Meskipun demikian, masih ada dosen yang memanfaatkan dana 

sendiri untuk studi lanjut pada program doktor di Unsri dan negara tetangga: 

Malaysia. 
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(c) dosen yang berminat untuk studi lanjut ke luar negeri belum memenuhi persyaratan 

kemampuan berbahasa Inggris, yakni skor TOEFL minimal 550 atau yang setara 

sehingga memerlukan waktu bagi mereka untuk memperdalam kemampuan bahasa 

Inggris. 

 

Ketiga, dari sisi pengembangan karir, FKIP Unsri mendorong dosen untuk sesegera 

mungkin meningkatkan jabatan akademik mereka manakala telah memenuhi syarat 

angkat kreditnya. Proses administrasi di tingkat fakultas telah diupayakan efektif dan 

efisien. Kendala yang dihadapi adalah motivasi dosen untuk memenuhi angka kredit 

yang dipersyaratkan, misalnya pada bidang penelitian. 

 
 
4.2  Tenaga kependidikan 
 
Tuliskan data tenaga kependidikan  yang ada di Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa 
PS dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir Unit Kerja 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pustakawan * 0 1 9 7 6 2 0  Ruang Baca FKIP dan 
Perpustakaan Unsri 

2 Laboran/Teknisi/Analis/ 
Operator/ Programer 

0 8 6 0 0 0  3 Laboratorium di lingkungan unsri 

0 0 0 0 0 0 0 2 Laboratorium FKIP 

3 Administrasi 0 0 20 0 1 0 0 41 FKIP 

Total 0 9 35 7 7 2 0 46  

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 
 
Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, dan 
kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan. 

 

1. Kecukupan tenaga kependidikan 

Tenaga kependidikan di lingkungan FKIP Unsri terdiri atas pustakawan, laboran, teknisi, 

analis, operator, programmer, dan administrasi. Pegawai dimaksud ditempatkan di 

Kampus Indralaya dan Kampus Palembang. Penempatan di Dekanat untuk membantu 

administrasi akademik, administrasi dan keuangan, serta kemahasiswaan, di program 

studi sebagai staf administrasi, di laboratorium komputer dan laboratorium program 

studi sebagai laboran, teknisi, operator, ataupun programmer, di ruang baca sebagai 

pustakawan atau asisten pustakawan, dan sebagai tenaga maintenance. Jika dilihat 

tanpa memandangstatus kepegawaian, jumlah tenaga kependidikan yang ada dinilai 

masih memadai. Jumlah pegawai yang berstatus PNS saat ini mencapai 60% dan 

untuk menutupi kekurangannya pegawai berstatus PNS, FKIP memperkejakan pegawai 

honorer dan pegawai BLU. Memperhatikan kombinasi ini maka jumlah tenaga 

kependidikan dinilai cukup.  

 

2. Kualifikasi tenaga kependidikan 

Apabila ditinjau dari kualifikasi tenaga kependidikan, maka terdapat ketidakseimbangan 

dalam jumlah. Sebagian besar tenaga pendidikan yang ada adalah tenaga administratif 

yang berkualifikasi lulusan SMA tanpa kompetensi tambahan dan strata satu. Jumlah 

pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pustakawan, analisis, keuangan, dan 

programer masih kurang. Guna memenuhi tenaga kependidikan yang mesti memiliki 

keahlian spesifik, FKIP memberikan pelatihan tambahan yang dilakukan secara terpusat 
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oleh unit pelaksana Pusat Pengembangan dan Pendidikan (Pusbangdik) Unsri. 

Pelatihan yang diberikan tersebut berhasil meningkatkan kompetensi tenaga 

kependidikan sehingga tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan 

tenaga kependidikan berangsur menjadi lebih tinggi. 

 

3. Kendala pengembangan tenaga kependidikan 

Kendala yang dihadapi sama dengan pengadaan dosen, yaitu sulitnya mendapatkan 

formasi pengadaan tenaga baru terkait dengan kebijakan pembatasan jumlah tenaga 

kependidikan. Sebagai tambahan dari terbatasnya jumlah pengangkatan, kendala yang 

dihadapi oleh FKIP ialah kompetensi tenaga kependidikan yang diterima tidak sesuai 

dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan. Mekanisme penerimaan 

tenaga kependidikan belum sepenuhnya berbasis kompetensi sehingga perlu 

ditindaklanjuti dengan pelatihan khusus untuk bidang pekerjaan tertentu. Keterbatasan 

ini membuat pegawai tidak siap kerja dan memerlukan waktu penyesuaian dan 

pelatihan yang lebih lama.  Di samping itu, peningkatan kualifikasi di atas S-1 juga sulit 

bagi tenaga kependidikan karena tidak adanya beasiswa bagi mereka. Kalaupun ada 

yang melanjutkan pendidikan S2, maka pendidikan lanjut tersebut bersifat swadana dan 

dilakukan di luar jam kerja. 

 

Jumlah tenaga laboran/teknisi/analis/operator/programmer masih memerlukan 

penambahan guna menunjang kegiatan akademik dan administratif sesuai dengan 

kebutuhan. Selain jumlah, kendala yang ada adalah masih banyak tenaga pegawai yang 

memiliki jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK, usia yang telah memasuki masa 

pensiun, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi yang menuntut tenaga 

kependidikan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan 

pelayanannya. 
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STANDAR 5.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

 

5.1    Kurikulum 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan 

kurikulum untuk program studi yang dikelola. 

Pengembangan kurikulum merupakan aktivitas akademik yang bertujuan untuk isi kurikulum 

sesuai kebutuhan yang selalu berkembang. FKIP Unsri melalui koordinasi UPMS, ketua 

jurusan, dan KPS secara berkala melakukan peninjauan kurikulum program-program studi 

yang berada dalam pengelolaannya. Dalam lima tahun terakhir FKIP telah melakukan 

koordinasi penyusunan dan pengembangan kurikulum baik untuk PS yang sudah ada, PS 

baru, dan PS yang dibuka kembali. Aktivitas perubahan kurikulum PS di lingkungan FKIP 

Unsri dilakukan pada bulan April 2015 dimana kurikulum masing-masing PS diarahkan untuk 

berbasis KKNI. Peran utama FKIP dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum 

termasuk:  

a. Mengkoordinasikan penyusunan program monitoring dan evaluasi keterlaksanaan  

b. kurikulum yang sedang berlaku. 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan dan kurikulum hasil 

revisi untuk mahasiswa angkatan berikutnya (concurrent curriculum). 

d. Mengkoordinasikan kegiatan lokakarya kurikulum di tingkat fakultas. 

e. Mengundang pakar kurikulum dan desain pembelajaran serta pakar bidang studi sebagai 

nara sumber dalam kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum. 

f. Mengundang stakeholder untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan lokakarya 

pengembangan kurikulum. 

g. Mengalokasi anggaran (DIPA) untuk kegiatan penyusunan kurikulum bagi program studi 

baru. 

h. Mengalokasikan anggaran (DIPA) untuk pengembangan kurikulum melalui kegiatan 

lokakarya pada tingkat fakultas dan program studi. 

i. Memfasilitasi pengesahan kurikulum baru oleh Rektor. 

j. Menerbitkan kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor ke dalam Buku Pedoman 

Akademik. 

k. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi kurikulum hasil pengembangan kepada dosen-

dosen dan mahasiswa. 

l. Melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum di tingkat operasional: perangkat 

pembelajaran (SAP, bahan ajar, media pembelajaran, penilaian) di masing-masing 

program studi.  

. 
 
5.2    Pembelajaran 

Jelaskan peran Fakultas dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran. 
 

Dalam kegiatan akademik perkuliahan, FKIP Unsri melalui Unit Penjaminan Mutu dan 
Sertifikasi (UPMS) melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui 
koordinasi bersama Kajur dan KPS. Kegiatan monitoring adalah aktivitas yang 
bertujuan untuk memantau keterlaksanaan perencanaan pembelajaran berikut 
implementasinya sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Dekan. Sementara evaluasi merupakan aktivitas untuk menilai dan 
membuat keputusan kualitatif (judgment) tentang kinerja dosen dalam memberikan 
pelayanan pembelajaran kepada mahasiswa. Berkenaan dengan monitoring dan 
evaluasi pembelajaran, FKIP Unsri telah memiliki POS yang wajib diacu oleh dosen 
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pengampu mata kuliah dalam mengembangkan perangkat pembelajaran (RPS, SAP, 
bahan ajar, dan soal ujian). Bagian di bawah ini menjelaskan secara berurut peran 
FKIP Unsri dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran. 
 
1. Peran FKIP dalam memonitor pembelajaran 

FKIP Unsri memiliki penilaian positif terhadap peran dan fungsi monitoring dalam 
pembelajaran. Penilaian ini diwujudkan melalui penguatan Unit Penjaminan Mutu 
dan Sertifikasi (UMPS). Monitoring oleh UPMS memberikan informasi yang 
komprehensif kepada FKIP tentang progres yang telah dicapai oleh dosen 
pengampu mata kuliah dalam memberikan pelayanan pembelajaran setiap 
semesternyaPeran FKIP dalam mengevaluasi pembelajaran. 

 
Fokus monitoring dalam pembelajaran ialah ketersediaan perangkat pembelajaran 
(RPS, SAP, bahan ajar, dan soal ujian), keterlaksanaan pembelajaran yang sesuai 
dengan perangkat pembelajaran, keterlaksanaan evaluasi (ujian tengah semester 
dan ujian akhir semester), serta berikut pelaporannya dalam SIAKAD. Dengan kata 
lain, sejak pembagian tugas mengajar oleh KPS, pelaksanaan pembelajaran, 
sampai penilaian hasil belajar dipantau oleh UPMS dalam koordinasi dengan KPS 
dan Kajur. 
 
Montoring selain ditujukan pada aktivitas dosen dalam memberikan pelayanan 
pembelajaran kepada mahasiswa juga menyertakan keterlibatan mahasiswa secara 
langsung melalui pengisian angket pada masing-masing mata kuliah yang 
diikutinya. Hasil-hasil monitoring oleh KPS, Kajur, dan UPMS selanjutnya dilaporkan 
kepada Wakil Dekan Bidang Akademik untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi lebih 
lanjut di dalam rapat pimpinan. 

 
Aspek-aspek perangkat dan kegiatan monitoring selengkapnya dirinci di bawah ini: 
a. Menyediakan  format dokumen kehadiran dosen, mahasiswa dan berita acara 

perkuliahan pada setiap perkuliahan 
b. Menyiapkan lembar kehadiran dosen yang akan memberikan perkuliahan pada 

tempat yang telah ditentukan 
c. Melakukan monitoring terhadap perangkat pembelajaran yang dirancang oleh 

dosen, 
d. Melakukan pengamatan terhadap kehadiran dosen yang memberikan 

perkuliahan di ruang kelas 
e. Memberikan angket yang diberikan kepada mahasiswa di akhir semester tentang 

persiapan, proses, dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen 
f. Menyediakan format bagi dosen yang berkaitan beban kerja dosen (BKD) dan 

laporan kinerja dosen (LKD) yang harus dikumpulkan dan disetujui oleh KPS, 
Kajur, dan asesor dosen. 

 
2. Peran FKIP dalam evaluasi pembelajaran 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring pembelajaran, FKIP Unsri juga 
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pembelajaran berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari kegiatan monitoring. Evaluasi secarakomprehensif 
dilakukan FKIP Unsri melalui rapat pimpinan dengan melibatkan UPMS, Bidang 
Akademik dan Kepegawaian, Jurusan dan Program Studi, serta berkoordinasi 
dengan UPT Penjaminan Mutu Unsri. 
 
Tujuan evaluasi ialah untuk memberikan keputusan akhir secara kualitatif 
berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil monitoring yang melibatkan dosen 
sendiri serta mahasiswa. Hasil-hasil evaluasi disusun dalam laporan yang 
menginformasikan tentang kinerja setiap dosen dan rekomendasi untuk 
peningkatan mutu pembelajaran pada semester selanjutnya. Rincian aspek-aspek 
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yang menjadi fokus evaluasi diuraikan di bawah ini: 
a. Kelengkapan dan mutu perangkat pembelajaran dosen (RPSdan SAP, bahan 

ajar, media pembelajaran,  tugas-tugas, substansi praktikum/praktek, dan 
penilaian), 

b. Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran 
c. Kualitas pembelajaran/perkuliahan/praktikum/praktik 
d. Masalah-maslaah dan masukan yang ditemukan dalam pemblajaran 

e. Kualitas penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen (tugas-tugas, UTS, UAS) 
 

 
 
5.3    Suasana Akademik 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong  suasana akademik yang 
kondusif, terutama dalam: (1)  Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan  
prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di 
luar kelas. 
 

1. Kebijakan tentang suasana akademik 

Kebijakan Unsri tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar 

akademik telah diatur sesuai dengan kelaziman praktik pendidikan pada pendidikan tinggi 

sehingga dosen sebagai tenaga pengajar di lingkungan Unsri memiliki pandangan yang 

sama dalam pelaksanaannya. Statuta Unsri tahun 2003 Bab VII Pasal 26, 27, 28, dan 29 

serta Buku Pedoman Akademik FKIP Universitas Sriwijaya tahun 2015/2016telah menata 

kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana 

diuraikan di bawah ini (Statuta Unsri dan Buku Pedoman Akademik terdapat pada Lampiran 

2.1): 

 

1. Otonomi Keilmuan 

(a) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan 

kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh tenaga dosen dan mahasiswa. 

(b) Perwujudan otonomi keilmuan pada Unsri diatur oleh Keputusan Senat Unsri. 

(c) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pada Unsri berlaku 

kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.  

(d) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki dosen dan mahasiswa untuk 

secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait 

dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian. 

Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dar kebebasan akademik yang 

memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unsri sesuai dengan 

norma dan kaidah keilmuan.  

 

2. Kebebasan Akademik 

(a) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap 

dosen dan mahasiswa harus bertanggung jawab secara pribadi atas norma dan kaidah 

keilmuan. 

(a) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, dosen dan mahasiswa harus 

mengupayakan agar kegiatan tersebut dan hasilnya tidak merugikan Unsri baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

(b) Dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan 

pengembangan, teknologi dan/atau kesenian, pimpinan Unsri dapat mengizinkan 

penggunaan sumber daya Unsri sepanjang kegiatan tersebut bermanfaat.  
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(c) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam 

bentuk seminar, ceramah, symposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka 

pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional.  

(d) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar Unsri dengan pertimbangan 

tertentu. 

(e) Dalam melaksanakan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan 

mimbar akademik Senat Unsri dapat berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan 

untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian serta pembangunan nasional. 

 

3. Kebebasan Mimbar Akademik 

(a) Unsri dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan Unsri untuk menyampaikan 

pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka 

pelaksanaan akademik. 

(b) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk 

memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian. 

 

Dari uraian tentang kebijakan suasana akademik tersebut, jajaran pimpinan FKIP melalui 

kepemimpinan operasional, organisasional, dan pubik telah mengupayakan pelaksanaannya 

melalui berbagai aktivitas, yakni: 

(a) merumuskan etika dosen dan etika mahasiswa dalam kaitan dengan pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi pada level fakultas yang berlaku untuk keduanya; 

(b) dosen mendapat kesempatan untuk mengembangkan profesionalitas sesuai dengan 

bidang ilmu masing-masing melalui  berbagai kegiatan, seperti mengikuti studi lanjut, 

diseminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian, mengikuti seminar, lokakarya, atau 

kegiatan akademik yang bertujuan menyampaian pemikiran mereka sesuai dengan 

bidang kajian masing-masing; 

(c) melaksanakan perkuliahan dan pembimbingan mahasiswa secara inovatif dan kreatif 

tanpa mendapat pengaturan yang membatasi kreativitas akademik mereka; 

(d) menyelenggarakan kegiatan seminar ilmiah dosen secara periodik, termasuk dengan 

melibatkan dosen dari perguruan tinggi lain, kegiatan pembimbingan tugas akhir 

mahasiswa, dan kegiatan seminar proposal dan hasil penelitian mahasiswa yang 

terintegrasi dalam kurikulum, dengan memberikan dukungan fakultas dalam bentuk 

penyediaan tempat dan sarana seminar yang memadai, dana penggandaan bahan 

seminar.  

(e) memfasilitasi kegiatan akademik di kampus dan luar kampus dalam bentuk kuliah 

lapangan, kuliah kerja nyata, praktik lapangan, juga kegiatan seminar yang melibatkan 

masyarakat (guru, mahasiswa PT lain), dalam bentuk seminar internasional, nasional, 

dan regional.  

(f) mengembangkan kepemimpinan terbuka, memberi kesempatan kepada civitas 

akademika untuk memberikan masukan, pembentukan tim-tim kerja. Kebijakan 

akademik tertuang dalam buku standar  akademik,Buku Pedoman Akademik FKIP Unsri 

serta Buku Pedoman Akademik Unsri.  
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2. Penyediaan sarana dan prasarana 

FKIP dan Unsri telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung terciptanyasuasana akademik yang menunjang pelayanan akademikkepada 

mahasiswa. Penyediaan ini antara lain:  

a. menyediakan ruang perkuliahan yang nyaman untuk pembelajaran:pada tahun akademik 

2012-2013 FKIP Unsri telah mendapat tambahan gedung baru 3 lantai untuk kegiatan 

administrasi jurusan,program studi, dan perkuliahan di Kampus Indralaya dan gedung 

kuliah yang telah direnovasi setinggi 3 lantai di kampus Palembang; 

b. menyediakan gedung laboratorium secara terpusat. Pada tahun 2015 FKIP telah 

meresmikan penggunaan gedung laboratorium baru di Kampus Palembang. 

c. menyediakan gedung serba guna untuk berbagai kegiatan akademik dan non akademik 

(kuliah umum, seminar/lokakarya, pelatikan sarjana baru, pertujukan seni, olah raga, 

pameran buku, dan kegiatan mahasiswa lainnya); 

d. menyediakan ruang organisasi mahasiswa di tingkat fakultas untuk setiap program studi 

dan BEM yang pembangunannya telah selesai pada bulan Januari 2014 

e. menyediakan tempat duduk di ruang tunggu, ruang rapat, ruang tamu, tempat duduk 

ditaman-taman sekitar gedung fakultas; 

f. pemberian kesempatan (talent show) untuk menampilkan kegiatan ekstra kurikuler; 

g. menyediakan ruang kesenian beserta instrumen musik yang lengkap. 

 

Pengaruh dari penyediaan sarana dan prasarana tersebut di antaranya ialah 

mahasiswa lebih betah di kampus, suasana akademik terasa hidup, tercermin dari interaksi 

akademik antara mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan yang lebih intensif. Suasana 

belajar yang kondusif dapat dilihat dari tingginya minat mengikuti berbagai seminar. 

Penataan ruang dan lingkungan yang baik, kampus yang asri dan nyaman serta terdapat 

banyak sarana dan prasarana untuk pengembangan kepribadian. Tersedia juga akses 

internet yang berupa hot-spot dalam kampus dan juga di kelas. 

 

3. Dukungan dana 

FKIP Unsri melalui berbagai macam sumber pemasukan (Rupiah Murni: APBN), 

PNBP, BOPTN, dan hibah-hibah dari pihak ketiga)telah berupaya memberikan dukungan 

dana yang signifikan untuk mendukung penciptaan suasana akademik yang kondusif. Jika 

dilihat dari persentase, maka dukungan dana yang bersifat fisik dan non fisik (program) yang 

dianggarkan sampai tahun anggaran 2015/2016mencapai rata-rata sebesar 13,3 %. Pada 

tahun-tahun anggaran mendatang anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana ditargetkan akan meningkat. 

 

4. Kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas 

FKIP Unsri giat mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa. Upaya 

ini mencakup 2 sasaran, yaitu dosen dan mahasiswa. Untuk dosen, telah diprogramkan 

melalui  kegiatan perkuliahan, seminar, pelatihan, lokakarya untuk memperoleh jabatan 

akademik. Guna menunjang kinerja akademik dosen, FKIP Unsri menerbitkan publikasi 

ilmiah di setiap program studi yang bekerja sama dengan organisasi profesi masing-masing 

bidang ilmu.Tuntutan kepada seluruh dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang diangkat 

dari hasil penelitian minimal 1 untuk setiap 1 tahun telah memacu dosen untuk 

mempublikasikan karya ilmiah mereka setidak-tidaknya pada jurnal ilmiah di lingkungan 

FKIP.  
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Untuk mahasiswa, berbagai upaya pengembangan,  serta minat dan bakat telah 

dilakukan dengan mengadakan berbagai macam kegiatan diantaranya diskusi ilmiah, 

seminar hasil penelitian, bedah buku, lokakarya, studi banding, praktek kerja lapangan 

dalam bentuk kunjungan ke Perguruan Tinggi, Perusahaan, Batan, dan kegiatan-kegiatan 

lain yang menunjang pada proses pengembangan kepribadian ilmiah, perilaku 

kecendikiawanan dan soft skills. Kegaitan ekstrakurikuler yang telah berjalan di antaranya 

paduan suara, pramuka. Beberapa kegiatan kecendiakawanan untuk penanggulangan 

kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah 

dilakukan antara lain:   

a. Turut serta dalam Tim Universitas Sriwijaya dalam membantu korban gempa   padang  

dalam bentuk KKN,dan Aceh dalam bentuk pengumpulan dana dan tenaga Relawan. 

b. Penghijauan kampus, 

c. Pelatihan kepemimpinan, organisasi dan penggunaan ICT, 

d. Penanggulangan Banjir dan Kebakaran yang dihimpun jalur III dan BEM, danhimpunan 

mahasiswa. 

e. Penanggulangan buta aksara bekerjasama dengan LPM dalam bentuk KKN. 

f. Dalam bidang agama kegiatan ramadhan dan pesantren kilat. 

g. Kuliah lapangan di beberapa perusahaan dan lapangan seperti: PT.TEL, Dunia Kimia 

Utama, Biofarma, BBS (Balai Besar Selulosa Bandung), Balai Besar Keramik, Balitsa, 

Gunung Dempo, Museum, situs situs, Indomie, Indofood, Teh Sosro. 

h. Kepramukaan, paduan suara, Panitia SEAGAMES. 
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STANDAR 6.  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI 
 
6.1    Pembiayaan 
6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji dan upah yang diterima  di Fakultas/Sekolah 

Tinggi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti  format tabel berikut: 
 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah Dana (dalam Rupiah) 

TS-2 (2013/2014) TS-1 (2014/2015) TS (2015/2016) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

APBN Gaji 14,345,719,188 16,710,764,084 18,308,406,000 

APBN 
Tunjangan Profesi dan 
Kehormatan Guru 
Besar 

7,540,000,000 8,980,000,000 10,229,337,000 

APBN BOPTN 6,482,599,153 3,160,549,000 1,241,663,000 

Masyarakat PNBP 16,706,730,847 17,043,685,000 18,747,104,000 

Kemristekdikti 

PHK dan Hibah 2,966,500,000 1,883,250,000  

Revitalisasi  1,700,000,000  

Menpora 400,000,000   

Kemdikbud PLPG 12,972,367,800 11,156,739,550 10,333,081,600 

Total 61,413,916,988 60,634,987,634 58,859,591,600 

 
Penggunaan dana: 

No. 
Jenis 
Penggunaan 

Jumlah Dana (dalam Rupiah dan Persentase) 

TS-2 (2013/2014) TS-1 (2014/2015) TS (2015/2016) 

Rp % Rp % Rp % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pendidikan 8,954,170,000 15 9,284,295,500 15 9,213,015,500 16 

2 Penelitian 1,792,250,000 3 1,813,450,000 3 1,609,530,000 3 

3 Pengabdian kepada 
Masyarakat 

1,044,000,000 2 999,570,000 2 894,000,000 2 

4 Investasi prasarana 6,933,000,000 11 6,820,000,000 11  5,682,000,000  10 

5 Investasi sarana  1,960,410,000 3 1,990,038,500 3 1,820,000,000 3 

6 Investasi SDM 872,000,000 1 880,130,000 1 770,221,500 1 

7 Gaji, upah, tunjangan 
profesi, dan 
kehormatan guru 
besar 

26,885,719,188 44 27,690,764,084 46 28,537,743,000 48 

8 Penugasan PLPG 12,972,367,800 21 11,156,739,550 18 10,333,081,600 18 

Total 61,413,916,988 100 62,634,987,634 100 58,859,591,600 100 

 

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma per program studi: 

No. Nama Program Studi 
Jumlah Dana (Rupiah) 

TS-2 (2013/2014) TS-1 (2014/2015) TS (2015/2016) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 PS S1 Pend. Bahasa Indonesia 7,182,027,000 6,171,153,750 6,631,249,000 
2 PS S1 Pend. Bahasa Inggris  3,151,230,419   3,465,889,148   3,376,162,206  
3 PS S1 Pend. Ekonomi  2,626,025,349   2,888,240,957   2,813,468,505  
4 PS S1 Pend. Kewarganegaraan  2,626,025,349   2,888,240,957   2,813,468,505  
5 PS S1 Pend. Sejarah   2,626,025,349   2,813,468,505   2,813,468,505  



 

62 
 

6 PS S1 Pend. Matematika 6,325,000,000 5,893,500,000 6,178,500,000 

7 PS S1 Pend. Biologi  3,676,435,489   4,043,537,339   3,938,855,907  

8 PS S1 Pend. Kimia  3,676,435,489   4,043,537,339   3,938,855,907  

9 PS S1 Pend. Fisika  3,676,435,489   4,043,537,339   3,938,855,907  

10 PS S1 Bimbingan dan Konseling  2,626,025,349   2,888,240,957   2,813,468,505  

11 PS S1 Pend. Jaskes  3,676,435,489   4,043,537,339   3,938,855,907  
12 PS S1 PGSD  3,151,230,419   3,465,889,148   3,376,162,206  

13 Pend. Teknik Mesin  3,676,435,489   4,043,537,339   3,938,855,907  
14 PS S1 PG PAUD  2,626,025,349   2,888,240,957   2,813,468,505  

15 PS S1 PLS  2,931,525,146 2,680,755,312 

 JUMLAH 51,321,792,028 56,512,076,220 56,004,450,784 

 
 

Catatan: Penggunaan dana untuk operasional tridarma perguruan tinggi per program studi 
dihitung berdasarkan selisih jumlah keseluruhan anggaran dengan investasi sarana dan 
prasarana. 
 
6.1.2  Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggitentang perolehan dana pada 

butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya. 
Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

 

Pendapat pimpinan FKIP Unsri tentang perolehan dana yang mencakup kecukupan dan 

upaya pengembangannya diuraikan berikut ini. 

 

1. Kecukupan dana 

FKIP Unsri memperoleh dana dalam bentuk rupiah murni, PNBP, dan BOPTN untuk 

penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi: pendidikan/pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendapatan FKIP Unsri dari tahun ke 

tahun mengalami sedikit penurunan seiring dengan adanyabeberapa kehilangan sumber 

pendanaan dari berbagai hibah maupun BOPTN dari Kemristekdikti. Penurunan 

tersebut merupakan implikasi dari kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan 

pemotongan anggaran namun tidak terlalu berpengaruh terhadapkinerja FKIP Unsri 

secara keseluruhan. Penggunaan dana FKIP Unsri meliputi pembiayaan untuk kegiatan-

kegiatan berikut ini: 

a. pendidikan/pembelajaran 

b. penelitian,  

c. pengabdian kepada masyarakat,  

d. investasi sarana dan prasarana, 

e. investasi SDM,  

f. pembayaran gaji dan upah untuk unsur pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. 

Penggunaan dana FKIP Unsri  dari tahun ke tahun mengalamikenaikan. Jika dilihat dari 

besarnya pendapatan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, kondisi 

keuangan FKIP sudah lebih dari memadai. 

 

2. Upaya pengembangan dana  

Dengan melihat kondisi sekarang dan proyeksi sampai tahun 2025, FKIP masih 

memilikipotensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari 
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PNBP dan sumber-sumber masyarakat.Untuk itu FKIP telah melakukan sejumlah 

langkah guna meningkatkan sumber penerimaan dari PNBP. Upaya kebijakan dilakukan 

antara lain dengan optimalisasi pengelolaan aset FKIP Unsri yang ada saat ini secara 

profesional dan memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola anggaran yang baik. 

 

Peningkatan investasi terutama berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan FKIP dilakukan dengan, misalnya, menambah sarana dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung terselenggaranya pendidikan yang nyaman dan berkualitas bagi semua 

mahasiswa baik di kampus Indralaya maupun Palembang. Dengan adanya peningkatan 

investasi pada bidang-bidang yang punya potensi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan maka diharapkan ke depan akan dapat meningkatkan sumber pendapatan 

FKIP Unsri. 

 

Selain peningkatan investasi, sumber pendapatan lain yang sudah besar berdasarkan 

analisis sebelumnya adalah yang berasal dari kerjasama. Oleh karena itu ke depan 

FKIP Unsri perlu meningkatkan upaya-upaya menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak. Untuk dapat meningkatkan kerjasama maka hal ini berkait erat dengan investasi 

baik dibidang peralatan maupun sumberdaya manusia. Karena kerjasama yang baik 

dan menguntungkanhanya dapat terwujud jika FKIP Unsri memiliki sumberdaya dan 

sarana prasarana yang berkualitas. 

 

Beberapa alternatif aktivitas yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan bagi  

FKIP Unsri adalah: 

a. Pendirian unit-unit bisnis yang terkait dengan pihak ketiga 

Unit bisnis dimaksud mempunyai badan hukum tersendiri dan FKIP bertindak 

sebagai pemegang saham. Pada setiap akhir periode  FKIP mendapatkan dividen 

dari unit-unit bisnis tersebut.  

b. Optimalisasi aset yang dimiliki  FKIP Unsri.   

FKIP memiliki lahan yang luas di Kampus Inderalaya. Lahan ini dapat dimanfaatkan 

dengan membentuk unit usaha untuk mendapatkan pendapatan sesuai dengan 

karakteristik program-program studi yang ada, misalnya unit usaha yang berkaitan 

dengan Program Studi Pendidikan Biologi ditujukan pada membangun sentra 

agribisnis (tanaman hortikultura seperti sayuran-sayuran,buah-buahan), membuat 

dan mengembangkan bibit-bibit unggul varitas tanaman melalui kerja sama Fakultas 

Pertanian. Pemanfaatan lainnya adalah dengan mendatangkan investor untuk 

berinvestasi, seperti pembangunan kantin FKIP Unsri yang bersih dan nyaman. 

Begitu juga dengan lahan yang ada di Kampus Palembang. Bangunan-bangunan 

dan lahan yang ada di kampus ini dapat disewakan dan/atau dibangun oleh pihak 

ketiga misalnya perusahaan waralaba mendirikan merchant dengan pola bagi hasil. 

c. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penelitian, dimana hasil penelitian ini dapat 

digunakan oleh pihak ketiga untuk pengembangan produksi atau rekayasa proses 

pada perusahaan tersebut. Kegiatan penelitian akan memberikan manfaat bagi 

kedua belah pihak, disisi FKIP Unsri akan mendatangkan penghasilan dan 

memegang lisensi patent dari hasil penelitian tersebut. 

d. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Kerjasama FKIP dengan Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 
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untuk pengembangan profesionalisme guru baik ditingkat dasar maupun menengah. 

e. Penawaran tenaga ahli yang dimiliki oleh FKIP kepada pihak ketiga. Kegiatan ini 

dilakukan dalam bentuk kerja sama lembaga, dimana pihak ketiga berkewajiban 

membayar fee kepada FKIP. Kegiatan ini telah dilakukan antara lain dengan YPP 

Pusri berupa In house training (IHT) bagi guru-guru SD, SMP, dan SMP.Kegiatan 

inimempunyai manfaat ganda selain sebagai sumber anggaran FKIP juga sebagai 

ajang peningkatan profesionalitas dosen, serta pencitraan FKIP di tengah 

masyarakat. 

 

Kendala yang dihadapi terkait pendanaan 

Sejumlah kendala dihadapi FKIP dalam wewujudkan pencapaian visi dan misi secara 

akseleratif melakui program unggulan. Pertama, hambatan terkait pendanaan program 

menyebabkanbelum semua program yang diajukan oleh program studi, jurusan dan unit-

unit kerja dapat diakomodasi sesegera mungkin, seperti membangun prasarana gedung 

untuk PS Magister di Kampus Bukit Besar Palembang, laboratorium di Kampus 

Palembang KM 5,5. Kendala ini dicoba diatasi dengan menyusun program kerja yang 

didasarkan pada skala prioritas, dalam arti pengutamaan program yang paling mendesak.  
 

Kendala lainnya ialah terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang anggaran yang 

berdampak pada pelaksanaan program kegiatan tidak dapat dimulai pada awal tahun 

anggaran. Seyogyanya semua kegiatan tridarma perguruan tinggi dapat dimulai pada 

bulan Januari atau selambat-lambatnya di bulan Maret agar memberikan keleluasaan 

dalam menjalankan program. Kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada 

masyarakat merupakan aktivitas yang sering terhambat oleh kegiatan tersebut karena 

keduanya hanya dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Kontrak dimaksud tidak 

dapat dilakukan pada awal tahun anggaran. Kendala ini sebagian dapat diatasi oleh 

dosen melalui kegiatan penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat 

hibah dari pihak swasta ataupun swadana. 
 
 
6.2    Sarana 
 
6.2.1 Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin 

penyelenggaraan program Tridharma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup 

aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan 

dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan 

sarana. 

1. Kecukupan/ketersediaan/akses sarana 

Sarana yang dimanfaatkan oleh FKIP, baik yang dikelola oleh FKIP secara langsung 

ataupun oleh Unsri sebagai sangat memadai dan sebagian lainnya sudah memadai. 

Sarana kegiatan kurikuler seperti penilaian di atas karena mampu menampung 

aktivitas pembelajaran semua mata kuliah, baik berupa perkuliahan di dalam kelas, 

praktikum di laboratorium, ataupun kegiatan akademik di luar kelas. Sarana untuk 

kegiatan ekstrakurikuler termasuk sudah sangat memadai dan memadai. Fasiltas yang 

dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa termasuk: sarana olah raga yaitu lapangan sepak 

bola, lapangan bulu tangkis, voli, futsal, tennis meja, soft ball. Selain itu terdapat 

sarana lain antara lain auditorium, gedung serba guna, gelanggang mahasiswa, ruang 

kesenian, panjat tebing. Sarana berupa ruang belajar yang dikelola FKIP berpendingin 
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AC dan dilengkapi LCD. 

 

2. Kewajaran sarana 

Dilihat dari banyaknya PS S1 dan S2di FKIP Unsri yang berjumlah 19, masing-masing 

PS telah memiliki ruang belajar dan laboratorium yang dapat mendukung kegiatan 

praktikum ataupun praktik. Masing-masing memenuhi kewajaran, namun untuk 

optimalisasi kinerja tridarma, sarana yang dimiliki tersebut masih memerlukan 

penambahan sehingga setiap program studi memiliki sarana masing-masing sesuai 

dengan karakter program studinya. Penambahan yang cukup signifikan utamanya 

untuk mendukung PS S1 Penjaskes dan PS S2 Penjas yang memerlukan berbagai 

sarana untuk praktik olah raga dalam jumlah yang beragam, sesuai dengan jumlah 

cabang-cabang utama olah raga. 

 

3. Rencana pengembangan sarana dalam lima tahun mendatang  

Rencana pengembangan sarana dalam lima tahun mendatang antara lain 

penambahan sarana olah raga seperti kolam renang. Disamping itu sarana lainnya 

adalah penambahan laptop, LCD, AC, kursi,dan laboratorium pembelajaran untuk tiap-

tiap program studi. 

 

4. Kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana 

Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mencari dana untuk investasi. Untuk menjalin 

kerjasama dan juga pengusulan proposal hibah sangat diperlukan, baik hibah 

peralatan, hibah pengembangan program studi dan jurusan. 

 

 
 
6.2.2  Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program 

Tridharma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. 
Uraikan pula  rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan 
mengikuti format tabel berikut: 

 
 

No. 
Jenis Sarana 

Tambahan 

Investasi Sarana 
Selama Tiga Tahun 
Terakhir (Juta Rp) 

Rencana Investasi Sarana dalam  
Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi (Juta 
Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Peralatan 
laboratoriumOlahraga 

80 100 PNBP 

2 Peralatan laboratorium 
program studi lainnya 

4,300 27,000 PNBP/Pemda 

3 LCD projector 300 450 PNBP 

4 Laptop 240 400 PNBP 

5 Kursi kuliah 700 380 PNBP 

6 AC ruangan 200 675 PNBP 

7 Personal Computer 200 500 PNBP 

8 Buku teks  300 750 PNBP 
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6.3   Prasarana 
 
6.3.1 Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki, 

khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: 
kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun 
mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana. 

 

1. Kecukupan prasarana  

Ketersediaan prasarana, terutama gedung dan ruang kuliah, dinilai sudahmemadai 

karena mendukung sebagian besar kegiatan akaemik. Saat ini  FKIP Kampus Indralaya 

memiliki lahan seluas 18.000 m2 yang digunakan untuk gedung dan halaman seluas 

13.000 m2 dan kebun botani seluas 5.000 m2. Bangunan gedung di kampus ini terdiri 

atas gedung kuliah, dekanat, laboratorium, laboratorium microteaching, ruang baca, 

mushola, dan gedung serba guna. Gedung kuliah berjumlah 4 buah (dinamai Gedung 

A, B, C, dan D), masing-masing terdiri dari 2 dan 3 lantai dengan 45 ruang. Ketiga 

gedung ini mempunyai luas 3.000 m2 dengan rincian 1.599 m2 ruang kuliah, 117,5 m2 

ruang dosen, 125,4 m2 ruang administrasi, 160 m2 ruang baca, dan 1.665 m2 ruang 

kegiatan lain.  

 

Khusus Gedung D diserahterimakan pada tahun akademik 2012/2013lalu dengan luas 

bangunan 4.104 m2yang terdiri dari tiga lantai. Untuk lantai dasar terdiri atas kantor 

program studi untuk semua PS S1, lantai 2 terdiri dari 12 ruang kuliah dan lantai 3 

terdiri dari 12 ruang kuliah, dan mushollah. 

 

Gedung lain adalah gedung dekanat yang merupakan pusat administrasi fakultas. 

Gedung ini terdiri dari 3 lantai, 22 ruang dengan luas keseluruhan 1.506 m2 yang 

digunakan untuk ruang Dekan, Wadek I, Wadek II, WadekIII, Kabag TU, Kasubbag 

Pendidikan, Kasubbag Umum dan Perlengkapan, Kasubbag Kepegawaian dan 

Keuangan, Kasubbag Kemahasiswaan, Komputer, Rapat, Pengadaan, Mushola, 

Satpam, Dharma Wanita, dan Dapur. Di samping gedung dekanat juga sudah berdiri 

sebuah gedung serba guna yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti 

pelepasan alumni baru dan kegiatan kemahasiswaan. 

 

Selanjutnya, gedung laboratorium terdiri dari empat ruang dengan luas keseluruhan 

adalah 150 m2, dengan rincian 100 m2 untuk ruang praktikum dan 20 m2 untuk gudang 

dan administrasi. Prasarana lainnya adalah laboratorium microteaching dan mushola. 

Laboratorium micro-teaching terdiri dari 3 ruang dengan luas keseluruhan 60 m2 dan 

mushola merupakan bangunan dengan luas 48 m2. Gedung laboratorium IPS terdiri 

dari 4 ruang dengan luas  keseluruhan 550 m2.  

 

2. Kewajaran prasarana 

Jika dilihat dari jumlah program studi yang ada saat ini adalah 15 program studi, baik 

kampus Indralaya maupun di kampus Palembang, sewajarnya gedung kuliah dan 

prasarana lainnya perlu peningkatan kualitas. Di samping itu, yang dirasakan kurang 

adalah ruang dosen karena rasio m2 per dosen rata-rata kurang dari standar (4 m2). 

 

3. Rencana pengembangan prasarana dalam lima tahun mendatang 

Rencana pengembangan prasarana dalam lima tahun kedepan antara lain pada tahun 
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2014untuk tahap pertama telah dibangun laboratorium semua program studi 3 lantai 

dan pusat kegiatan mahasiswa. Pada tahun 2016 akan segera dibangun laboratorium 

untuk kampus Palembang di KM 5, ditujukan untuk program studi PGSD, PG PAUD, 

Penjaskes, dan Bimbingan dan Konseling. 
 

4. Kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana 

Kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana adalah terbatasnya anggaran 

biaya alokasi tiap fakultas termasuk FKIP Unsri. Sementara dari hasil pendapatan 

PNBP hampir 40% telah digunakan untuk membayar gagi dan upah. Peluang untuk 

mendapatkan dana dalam rangka pembangunan prasarana tersebut adalah 

mengharapkan dana APBN dari pemerintah pusat. 
 
 
6.3.2  Sebutkan prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola dalam tiga 
tahun terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun 
mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut: 
 
 

 
 

6.4   Sistem Informasi    
 
6.4.1 Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses 
penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, 
SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning. Jelaskan 
pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan 
institusi.   

 

Penggunaan ICT di FKIP mengacu pada kebijakan umum Universitas Sriwijaya. 

1. Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT untuk proses penyelenggaraan akademik  

FKIP saat ini telah memanfaatkan sistem informasi manajemen yang dikelola secara 

khusus oleh Pusat Komputer Unsri. Untuk pembelajaran sebagian dosen telah 

mengaplikasikan e-learning sebagai tambahan dari perkuliahan tatap muka. Sistem 

No. 
Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi Prasarana 
Selama Tiga Tahun 
Terakhir (Juta Rp) 

Rencana Investasi Prasarana  
dalam Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi (Juta Rp) Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Gedung kuliah 
dan kantor prodi 

8.900 12.000 APBN, PNBP 

2 
Kendaraan roda 
empat 

890 
 

0 APBN, PNBP 

3 
Kendaraan bus 
karyawan dan 
dosen 

300 800 APBN, PNBP 

4 

Gedung 
laborarotium 
semua program 
studi 

8,400 12,000 APBN, PNBP 

5 3 unit kantin 
mahasiswa 

938 0 APBN, PNBP 

6 Gedung PPs dan 
Gedung Serba 
Guna 

0 11,800 APBN, PNBP 
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katalogisasi telah memanfaatkan ICT sehingga dosen dan mahasiswa mendapat 

kemudahan di dalam mencari koleksi pustaka yang tersedia. 

 

2. Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT untuk proses penyelenggaraan 

administrasi  

Saat ini akses informasi akademik di FKIP sudah menggunakan sistem on-line dengan 

menggunakan SIMAK (Sistem Informasi Akademik),SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, 

SIMFA, SIMPEG yang dikelola oleh Pusat Komputer (PUSKOM) Universitas Sriwijaya, 

yang admin-nya ada pada setiap fakultas. Akses informasi bisa sampai ke tingkat 

Jurusan/Program Studi. Mulai tahun akademik 2008 mahasiswa melakukan registrasi 

secara on-line, mengisi KRS dan KHS secara on-line, pendaftaran wisuda juga 

dilakukan secara on-line. Dalam ketersediaan akses sambungan internet, ada yang 

menggunakan kabel (memakai IP addess), ada juga yang menggunakan jaringan 

nirkabel dengan hot spot yang tersebar di setiap gedung dan setiap lantai gedung, dan 

dapat digunakan oleh mahasiswa secara gratis sampai ke tingkat Jurusan/Program 

Studi. Selain itu, informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat luas diberikan 

melalui website, baik fakultas (www.fkip.unsri.ac.id) maupun universitas 

(www.unsri.ac.id). 

 

3. Pemanfaatan sistem informasi dan fasilitas ICT dalam proses pengambilan keputusan 

dalam pengembangan institusi 

Pimpinan FKIP telah berupaya memanfaatkan sistem informasi dan fasilitas ICT untuk 

membuat keputusan maupun pengembangan kelembagaan. Data yang diklasifikasi 

berdasarkan jenisnya dimanfaatkan sebagai informasi yang untuk pengambilan 

keputusan. Misalnya, informasi tentang mahasiswa menjadi dasar untuk 

merekomendasikan mahasiswa yang patut mendapat beasiswa. 

 
 

6.4.2  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom per baris) dengan 
aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa Jaringan 

Dengan 
Komputer 

Melalui Jaringan 
Lokal (LAN) 

Dengan 
Komputer 

Melalui Jaringan 
Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa    √ 

2. Kartu Rencana Studi    √ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 

4. Nilai mata kuliah    √ 

5. Transkrip akademik    √ 

6. Lulusan    √ 

7. Dosen    √ 

8. Pegawai    √ 

9. Keuangan    √ 

10. Inventaris    √ 

11. Pembayaran SPP    √ 

12. Perpustakaan    √ 

 
 

http://www.fkip.unsri.ac.id/
http://www.unsri.ac.id/
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6.4.3   Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Fakultas/ 
Sekolah Tinggi (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail,sms, buletin). 
 

Upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk berbagai kepentingan dilakukan FKIP Unsri 

melalui bebagai media. Sasaran penyebaran informasi termasuk jurusan, program studi, 

unit-unit yang ada, bagian dan subbagian, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 

1. Penyebaran informasi melalui surat 

Penyebaran informasi melalui surat biasanya dilakukan untuk informasi-informasi yang 

masuk kategori penting dan formal serta tidak terlalu mendesak, seperti undangan rapat 

yang bersifat biasa/rutin. 

2. Penyebaran informasi melalui faksimili 

Penyebaran informasi melalui fasimili dilakukan untuk informasi-informasi yang sifatnya 

mendesak, penting dan formal. Hal ini dilakukan mengingat FKIP Unsri memiliki dua 

kampus, yakni di Indralaya dan Palembang (Kampus Bukit Besar, Jalan Ogan, dan 

Kampus PGSD KM 5,5) sehingga informasi yang seperti tersebut dapat dilakukan 

melalui faksimili. 

3. Penyebaran informasi melalui mailing list 

Penyebaran informasi melalui mailing list biasanya dilakukan oleh dosen dalam proses 

pembelajaran. Mailing list biasa digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi 

tentang perkuliahan dan informasi lainnya yang tidak terlalu penting. 

4. Penyebaran informasi melalui website fakultas 

Penyebaran informasi melalui website FKIP Unsri digunakan untuk menyebarkan 

informasi-informasi tentang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan kemahasiswa 

dan pengumuman-pengumuman lainnya yang bersifat terbuka untuk umum. 

5. Penyebaran informasi melalui e-mail, 

Penyebaran informasi melalui e-mail digunakan untuk menyampaikan informasi yang 

bersifat kedinasan, seperti undangan rapat, format isian untuk dilengkapi dosen dan 

mahasiswa. 

6. Penyebaran informasi melalui SMS/WHATSAP 

Penyebaran informasi melalui sms biasa atau aplikasi whatsap dilakukan untuk 

menyampaikan informasi yang bersifat segera, misalNya undangan rapat dan berfungsi 

sebagai informasi pendahuluan dan akan disusul dengan informasi formal berupa surat 

atau bentuk informasi lainnya. 

7. Penyebaran informasi melalui buletin 

Penyebaran informasi melalui bulletin digunakan untuk menyampaikan informasi dalam 

kurun waktu tertentu dan terbuka untuk umum. Namun informasi ini masih tergabung 

pada buletin Unsri. 

 
6.4.4 Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya 

pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 
 

Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang adalah menyediakan akses 

informasi kepada sivitas akademika ataupun kepada stakeholders secara mudah, murah, 

dan cepat. Pemanfaatan TIK yang saat ini berfokus pada hal-hal yang bersifat akademik 

akan terus dikembangkan sehingga menyangkut hal-hal tentang keuangan, 

sarana/prasarana, dan kepegawaian. Penambahan jaringan, bandwitch, dan juga hotspot 

yang semakin luas jangkauannya akan terus-menerus diupayakan. Kendala yang dihadapi, 

terutama adalah dana pengembangan, di samping faktor alam (antene radio sering 
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disambar petir sehingga peralatan koneksi sering lebih cepat rusak sebelum waktunya). 

 

Sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap institusi 

perguruan tinggi dalam rangka menjamin keberlanjutan pengembangan sistem informasi. 

Keberhasilan Unsri dalam memperoleh hibah, seperti DUE-LIKE, IINHERENT, IMHERE, 

PHK-I dan beberapa program studi di FKIP memperoleh hibah SP4, A2, Lesson Study, 

PGMIPA-BI, DIA BERMUTU, MBS, serta Revitalisasi Kurikulum Program Studi telah 

membantu pengembangan sistem informasi. Dana hibah tersebut digunakan untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana IT di universitas dan fakultas juga Program Studi, 

seperti pengadaan perangkat komputer dan peripheralnya serta pembangunan sistem 

informasi yang dikelola oleh Unit Pengelola di tingkat Institusi (PUSKOM) Unit pengelola 

ditingkat FKIP. Namun mengingat tingginya intensitas pekerjaan PUSKOM dalam hal 

melayani kegiatan administrasi akademik, maka pimpinan fakultas memandang perlu untuk 

membentuk suatu tim independen yang dapat membantu mengembangkan IT & ICT di 

FKIP Unsri dan tim ini langsung bekerjasama denga PUSKOM dan langsung berada di 

bawah pengawasan Pembantu Rektor II dan PD II  (unit pengembangan Fakultas). Adapun 

pelayanan yang diberikan oleh tim IT dan ICT Faklutas meliputi: (1) jaringan, (2) hardware, 

(3) sistem Informasi dan data base, (4) pendidikan dan pelatihan, dan (5) kerjasama IT. 

 

Hingga saat ini Unsri dan FKIP telah mengembangkan secara mandiri 8 (delapan) sistem 

aplikasi versi intranet dan internet, yakni:  

(a) Sistem Informasi Akademik Universitas dan Sistem Informasi Manajemen 

Fakultas/Jurusan/Program Studi. 

(b) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(c) Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

(d) Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris 

(e) Sistem Informasi Manajemen Penelitian 

(f) Sistem Informasi Manajemen Pengabdian 

(g) Sistem Informasi Manajemen Program Pengalaman Lapangan 

(h) Sistem Informasi Manajemen Program Pascasarjana. 

Pemanfaatan IT & ICT juga diimplementasikan dalam perkuliahan dengan cara melakukan 

pembinaan terhadap komunitas IT &  ICT. Pengimplementasian ini dimulai dari tingkat 

Universitas, fakultas, jurusan dan program studi dan saat ini FKIP telah membangun Web 

FKIP dengan alamat: www.unsri.ac.id. atau www.fkip.unsri.ac.id 

 
 
  

http://www.unsri.ac.id/
http://www.fkip.unsri.ac.id/
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
7. 1   Penelitian 
 

7.1.1 Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di 
lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 
berikut. 

 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Judul Penelitian Total Dana Penelitian (Juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 P. B. Indonesia 12 9 6 453 753.5 385 
2 P. Bahasa Inggris 0 5 8 75 307.5 273.25 
3 P. Ekonomi 1 3 5 7.5 115 125 
4 P. PKn 3 4 4 17.5 98.75 279.5 
5 P. Sejarah 1 4 7 25 250 260 
6 P. Matematika 9 10 15 358 570.5 543.5 
7 P. Biologi 4 9 9 84 270 345 

8 P. Kimia 7 9 11 229 567.5 324 

9 P. Fisika 6 11 8 186 469.05 485.25 

10 
Bimbingan dan 
Konseling 

3 4 3 75 80 45 

11 Penjaskes 1 2 7 10 45 115 

12 PGSD 1 2 8 7.5 110 275 

13 P. Teknik Mesin 0 2 2 0 27.5 25 

14 PG. PAUD 4 3 4 344 94,7 37.5 

15 PLS 0 10 12 0 327 743 

 Total 52 87 109  1,872   3,991   4,261  

 
Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat 
sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.  

 
7.1.2   Uraikan pandangan pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.1.1, 

dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya 
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 

Penelitian merupakan salah satu bidang tridharma perguruan tinggi yang harus 

dilaksanakan oleh setiap dosen. Dalam beban kerja dosen (BKD), dosen diwajibkan 

untuk melakukan aktivitas penelitian setiap tahunnya. Penelitian dalam konteks Unsri 

memiliki posisi penting terkait dengan visi menjadi World Class University. Terkait 

dengan butir 7.1.1 di atas, pimpinan FKIP Unsri memiliki pandangan penting terkait 

pokok-pokok berikut ini. 
1. Pandangan pimpinan tentang kesesuaian penelitian dengan visi dan misi  

FKIP Unsri---dengan merujuk VMTS Unsri---telah menetapkan VMTS sesuai dengan 

hasil-hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang 

ada. Visi FKIP Unsri ialah “... pada dasawarsa kedua abad ke-21 merupakan 

lembaga yang unggul dalam pengembangan SDM, riset, informasi, dan inovasi 

kependidikan“. Jika dilihat dari upaya penelitian yang dilakukan oleh FKIP Unsri 

sejauh ini, setiap program studi telah merumuskan research road map. Dalam 

implementasinyapenelitian mahasiswa (skripsi dan tesis) dan penelitian dosen 

dilakukan dengan merujuk pada road map tersebut.Research road map setiap 

progam studi dalam pengembangannya telahmerujuk secara sistematik kepada 
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VMTS FKIP sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi karya yang dapat 

disintesiskan. Muara dari hasil penelitian yang mengacu pada road map dimaksud 

diharapkan akan menghasilkan karya ilmiah yang memiliki nilai generalisasi yang 

tinggi. Saat ini telah banyak karya ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal 

terakreditasi nasional maupun internasional. 
 

2. Pandangan pimpinan tentang kecukupan dana penelitian  

Merujuk pada kinerja penelitian dosen yang berjumlah, yakni jumlah penelitian yang 

dilakukan oleh setiap dosen dan dana yang digunakan dalam penelitian, Pimpinan 

FKIP berkesimpulan kinerja dosen masih rendah. Dalam tiga tahun terakhir hingga 

tahun akademik 2015/2016 produktivitas dosen dalam menghasilkan karya penelitian 

rata-rata hanya mencapai 0,56. Angka ini menunjukkan, secara rata-rata hanya 56 % 

dari seluruh dosen yang melakukan penelitian setiap tahunnya, baik penelitian yang 

bersifat individual atau kelompok. Ketika ditinjau dari jumlah dana yang digunakan di 

dalam penelitian dimaksud, maka rata-rata dosen hanya menggunakan dana 

sebesar Rp. 12,130,000,- setiap tahunnya. Apabila dikaitkan dengan visi dan misi 

FKIP Unsri yang seyogyanya tercapai pada tahun 2020, maka peningkatan jumlah 

penelitian dosen memerlukan upaya keras, mengingat waktu yang tersisa hanya 5 

tahun lagi. FKIP perlu merancang strategi akseleratif supaya setiap dosen 

melakukan penelitian setiap tahunnya. Strategi tersebut terdiri atas: 

(a) mengembangkan research roadmaplebih lanjut di tingkat fakultas yang telah 

disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada setiap dosen dalam 

melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus program studi masing-masing. 

Pemantapan ini diperlukan agar FKIP Unsri memiliki penelitian unggulan yang 

merupakan bidang yang ingin didalami dan spesialisasi yang ingin 

dikembangkan. 
memfasilitasi dosen untuk memenangkan berbagai hibah penelitian baik di 

tingkat nasional ataupun internasional. Fasilitasi dimaksud selain melalui 

pemberian informasi ketersediaan hibah juga lokakarya penulisan proposal yang 

intensif dengan memanfaatkan nara sumber dari kalangan FKIP, Unsri, atau 

bahkan perguruan tinggi lain yang memiliki pengalaman dan strategi yang 

handal dalam memenangkan berbagai hibah penelitian di tingkat nasional atau 

internasional. 
 

3. Pandangan pimpinan tentang kewajaran 

Dilihat dari produktivitas penelitian dosen tersebut di atas, tampak sudah ada 

peningkatan. Pada TS-2 total penelitian ada 52 judul, pada TS-1 ada 87 judul dan 

pada TS ada sebanyak 109 judul. Hal ini sangat wajar karena kalau dibandingkan 

ketersediaan dana pada TS-2, TS-1 dan pada saat ini (TS) sangat berbeda. Besaran 

dana hibah yang diperebutkan sudah berbeda, belum lagi semakin banyak jenis atau 

skema penelitian yang ditawarkan pemerintah. Dengan dana yang minim, 

ketertarikan dosen untuk melakukan penelitian juga tampaknya minim. Tetapi 

dengan semakin besarnya dana penelitian yang tersedia, ketertarikan dosen 

melakukan penelitian tampaknya juga semakin besar. Ini menunjukkan adanya 

korelasi antara besarnya dana penelitian yang ditawarkan dengan ketertarikan dosen 

untuk melakukan penelitian.  
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4. Pandangan pimpinan tentang upaya pengembangan dan peningkatan mutu 

Pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dosen yang telah dilakukan sejauh 

ini belum berada titik optimal khususnya apabila dikaitkan dengan data penelitian 

dosen yang telah dipaparkan di atas. Dengan merujuk visi dan misi FKIP Unsri 

sampai tahun 2020, maka upaya pengembangan dan peningkatan mutu penelitian, 

baik dari segi produktivitas dosen maupun pendanaan, maka FKIP Unsri perlu 

merancang strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, yakni: 
(a) pemberian hibah penelitian reguler kepada setiap dosen dengan jumlah nominal 

tertentu, misalnya Rp. 3-5 juta setiap tahunnya tanpa melalui mekanisme seleksi 

proposal tetapi melalui seminar dan pendampingan dosen senior, supaya 

proposal penelitian dosen layak teliti dan didanai. Tujuan utama strategi ini 

selain pengembangan bidang ilmu dosen masing-masing program studi 

sebagaimana tertuang di dalam research roadmap juga sebagai ajang 

pengembangan kemahiran meneliti ke arah tingkat maju; 
(b) memberikan hibah penelitian kolaboratif internasional kepada dosen untuk 

melakukan penelitian bersama dengan dosen di perguruan tinggil ain di luar 

negeri yang besarnya untuk lima tahun pertama sebesar Rp.200 juta tiap-tiap 

tahunnya; 

(c) memfasilitasi dosen untuk memenangkan berbagai hibah penelitian baik di 

tingkat universitas, nasional, ataupun internasional. Fasilitasi dimaksud selain 

melalui pemberian informasi ketersediaan hibah juga lokakarya penulisan 

proposal yang intensif dengan memanfaatkan nara sumber dari kalangan FKIP, 

Unsri, perguruan tinggi lain, penelitian kolaboratif dengan dosen-dosen di 

perguruan tinggi lain; 
(d) meningkatkan jumlah koleksi publikasi ilmiah yang berskala internasional dan 

nasional dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dosen dalam bidang ilmu 

masing-masing dan memperoleh gagasan tentang bidang-bidang kajian yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh dosen-peneliti lain. 
(e) memfasilitasi dosen dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian pada jurnal 

terakreditasi secara internasional, nasional, ataupun jurnal ilmiah yang 

nonterakrediatasi tetapi ber-ISSN. Fasilitasi dimaksud dilakukan secara 

berjenjang mulai dari pelatihan dan lokakarya strategi penulisan jurnal ilmiah 

yang bersifat klinis sehingga memenuhi syarat untuk dipublikasikan.  
(f) Meningkatkan kualitas jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh FKIP Unsri (Forum 

Kependidikan) dan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh program studi supaya 

dapat terakreditasi secara nasional. Peningkatan kualitas diharapkan dilakukan 

melalui pelatihan tim penyunting di perguruan tinggi bereputasi nasional, 

menganggarkan dana penerbitan, dan membantu sirkulasi jurnal secara 

nasional. Melalui strategi ini diharapkan dosen dapat mempublikasikan karya 

ilmiah secara teratur di perguruan tinggi sendiri tanpa mengurangi kualitas. 
 

5. Pandangan pimpinan tentang kendala 

Keunggulan profesi pendidik di perguruan tinggi ialah kemampuan dan reputasi 

dosen selain dinilai dari aspek pendidikan dan pengajaran, juga dinilai dari karya 

ilmiah yang telah dihasilkan. Kesulitan yang dihadapi fakultas dalam 

mengembangkan dan meningkatkan mutu penelitian termasuk: 
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(a) mengubah paradigma berpikir dosen dalam penelitian, yakni penelitian dimaknai 

hanya sebagai pemenuhan persyaratan beban kerja dosen (BKD). Pimpinan 

mengalami kesulitan untuk meyakinkan dosen bahwa penelitian merupakan 

tanggung jawab yang melekat pada pendidik profesional di perguruan tinggi. 

Sementara angka kredit seperti dipersyaratkan dalam BKD merupakan dampak 

positif dari penunaian tanggung jawab dosen. Dampak buruk dari 

memperlakukan penelitian hanya sebagai ajang untuk mengumpulkan angka 

kredit ialah penelitian dosen kurang berkualitas baik dari sisi signifikansi ataupun 

jika ingin dimuat pada jurnal ilmiah terakreditasi; 
(b) jumlah dana pada TS (2015/2016) memang sangat besar karena ada beberapa 

dosen yang memenangkan kompetisi dana penelitian di tingkat nasional serta 

upaya FKIP untuk meningkatkan dana penelitian melalui PNBP. Angka ini 

diharapkan semakin meningkat lebih dari rata-rata dana penelitian dosen 

pertahunnya sebesar Rp. 12,13 juta,-. Nominal ideal untuk tiap dosen akan 

diupayakan menyentuk Rp.18 juta/dosen per tahun. 
(c) pada TS-2 (2013/2014), rata-rata penelitian dosen pertahunnya belum terlalu 

menggembirakan. Nilai dana penelitian ini tentu memerlukan peningkatan. 

Namun demikian situasiini telahdiperbaiki dalam dua tahun terakhir, dimana 

pada TS-1 (2014/2015) rata-rata penelitian dosen pertahunnya Rp.3,9 milyar,- 

(dan pada TS (2015/2016) penelitian dosen pertahunnya mencapai Rp.4,2 

milyar,-. Terjadi kenaikan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. 
 
7. 2   Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, 
dsb.) 

 
7.2.1  Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir 
dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Nama Program Studi 

Jumlah Judul Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Total Dana 
Kegiatan Pelayanan/ 

Pengabdian kepada Masyarakat 
(Juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 P. Bahasa Indonesia 4 7 8 50 26.5 107.5 

2 P. Bahasa Inggris 3 1 5 40 35 40 

3 P. Ekonomi 2 1 4 10 10 40 

4 P. PKn 3 2 4 10 45 40 

5 P. Sejarah 2 3 4 20 30 40 

6 P. Matematika 10 14 10 101.5 78.5 45.4 

7 P. Biologi 3 4 6 30 40 60 

8 P. Kimia 3 4 7 30 40 70 

9 P. Fisika 4 2 6 40 45 60 

10 Bimbingan dan Konseling 2 2 3 20 20 30 

11 Penjaskes 3 2 5 30 45 50 

12 PGSD 4 5 7 40 40 70 

13 P. Teknik Mesin 2 20 3 20 20 30 

14 PG.PAUD 2 3 6 120 27.5 114.5 

15 PLS 0* 2 7 0* 20 70 

Total 44 67 80   562   523   855  
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Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai 
kegiatan PS yang relevansinya paling dekat. 
*Belum berdiri. 

 
7.2.2  Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1 dalam 

perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya 
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 

1. Pandangan Pimpinan tentang kesesuaian PkM dengan Visi dan Misi 

Pimpinan FKIP berpendapat bahwa ke Program Pengabdian kepada Masyarakat 

(PkM) merupakan kegiatan penting bagi suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, 

kegiatan ini tercantum sebagai salah satu unsur tridarma perguruan tinggi, yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai salah satu unsur 

tridarma perguruan tinggi, kegiatan PkMdiarahkan pada perwujudan visi dan misi FKIP 

Universits Sriwijaya, yakni “...pada dasawarsa kedua abad ke-21 merupakan 

lembaga yang unggul dalam pengembangan SDM, riset, informasi, dan inovasi 

kependidikan“. Muatan kegiatan PkMyang dilakukan oleh dosen diupayakan sedapat 

mungkin untuk mengkomunikasikan keunggulan FKIP dalam pengembangan 

pengetahuan---hasil-hasil riset, perkembangan teknologi informasi dan inovasi 

kependidikan---ke dalam tataran praktis, bermanfaat bagi komunitas pendidikan dalam 

meningkatkan mutu praktik kependidikan berikut produknya. Kegiatan PkM yang yang 

mengacu pada visi dan misi fakultas sudah dilaksanakan oleh sebagian dosen, seperti 

berupa sosialisasi hasil-hasil penelitian maupun kajian konseptual yang diterjemahkan 

ke dalam tataran praktis, pelatihan guru dan masyarakat di desa binaan, maupun 

pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan SDM di Sumatera Selatan. 
 

2. Pandangan Pimpinan tentang kecukupan dana PkM 

Merujuk pada kinerja pengabdian dosen FKIP Unsri, yakni jumlah pengabdian yang 

dilakukan oleh setiap dosen dan dana yang digunakan dalam pengabdian, pimpinan 

berkesimpulan kinerja dosen masih rendah. Dalam tiga tahun terakhir hingga tahun 

akademik 2015/2016 produktivitas dosen dalam melaksanakan kegiatan PPM rata-rata 

mencapai 0,28 judul kegiatan. Angka ini menunjukkan, secara rata-rata baru sedikit 

dosen yang telah melakukan kegiatan PkM setiap tahunnya, Ketika ditinjau dari jumlah 

dana yang digunakan di dalam kegiatan PkM tersebut, maka rata-rata dosen hanya 

menggunakan dana sebesar Rp. 460.000,- setiap tahunnya. Besar dana PkM ini masih 

belum cukup untuk meningkatkan mutu SDM di Sumatera Selatan. Apabila dikaitkan 

dengan visi dan misi FKIP Unsri, maka keterlibatan dosen dalam kegiatan PkM dan 

jumlah dana untuk kegiatan PkM ini perlu ditingkatkan lagi, supaya setiap dosen dapat 

melakukan kegiatan PkM setiap tahunnya dengan dana yang cukup. Strategi yang 

dilakukan antara lain: 

(a) Memberikan workshop dan pedoman kepada setiap dosen di lingkungan FKIP 

Unsri dalam melakukan kegiatan PkM yang sesuai dengan fokus program studi 

masing-masing. Upaya ini dilakukan agar setiap dosen di FKIP Unsri memiliki 

pengetahuan yang cukup dalam merancang dan melaksanakan kegiatan PkM. 

(b) Memfasilitasi dosen untuk memenangkan berbagai hibah PPM baik di tingkat 

fakultas, universitas maupun tingkat nasional. Fasilitasi dimaksud selain melalui 

pemberian informasi ketersediaan hibah juga lokakarya penulisan proposal PkM 

yang intensif dengan memanfaatkan nara sumber dari kalangan FKIP, Unsri, atau 
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bahkan perguruan tinggi lain.  
 

3. Pandangan Pimpinan tentang kewajaran PkM 

Dilihat dari produktivitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen tersebut di atas, 

tampak sudah ada peningkatan dari TS-2 ke TS-1, tapi terjadi kenaikandari TS-1 ke 

TS. Pada TS-2 total PPM ada 44kegiatan, pada TS-1 ada 47kegiatandan pada TS ada 

sebanyak 80kegiatan. Sementara itu serapan dana PkM terjadi peningkatan. Hal ini 

dikarenakan kesibukan sebagian dosen yang aktif dalam melakukan kegiatan 

sertifikasi guru dalam jabatan atau kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 

(PLPG). Keterlibatan dosen dalam PLPG dapat diakui sebagai bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat.  
 

4. Pandangan Pimpinan tentang upaya pengembangan dan peningkatan mutu PKM 

Pengembangan dan peningkatan mutu PKM yang telah dilakukan dosen sejauh ini 

belum berada titik optimal khususnya apabila dikaitkan dengan data kegiatan PKM 

dosen yang telah dipaparkan di atas. Dengan merujuk visi dan misi FKIP Unsri sampai 

tahun 2020, maka upaya pengembangan dan peningkatan mutu PkM, baik dari segi 

produktivitas dosen maupun pendanaan, maka FKIP Unsri perlu merancang strategi 

peningkatan kuantitas dan kualitas PKM, yakni: 

(a) Pemberian hibah PkM dengan dana fakultas secara reguler kepada setiap dosen 

dengan jumlah nominal tertentu, misalnya Rp. 10-15 juta setiap tahunnya untuk 10 

– 15 judul kegiatan PkM melalui mekanisme seleksi proposal dan didanai. Tujuan 

utama strategi ini selain penerapan hasil-hasil penelitian dosen masing-masing 

program studi sebagaimana tertuang di dalam research roadmap, juga sebagai 

ajang penyebarluasan hasil penelitian dosen ke masyarakat; 

(b) Memfasilitasi dosen untuk memenangkan berbagai hibah PkM baik di tingkat 

fakultas, universitas maupun nasional. Fasilitasi dimaksud selain melalui 

pemberian informasi ketersediaan hibah juga lokakarya penulisan proposal yang 

intensif dengan memanfaatkan nara sumber dari kalangan PkM, Unsri, atau 

bahkan perguruan tinggi lain. 

(c) Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. Baik itu kalangan perguruan 

tinggi, dinas pendidikan, pemerintah daerah maupun pihak swasta. 

(d) Memfasilitasi dosen dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan PkM. Baik 

berupa kegiatan pelatihan, lokakarya, maupun pendampingan kegiatan tertentu 

kepada masyarakat. 

 

5. Pandangan Pimpinan tentang kendala dalam PkM 

Jumlah dan judul atau dana pengabdian masyarakat memerlukan peningkatan agar 

berdampak kepada khalayak sasaran. Hal ini terjadi karena terbatasnya dana 

PkMyang berasal dari DIPA Unsri juga dari Dikti. Pengusul kegiatan PkMterbatas pada 

dosen-dosen tertentu karena kebanyakan dosen banyak kesibukan terutama pada 

akhir-akhir ini adanya sertifikasi guru yang melibatkan dosen dalam penilaian portofolio 

ataupun dalam PLPG, yang juga bisa dianggap sebagai kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Dana pengabdian kepada masyarakat dari Kemristekdiktiagak sulit 

diperoleh dengan persaingan yang ketat, dan kebanyakan dana untuk pengbadian 

kearah pendidikan sangat terbatas. Untuk itu pengabdian dilakukan dengan menjalin 
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kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa 

kegiatan pelatihan ataupun lokakarya: pembuatan rencana kerja sekolah, media 

pembelajaran yang berbasis ICT, evaluasi, perencanaan pembelajaran, model-model 

pembelajaran, dan karya ilmiah guru, serta karya ilmiah siswa. 

 

 
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*  dengan Fakultas/Sekolah 
Tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu Kerja 
Sama Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Dinas Dikspora 
Kota Palembang 

Peningkatan 
kualifikasi guru SD  

2008 sekarang 
Peningkatan kualitas 
pembelajaran. 

2 
Dinas Diknas Prov. 
Sumsel 

Peningaktan 
kualifikasi guru 
SD-SMP-
SMA/SMK 

2007 sekarang 

Peningkatan kualitas tenaga 
pendidik 

3 
Dinas Diknas 
Kabuapten Empat 
Lawang 

Peningkatan 
kualifikasi guru SD 

2009 2013 
Peningkatan kualitas tenaga 
pendidik 

4 
Ditjen Dikti, 
PMPTK 

Sertifikasi guru 2007 sekarang 
Peningkatan kualitas tenaga 
pendidik 

5 Ditjen Dikti 
S-1 PGSD 
Berasrama 

2006 2010 
Income generating, dan 
peningkatan kualitas tenaga 
pendidik 

6 Ditjen Dikti S-1 PGSD PJJ ICT 2007 2011 
Income generating untuk 
peningkatan kualitas 
pembelajaran. 

7 Dikti PG MIPA BI 2010 2012 
Peningkatan Pembelajaran 
Berbasisis Bahasa Inggeris 

8 Dikti Lesson Study 2009 2011 

Peningkatan Kualitas 
Pembelajaran di kelas dan 
Peningkatan Kuantitas 
Penelitian Berbasis lesson 
Study 

9 Dikti DIA BERMUTU 2010 2013 
Memperoleh status terakreditasi 
B untuk PGSD  

10 
Diknas Kabupaten 
Ogan Ilir, Sumsel 

Pendampingan 
Lesson Study 

2011 2012 
Peningkatan kualitas proses 
pembelajaran Biologi di SMA 
mitra 

11 Dikti PPG 2010 2012 
Mahasiswa peserta PPG lulus 
tepat waktu dan memperoleh 
sertifikat guru profesional  

12 Universitas 
Surabaya 
(dalam kerjasama 
antara Unsri, 
Unesa, dan 
Utrecht) 

Pertukaran 
mahasiswa, 
kolaborasi dalam 
program master 
pendidikan 
matematika, 
workshop 
internasional, 
simposium, dan 
seminar 

2008 sekarang Menghasilkan calon tenaga 
pengajar yang profesional di 
bidang pendidikan matematika 
yang akan mengisi kebutuhan 
dosen program studi 
 
Menghasilkan kegiatan berupa 
pertukaran dosen untuk 
melaksanakan kuliah, seminar, 
workshop, menulis artikel, 
membimbing tesis sampai 
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menguji tesis 

13 
FKIP Unsri dengan 
YSPP PT. Pusri 
Palembang 

In-house training 
bagi guru SD, SMP, 
dan SMA 

2013 sekarang 

Income generating, peningkatan 
kemampuan dosen dalam 
memberikan pelatihan, 
peningkatan kompetensi guru-
guru sasaran 

14 FORKOM 
Kerja sama 
tridarma perguruan 
tinggi 

2015 sekarang 

Dekan FKIP saat ini menjabat 
sebagai Ketua FORKOM, 
sehingga FKIP Unsri secara 
otomatis telah melakukan kerja 
sama dengan seluruh FKIP PTN 
di seluruh Indonesia.  

Catatan: (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
 
 
7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*  dengan Fakultas/Sekolah 

Tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu Kerja 
Sama Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Universitas 
Teknologi 
Malaysia 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen 

2009 Sekarang 

Pertukaran informasi, publikasi 
bersama, narasumber dari UPSI 
Malaysia untuk kuliah umum, 
kegiatan seminar, fasilitasi dosen 
untuk menempuh pendidikan 
tingkat doktoral. 

2 UPSI, Malaysia Fasilitasi 
peningktankualifika
si dosen (S-3) 

2010 Sekarang Pertukaran informasi, publikasi 
bersama, narasumber dari UPSI 
Malaysia untuk kuliah umum, 
kegiatan seminar, fasilitasi dosen 
untuk menempuh pendidikan 
tingkat doktoral. 

3 Utrecht University  
(dalam kerjasama 
antara Unsri, 
Unesa, dan 
Utrecht) 

Pertukaran 
mahasiswa, 
kolaborasi dalam 
program master 
pendidikan 
matematika, 
workshop 
internasional, 
simposium, dan 
seminar 

2008 Sekarang Menghasilkan kegiatan berupa 
pertukaran dosen untuk 
melaksanakan kuliah, seminar, 
workshop, menulis artikel, 
membimbing tesis sampai 
menguji tesis 
Mahasiswa bisa mendapatkan 
beasiswa berupa BPPS (dalam 
negeri) dan NESO (Luar Negeri) 
 
Program studi pertama yang 
menghasilkan lulusan yang 
bergelar M.Sc. 
 
Menghasilkan calon tenaga 
pengajar yang profesional di 
bidang pendidikan matematika 
yang akan mengisi kebutuhan 
dosen program studi 
 
Dosen Unsri diundang untuk 
terlibat dalam penyusunan 
kurikulum dan perkuliahan di 
Utrecht University 
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4 Rikkyo University, 
Japan 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen (visiting 
professor), 
kolaborasi dalam 
pendidikan, 
penelitian 
kolaboratif 

2015 Sekarang Menghasilkan karya penelitian 
kolaboratif, peningkatan 
wawasan mahasiswa terhadap 
pendidikan guru di luar negeri 

5 Kochi University, 
Japan 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen (visiting 
professor), 
kolaborasi dalam 
pendidikan, 
penelitian 
kolaboratif 

2015 Sekarang Menghasilkan karya penelitian 
kolaboratif, peningkatan 
wawasan mahasiswa terhadap 
pendidikan guru di luar negeri 

6 Bale State 
University, USA 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen (visiting 
professor), 
kolaborasi dalam 
pendidikan, 
penelitian 
kolaboratif 

2014 Sekarang Menghasilkan karya penelitian 
kolaboratif, peningkatan 
wawasan mahasiswa terhadap 
pendidikan guru di luar negeri 

7 Queensland 
University of 
Technology, 
Australia 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen (visiting 
professor), 
kolaborasi dalam 
pendidikan, 
penelitian 
kolaboratif 

2014 Sekarang Menghasilkan karya penelitian 
kolaboratif, peningkatan 
wawasan mahasiswa terhadap 
pendidikan guru di luar negeri 

8 Cairo University, 
Mesir 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen (visiting 
professor), 
kolaborasi dalam 
pendidikan, 
penelitian 
kolaboratif 

2016 sekarang Menghasilkan karya penelitian 
kolaboratif, kuliah umum 

9 Philippine Normal 
University, 
Philippine 

Kuliah umum, 
tukar-menukar 
dosen (visiting 
professor), 
kolaborasi dalam 
pendidikan, 
penelitian 
kolaboratif 

2016 sekarang Menghasilkan karya penelitian 
kolaboratif 

 
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
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A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI 
FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI   
 

No. Nomor 
Butir 

Keterangan 

1 - Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi 

2 1.1 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi. 

 
 

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI 
PADA SAAT VISITASI   
 

No. Nomor 
Butir 

Keterangan 

1 2.1 Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. 

 
2 

2.5 Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ 
Sekolah Tinggi 

3 3.1.1 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: 
(1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru  
(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru 
(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru  
(5) sistem pengambilan keputusan 

4 5.1 Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan 
kurikulum. 

5 6.1.1 Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun 
terakhir. 

6 6.4 Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. 

7 7.1.1 Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam 
borang. 

8 7.2.1 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) 
yang jumlah judulnya ada dalam borang. 

9 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah 
Tinggi dengan instansi dalam negeri 

10 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah 
Tinggi dengan instansi luar negeri 

 
 

 
 


