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I. Pelaksanaan 
 

Hari, tanggal : J u m a t , 3 maret 2012 
 

Jam : 13.00 s.d 16.00 WIB 
 

Tempat : Ruang Rapat jurusan 
 

Peserta : Staf dosen JBUB 
 
 
 

II. Lingkup Pembahasan 
 

 
2.1  Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2011 

 

Dalam menjalankan fungsinya Jurusan biologi memiliki renstra dan program kerja sebagai 

sasaran mutunya. Sasaram mutu jurusan biologi disusun untuk tahun 2010 hingga 2014, 

merupakan beberapa inikator kinerja yang ditetapkan target-target capaiannya untuk setiap 

akhir tahun. 
 

 
2.2  Evaluasi Kepuasan Stakeholders dan Penanganan Keluhan 

Stakeholders Jurusan biologi (JBUB) terdiri dari orang perorangan atau badan yang ikut 

menerima atau membeli layanan pendidikan, pelatihan, informasi dan jasa. Pelanggan JB-
UBterdiri dari mahasiswa (learners) atau peserta pelatihan; orang tua mahasiswa atau lembaga 

yang mengirim peserta pelatihan; pengguna lulusan; masyarakat pengguna jasa dan layanan 

serta pimpinan langsung (dekan). Penanganan keluhan diatur oleh Manual Prosedur Pengelolaan 
pengaduan pelanggan. 

. 

 
2.3  Tindak Lanjut atas Temuan AIM Siklus 3 

 

Audit Internal Mutu (AIM) bagi unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA) Siklus 

3, yang dilaksanakan menjelang Second Stage Assessment ISO 9001:2008. PJM merupakan 

auditee dalam AIM UKPPA Siklus 3 tersebut. 

 
2.4  Tindak Lanjut atas Temuan AIM siklus 9 

 

JBUB telah menjadi auditee saat AIM siklus 9 yang dilakukan oleh PJM universitas 

Brawijaya. 

 
2.5  Pengevaluasi capaian Program Kerja dan Sasaran Mutu 

 

Capaian sasaran mutu yang tertuang di manul mutu JBUB dan capaian program kerja 

perlu di monitoring dan dievaluasi setiap tahunnya. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan 

digunakan sebagai acuan untuk mencapai sasaran mutu di tahun berikutnya sesuai dengan 

renstra JBUB hingga tahun 2014. Kegiatan ini merupakan bagian dari PDCA yang tertuang di 

manual mutu JBUB.  

 
2.6  Continual Improvement 

 

Merupakan resume hasil tinjauan manajemen yang dapat dijadikan acuan untuk 

peningkatan kinerja dan pengembangan program PJM di tahun-tahun mendatang, khususnya 

dalam menetapkan program kerja dan sasaran mutu. 
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III. Hasil dan Tindak Lanjut 
 

 

3.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2011 
 

Pada tahun 2011 jurusan biologi memiliki program kerja untuk membuka program s3 dengan daya 

tampung sebanyak 15 orang. Taget ini telah tercapai karena promosi jurusan yang efisein baik melalui 

media cetak, internet dan dengan metode kemitraan dengan stakeholder.  Disamping itu pengembangan 

pengajaran yang berstandar internasional terus dikembangkan dan target untuk memiliki kurikulum 

berstandar internasional terus dikembangkan. Pada tahun 2011 ini jurusan biologi telah bekerjasama 

dengan kelompok universitas di jerman untuk melakukan pelatihan kepada mahasiswa dan dosen pegapu 

matakuliah agar materi ajar yang diberikan sejajar atau diakui oleh perguruan tinggi di jerman.  

Peningkatan daya tampung untuk mahasiswa masih belum dapat dinaikkan karena terbentur 

fasilitas ruang kuliah, laboratorium dan ruang belajar mahasiswa serta rasio antara dosen dan mahasiswa 

sudah pada kondisi yang ideal menurut BAN PT. Cara perekrutan mahasiswa memiliki pengaruh terhadap 

IPK mahasiswa sebagai mana terdapat pada tabel di bawah ini. Sistem perekrutan melalui SPMK 

cenderung memiliki IPK lebih rendanh dibanding metode rekrutmen yang lainnya. Dan Bidik misi memiliki 

IPK yang paling tinggi sehingga proses rekrutmen melalui bidik  misi dapat dilakukan secara terus 

menerus. 

 

Tabel.1 IPK siswa berdasarkan sistem rekrutmen mahasiswa. 

 

 

Salah satu indikator target kerja JBUB adalah masa tunggu alumni dalam memperoleh pekerjaan semakin 

berkurang, kompetensi alumni yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dan gaji pertama yang 

sesuai dengan UMR seperti pada tabel dibawah ini. Kompetensi alumni JBUB seperti penilaian atasan 

ditempat dia bekerja menunjukkan kepuasan yang baik. Jiwa wirausaha, kepemimpinan dan kedisiplinan 

kerja yang tinggi. Namun demikian kemampuan berkomunikasi dengan tim kerja dinilai paling rendah 

diantara kompetensi lainnya. Meskipun dinilai paling rendah, kemampuan komunikasi alumni JBUB masih 

dalam kategori yang baik. Untuk itu Jurusan biologi akan mengadakan forum-forum komunikasi, diskusi 

dan kuliah-kuliah komunikasi di luar jam perkuliahan. Setiap hari jumat Jurusan biologi selalu mengadakan 

kegiatan tambahan bagi mahasiswa untuk merangsang ketrampilan berkomunikasi, membuka wawasan 

dan latihan kepemimpinan untuk menciptkana kompetensi tersebut berupa kuliah tamu, kuliah umum dan 

diskusi-diskusi umum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA MASUK  
Jumlah  IPK  

2008  2009  2010  2011  2008  2009  2010  2011  

PSB  11  14  13  22  3,11  3,13  3,03  3,09  

SNMPTN  38  36  38  32  3,20  3,07  3,08  3,14  

SPKS  10  7  7  -  2,61  3,05  2,70  -  

SPMK  25  16  13  22  2,90  2,80  2,65  2,82  

BIDIK  -  -  6  14  -  -  3,17  3,13  
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Tabel kepuasan atasan terhadap alumni JBUB 

 

 
Tabel Masa tunggu alumni JBUB dalam memperoleh pekerjaan 

0-6 bulan  6 - 12 bulan  12-24 bulan  >24 bulan  

 51  12  5  5  73 responden  

69,8  16,4  6,84  6,8  100 persentase  

 

Tabel Gaji pertama alumni JBUB 

<500  500 - 1jt  1.1 - 2 jt  >2 jt  
 

3  50  20  7  
80 total 
responden  

3,75  62,5  25  8,75  100 persentase  

 
 

Kompetensi-kompetensi alumni yang ditetapkan oleh jurusan biologi harus dikendalikan melalui 

perkuliahan dan kegiatan korikuler lainnya. Kegiatan perkuliahan harus mampu menciptakan kompetensi-

kompetesni tertentu bagi peserta didik/mahasiswa. Salah satu metode pembeljaran yang dinilai sangat 

baik dalam memunculkan kompetensi pada peserta didik adalah pebelajaran SCL (student Center 

Leraning).  Untuk itu JBUB juga memantau pembelajaran matakuliah-mata kuliah yang menggunakan SCL. 

Di tahun 2011 diperkirakan masih sekitar 50% mata kuliah yang secara aktif menerpakan SCL.  Keadaan 

ini masih harus terus dimotivasi agar seluruh pembelajaran menggunakan metode SCL. 

 

Disamping pembelajaran, fasilitas laboratorium juga menjadi kunci pelayanan JBUB kepada 

masyarakat/pelanggan. hasil analisis kebutuhan laboratorium untuk praktikum, layanan dan penelitian 

masih sangat kurang. Idealnya JBUB memiliki 3 laboratorium pendidikan, 8 laboratorium penelitian dn 1 

laboratorium layanan di tahun 2014. Namun demikian sampai saat ini JBUB hanya memiliki 1 laboratorium  

pendidikan, 7 laboratorium penelitian dan belum memiliki laboratorium layanan yang mandiri dengan 

sertifikasi ISO 1700. Hal ini terkendala ruangan yang belum tersedia, peralatan dan pedanaan.  

 

Dosen memerlukan ruang kerja yang nyaman untuk meningkatkan kinerja yang optimum, dosen 

memerlukan ruangan yang representatif, baik dari ukuran dan privasi. Hasil analisis ruang dosen di JBUB 

menunjukkan masih banyak dosen yang memiliki ruang yang sempit dan sharing dengan dosen lainnya 

dalam satu ruang. Nilai ruang dosen menurut standar DIKTI adalah 3,34 atau belum optimal. Untuk 

mengatasi hal ini, JBUB selalu mendorong FMIPA untuk segera merealisasaikan untuk pembangunan 

gedung baru. 

Kompetensi di Tempat Kerja  

Sangat 

Kurang  Kurang  Cukup  Baik  

Sangat 

Baik  

kemampuan dalam mengembangkan keilmuan        17  67  17  

kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas     6  17  72  6  

kemampuan dalam pengendalian diri     11  11  61  17  

kemampuan dalam leadership        28  50  17  

menunjukkan jiwa kewirausahaan           39  33  

kemampuan dalam mengembangkan institusi  6  6  28  44  11  

kemampuan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja  6     44  50     

kemampuan dalam penguasaan TI  6     22  72     

kemampuan dalam melakukan negoisasi     6     39  50  

kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan  6     33  61     

menunjukkan kemandirian dalam menjalankan pekerjaanya        22  61     

kemampuan bekerjasama dalam teamwork     6  6  72  17  

menunjukkan etos kerja yang tinggi        11  56  33  
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 Tabel ruang dosen JBUB 

 
Nilai Indek Prestasi Komulatif mahasiswa merupakan indikator keberhasilan proses pelajar mengajar. JBUB 

mentargetkan IPK mahasiswa di tahun 2011 70% mahasiswa memiliki IPK diatas 3. Berdasarkan 

analisisjumlah IPK maka mahasiswa biologi telah melampaui target bahwa sekitar 85 % mahasiswa biologi 

telah memiliki IPK diatas 3, seperti pada histogram di bawah ini.  

 

 
 
Rata-rata Lama studi mahasiswa biologi ditargetkan 4 tahun, namun demikian target tersebut belum dapat 

terlaksana di tahun 2011. Sekitar 70% lama studi mahasiswa biologi antara 3,5-4 tahun. Lama studi ini 

semakin pendek dan sejak tahun 2011 peningkatan jumlah mahasiswa yang menempuh studi s1 dalam  

Ruang Kerja Dosen  Jumlah Ruang  Jumlah Luas (m2)  

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen   0  0  

Satu ruang untuk 3 - 4 dosen  4  112  

Satu ruang untuk 2 dosen  8  158  

Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat 

struktural)  

16  309  

TOTAL     579  
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waktu 3.5-4 tahun semakin meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya. Gambar di bawah ini 

menunjukkan performan lama studi mahasiswa biologi. 

 
Jumlah publikasi dosen JBUB telah memenuhi standar DIKTI sebagaimana terllihat pada tabel di bawah 

ini. Berdasarkan data tersebut publikasi dosen JBUB termasuk sangat produktif dengan nilai NK lebih dari 

6. Namun demikian jumlah publikasi dosen masih belum memenuhi target JBUB bahwa rata-rata satu 

dosen memiliki minimal satu publikasi jurnal internasional dan 1 jurnal nasional.  

 
 

 

Perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen JBUB telah melampaui target yang 

disesuai dengan standar dari BAN PT. Perolehan dana penelitian dosen JBUB sebesar lebih dari 292 juta 

rupiah pertahun perdosen, sedangkan perolehan jumlah dana pengabdian kepada masyarakat sebesar 28 

juta rupiah pertahun.  

 
Total dana penelitian dosen Rp 8,777,545,000 

Jumlah dosen tetap 30 

RPD Rp 292,584,833 

 
Total dana pgabdian  Rp 850,250,000 

Jumlah dosen tetap 30 

RPDkM Rp 28.341.666 

 
 

Publikasi (Buku+Jurnal+Prosiding+Oral) 

      
Intansi buku jurnal prosiding oral Total NK 

Lokal/ Nasional Tidak terakreditasi 15 30 169 4 218 14.6 

Nasional Terakreditasi 2 22 0 0 24   

Internasional 1 23 17 2 43   

  18 75 186 6 285   
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Sumber pendapat JBUB selain dari dana hibah I-MHERE,  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

masih bersumber dari dana mahasiswa. Lebih dari 50% dana rutin JBUB bersumber dari dana SPP 

mahasiswa.  Sedangkan engeluaran atau penggunaan dana tersebut sebagian besar digunakan sebagai 

honorarirum dosen dalam proses pelajar mengajar. Sehingga dengan profil ini JBUB tidak mengandalakan 

pendanaan untuk penelitian, pengadaan peralatan dan pengembangan laboratorium berdasarkan dana 

mahasiswa.  JBUB selalu memotivasi dosen untuk berkompetisi memperoleh dana hibah penelitian baik 

nasional dan internasional, disamping aktif untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan institusi 

dari dana-dana hibah lainnya. 

 

 
Sarana laboratorium di JBUB sudah semakin membaik, namun demikian masih terus perlu diperbaiki 

terutama berbaikan jaringan listrik. Jaringan listrik yang ada di JBUB masih sangat tergantung dari PLN, 

dan belum memiliki GENSET untuk mengantisipasi pemadaman sepihak oleh PLN. Untuk itu JBUB terus 

berencana untuk mengadakan GENSET diseluruh laboratorium danruang kuliah yang ada untuk 

memperbaiki layanan yang ada.  

 

Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa menjadi ujung tombak dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan daya saing JBUB sebagai institusi pendidikan yang berskala internasional. Untuk itu Laboratorium 

penelian harus mempu memberi pelayanan yang prima kepada peneliti. Ketua laboratorium sebagai 

manager layanan lab harus memiliki tanggung jawab dan tupoksi yang jelas. Namun demikian hampir 

seluruh masa jabatan ketua laboratorium Jurusan biologi sudah berakhir, sehingga JBUB akan segera 

mengusulkan kepada dekan FMIPA untuk membuat SK penetapan ketua Lab yang baru. 
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3.2 Evaluasi Kepuasan Stakeholders dan Penanganan Keluhan 
 

Evaluasi kepuasan stakeholder atau pelanggan sebagai cara untuk mengukur kinerja JBUB 

dalam melayani pelanggan dilakukan dengan cara membuat kuisioner ke pelanggan. Layanan 

JBUB dalam proses belajar mengajar selalu dievaluasi diakhir semester yang mewajibkan 

mahasiswa mengisi kuisioner PBM. Secara umum mahasiswa sebagai pelanggan menyatakan 

bahwa layanan proses belajar mengajar di JBUB berjalan sangat abai atau mereka menyatakan 

puas. Hasil kuisioner PBM ada di tabel di bawah ini. 

 

Kegiatan baik  cukup Kurang 

Kuliah 48 44 9 

Praktikum 43 48 8 

 

Pelaksananan layanan kepada pelanggan selain mahasiswa selalu dievaluasi setelah akhir 

kegiatan. Secara umum pelanggan JBU menyatakan bahwa layanan JBUB memuaskan 

sebagaikana tercantuk dalam gambar di bawah ini 

 

 
 

 

 

 

 
3.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM UKPPA Siklus 9 

 

Sebagai tindak lanjut atas temuan AIM UKPPA siklus 9 telah dilakukan oleh JBUB (Lampiran 

2). 

 
 
3.4 Penyusunan Program Kerja dan Sasaran Mutu 

 

Jurusan Biologi telah memiliki program kerja hingga tahun 2014, namun demikian kaena 

capaian indikator sebagian besar telah terlampaui maka pada tahun 1012 akan diadakan rapat 

pimpinan jurusan biologi untuk mebahas program kerja sayang ada.  

 

3.6 Continual Improvement 
 

Perbaikan secara berkelanjutan dilakukan secara terus menerus dengan jalan melakukan 

komunikasi internal atau rapat rutin setiap bulan. Membahas program kerja, sasaran mutu dan 

implementasinya, mengevaluasi dan menindaklanjuti serta meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan. Beberapa hasil rapat rutin bisa dilihat pada  Lampiran 3. 
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IV. Lampiran 
 

 

Lampiran 1. Daftar Hadir Tim PJM 
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Lampiran  2. Tindak Lanjut atas Temuan AIM UKPPA Siklus 9 
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)  

Audit ke : 9 
Auditor 
: 

1.   Ir. Rini Wahyu Sayekti,MS 

2. 
3. 

Tanda tangan 
Ketua Auditor : 

 

Tanggal :  
Auditee 
: 

Jurusan Biologi Fakultas MIPA 
Tanda tangan 
Auditee : 

 

      

No. 
Temuan 

Kategori 
Temuan 

dan 
Status 

Temuan 

Bidang 
yang 

diaudit 
Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan 

Target 
Waktu 
Selesai 

Verifikasi 
Status 
Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.  New/Obs MM Tupoksi tersirat pada 

wewenang dan tanggung 

jawab pada 5.5.1, sudah 

dimasukkan WEB dan 

ditambahkan narasinya di 

MM 

 

Dapat  ditambahkan 
narasinya 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

2.  New/Obs Borang 
Kinerja S1 

 Jumlah dosen tidak ada, 

sehingga tidak dapat 

menghitung jumlah dana 

penelitian perdosen per 

tahun 

Jumlah dosen dan 
perhitungan hasil dana 
penelitian per dosen 
per tahun 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

3.  New/Obs Borang 
kinerja S1 

 Jumlah dosen tidak ada, 

sehingga tidak dapat 

menghitung jumlah 

pengabdian masyarakat  

perdosen per tahun 

Jumlah dosen dan 
perhitungan hasil dana 
pengabdian masyarakat  
per dosen per tahun 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

4.  New/Obs Borang 
kinerja S1 

Tidak ada penjelasan 

secara spesifik untuk di 

tingkat jurusan, tentang 

sistim informasi dan 

fasilitas (hardwear, 

softwear, e-learning ) 

Dapat dinarasikan di 
borang 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

5.   Borang 
Kinerja S2 

 Jumlah dosen tidak ada, 

sehingga tidak dapat 

menghitung jumlah dana 

penelitian perdosen per 

tahun 

Jumlah dosen dan 
perhitungan hasil dana 
penelitian per dosen 
per tahun 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

6.   Borang 
Kinerja S2 

 Jumlah dosen tidak ada, 

sehingga tidak dapat 

menghitung jumlah 

pengabdian masyarakat  

perdosen per tahun 

Jumlah dosen dan 
perhitungan hasil dana 
pengabdian masyarakat  
per dosen per tahun 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

7.   Borang 
Kinerja S2 

Tidak ada penjelasan 

secara spesifik untuk di 

tingkat jurusan, tentang 

sistim informasi dan 

fasilitas (hardwear, 

Dapat dinarasikan di 
borang 

1 hari Sudah 
diperbaiki Close 
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Audit ke : 9 
Auditor 
: 

1.   Ir. Rini Wahyu Sayekti,MS 
2. 

3. 

Tanda tangan 
Ketua Auditor : 

 

Tanggal :  
Auditee 
: 

Jurusan Biologi Fakultas MIPA 
Tanda tangan 
Auditee : 

 

      

No. 
Temuan 

Kategori 
Temuan 

dan 
Status 

Temuan 

Bidang 
yang 

diaudit 
Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan 

Target 
Waktu 
Selesai 

Verifikasi 
Status 
Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

softwear, e-learning ) 

8.   Borang 
Kinerja S2 

Perhitungan SL RDT S2 
tentunya tidak sama dengan SL 
RDT S1 

Dapat dihitung ulang 1 hari Sudah 
diperbaiki Close 

9.        
 

10.        
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Lampiran 3. Continual Improvement 

 
 Topik Waktu 

Penetapan 

Topik 

Dasar peninjauan Tindak lanjut Hasil Evaluasi  

 Monitoring dan 

evaluasi tugas 

akhir skripsi 

dan tesis 

Desember 

2010 

AIM Batch II 2010   Penyusunan matriks 

dan form penilaian 

Moneta Skripsi dan 

Tesis 

 Sosialisasi Moneta ke 

seluruh staf pengajar 

 Penetapan Tim Moneta 

 Pelaksanaan Moneta 

Tesis terhadap 20 

mahasiswa yang sedang 

mempersiapkan 

proposal, 

melaksanakan 

penelitian, 

mempersiapkan SHP 

dan ujian Tesis maupun 

yang sudah lulus  

dilaksanakan pada 

bulan April 2011 

minggu ke-3 

Moneta S-1 : 

Secara 

keseluruhan mutu 

pelaksanaan TA 

skripsi sudah baik, 

didukung oleh 

proses penyusunan 

proposal dan 

pelaksanaan ujian 

skripsi yang rata-

rata sangat baik. 

Namun proses 

pelaksanaan 

penelitian belum 

baik disebabkan 

tidak adanya 

presensi di lokasi 

penelitian dan 

masih panjangnya 

lama pengerjaan 

tugas akhir skripsi 

(disampaikan pada 

rapat rutin bulan 

September 2011) 

 

Moneta S-2 : 

Secara 

keseluruhan mutu 

pelaksanaan TA 

Tesis sudah baik 

karena didukung 

proses 

pelaksanaan ujian 

yang baik. Namun 

proses 

pelaksanaan 

penelitian masih 

bervariasi untuk 

setiap mahasiswa 

(Laporan Moneta 

Tesis Semester 

Genap 2010/2011). 

Ketersediaan form 

pendukung 

penilaian (mis. 
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 Topik Waktu 

Penetapan 

Topik 

Dasar peninjauan Tindak lanjut Hasil Evaluasi  

Buku pedoman 

penulisan tesis, 

form revisi 

proposal, dll.) 

masih perlu 

dioptimalkan. 

 Penelitian dan 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

dengan Dana 

DPP/SPP  

rapat rutin 

bulan 

Februari 

2011 

Mengaktifkan tujuh 

working group di JB-

UB 

Setiap working group 

mengajukan proposal 

penelitian maupun 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

Penelitian : 

Pengabdian terdiri dari lima 

proposal dengan dana 

DPP/SPP dan tiga proposal 

dengan dana mandiri 

Laporan kemajuan 

tahap I pada rapat 

rutin bulan Mei 

 

 Periodical 

General 

Lecture 

rapat rutin 

bulan 

Februari 

2011 

Sebagai sarana 

komunikasi ilmiah di 

lingkungan JB-UB 

   

 

 

Penyusunan 

Jadwal 

Akademik JB-

UB 

rapat rutin 

bulan 

Februari 

2011 

Mempermudah 

koordinasi semua 

kegiatan di JB-UB 

Penyusunan Jadwal Kegiatan 

semester Genap 2010/2011 

  

 Rekruitmen 

asisten 

praktikum 

secara terpusat 

di tingkat 

jurusan 

rapat rutin 

bulan 

Februari 

2011 

Mempermudah 

monitoring : 

prasyarat, kuantitas, 

kualitas dan 

distribusi dana 

honorarium asisten 

praktikum 

 Pendataan kebutuhan 

jumlah asisten setiap 

praktikum 

 Melakukan rekruitmen 

asisten praktikum 

terpusat di tingkat 

jurusan berdasarkan 

syarat yangtelah 

ditetapkan 

 Melakukan pelatihan 

asisten 

 Menerbitkan sertifikat 

pelatihan asisten 

 Sosialisasi hasil 

rekruitmen asisten 

praktikum 

  

 Tugas laboran 

dan analis 

terkait 

praktikum 

Rapat rutin 

bulan 

Maret 2011 

Menumbuhkan rasa 

tanggungjawab  

 Menerbitkan surat tugas 

bagi laboran dan analis 

terkait kegiatan 

praktikum  

 Monitoring keterlibatan 

laboran dan analis 

melalui presensi 
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 Topik Waktu 

Penetapan 

Topik 

Dasar peninjauan Tindak lanjut Hasil Evaluasi  

 KKN di tingkat 

Jurusan 

Rapat rutin 

bulan 

Maret 2011 

Bentuk 

pertanggungjawaban 

tim pengelola KKN 

Tim pengelola KKN 

membuat laporan untuk 

mempertanggungjawabkan 

kegiatan maupun 

pendanaan 

  

Rapat rutin 

bulan Mei 

2011 

Jumlah peserta KKN 

menentukan 

efektivitasnya 

Lokasi baru KKN JB-UB 

dengan tema restorasi 

lingkungan, yaitu : Taman 

Nasional Meru Betiri di 

desa Rajegwesi 

Banyuwangi 

  

 Tawaran Lahan 

Percobaan di 

Ngijo 

Rapat rutin 

bulan 

Maret 2011 

Rencana relokasi 

rumah kaca dan 

kebun percobaan JB-

UB 

Mulai semester Ganjil 

2011/2012 lahan ini sudah 

digunakan untuk 

praktikum Ekologi 

  

 Evaluasi PBM 

semester Ganjil 

2010/2011 

Rapat rutin 

bulan April 

2011 

Beberapa matakuliah 

dan praktikum 

dinyatakan perlu 

perbaikan 

Hasil kuisioner PBM 

dikirim ke dosen 

koordinator MK untuk 

dicermati poin-poin 

penilaian yang dinilai 

‘kurang’ 

  

 Homebase 

dosen 

berdasarkan 

EPSBED 

Rapat rutin 

bulan April 

2011 

Beberapa dosen JB-

UB diminta mengisi 

homebase PS di luar 

JB-UB  

PS yang bersangkutan 

diminta membuat surat 

permohonan kepada dekan 

Fakultas MIPA 

  

 Proposal 

kandidat 

mahasiswa 

Program 

Doktor 

Rapat rutin 

bulan April 

2011 

Desk Evaluation 

Tahap I 

Desk evaluation terhadap 

enam kandidat mahasiswa 

Program Doktor oleh 

Ketua PS S-3  

  

 Perwakilan JB-

UB di GJM 

Rapat rutin 

bulan April 

2011 

Menggantikan 

anggota GJM dari JB-

UB yang ditugaskan 

di Pascasarjana dan 

PJM UB. 

Menetapkan Nunung 

Harijati, MS., PhD sebagai 

perwakilan JB-UB di GJM 

  

 Pembangunan 

gedung baru 

FMIPA 

Rapat rutin 

bulan Mei 

2011 

Kapasitas ruang 

terbatas seiring 

dengan peningkatan 

jumlah mahasiswa 

yang signifikan 

Penjelasan rencana 

pembangunan gedung 

baru oleh PD I dan PD II 

 

  

 Jumlah dosen 

pembimbing 

skripsi 

Rapat rutin 

bulan Mei 

2011 

Poin penilaian 

akreditasi BAN PT 

tentang jumlah 

maksimal bimbingan 

skripsi per dosen 

Jumlah pembimbing 

skripsi satu orang belum 

disepakati 

  

 Persiapan 

Perkuliahan 

Rapat rutin 

bulan Juli 

Koordinasi materi 

perkuliahan dan 

Lokakarya dilaksanakan 

Jumat, 22 Juli 2011 
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 Topik Waktu 

Penetapan 

Topik 

Dasar peninjauan Tindak lanjut Hasil Evaluasi  

Semester Ganjil 

2011/2012 

2011 praktikum Output : topik/materi 

/jadwal kuliah dan 

praktikum, RPKPS dan 

penuntun praktikum 

 Peralihan 

pembimbingan 

akademik dari 

dosen PA ke 

dosen 

pembimbing 

skripsi 

Rapat rutin 

bulan 

Agustus 

2011 

Efektivitas peralihan 

pembimbingan 

akademik belum 

pernah dievaluasi 

Pembuatan kuisioner 

tentang efektifitas 

peralihan dosen 

pembimbing  

 Menurut 
mahasiswa 
peralihan dosen 
pembimbing 
tidak 
berdampak 
signifikan 
terhadap 
kelancaran 
maupun lama 
studi 

 Dosen 
mempunyai 
sudut pandang 
yang berbeda 
mengenai 
efektivitas 
peralihan 
pembimbingan 

 Disepakati tetap 
ada peralihan 
pembimbingan 
akademik  dari 
dosen PA ke 
dosen 
pembimbing 
skripsi dengan 
sistem/mekanis
me yang lebih 
baik 

 

 Working group 

scientific 

meeting  

Rapat rutin 

bulan 

Agustus 

2011 

Peningkatan suasana 

akademik dan 

produktifitas riset 

 Alokasi waktu setiap 

Jumat siang/sore 

 Dikoordinasi oleh WG 

yang difasilitasi oleh 

Kepala Laboratorium 

 Melibatkan mahasiswa 

S-1, S-2 dan S-3 

 

 Belum semua 
working group 
melaksanakan 
scientific 
meeting 
terjadwal 

 Perlu 
dipertimbangka
n jumlah dan 
keanggotaaan 
working group 
disesuaikan 
dengan SDM 
yang ada 

 Research road 
map setiap 
working group 
perlu direvisi 

 Belum semua 
anggota 
mempunyai 
pemahaman 
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 Topik Waktu 

Penetapan 

Topik 

Dasar peninjauan Tindak lanjut Hasil Evaluasi  

yang sama 
tentang 
working group 

 Ketua PS S-1 Rapat rutin 

bulan 

September 

2011 

Efisiensi manajemen Pemilihan Ketua PS S-1  Ditetapkan Dr. 
Rodliyati 
Azrianingsih 
sebagai Ketua 
PS S-1 

 

        

 

Agenda perbaikan manajemen 
Waktu Penetepan 
Topik 

Dasar 
Peninjauan 

Tindakan Evaluasi Status 

8-Apr-11 

Hasil Perhitungan 
jumlah publikasi 
masih kurang 
untuk memenuhi 
standart BAN PT, 
jumlah publikasi 
tahun 2011 baru 
mencapai 18, 
idealnya minimal 
25 judul 

1. Mengnstruksi ke 
semua dosen untuk 
menghimbau 
mahasiswanya 
membuat publikasi 
internasional 

akan dievaluasi 
akhir tahun 

on going 2. Menghimbau dosen 
untuk mengikuti 
pelatihan dan 
pendampingan 
penulisan artikel yang 
diselenggarakan oleh 
Universitas 

4 Januari 2011 

Temuan AIM 
siklus 6, jumlah 
guru besar 
idealnya 20% 
dari staff 

1. Memtivasi dosen 
untuk segera 
mengajukan guru 
besar 

Pada Awal 
November sudah 
ada 2 staff 
mengajukan 
guru besar, 4 
orang dalam 
proses 
pengajuan. Dan 
untuk 
mempercepat 
pencapaian 20 
%, Jurusan 
menugaskan 
staff khusus 
untuk 
membantu 
percepatan guru 
besar 

target untuk 
memenuhi jumlah 
gurubesar 20% 
terus diupayakan 
sampai 2013 

2. Membantu 
pengajuan guru 
besar/naik pangkat 
dengan membentuk 
petugas teknis utuk 
membantu 
pengurusan pangkat 

3. menyediakan 
tempat pengumpulan 
berkas kegiatan 
dosen di TU untuk 
mempermudah 
penghitungan angka 
kredit untuk kenaikan 
pangkat  
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9 Februari 2011 

Karyawan harus 
memanaskan 
genset secara 
rutin, namun 
Akses ke genset 
TERHAMBAT 
karena ada 
pembangunan 
gedung FIB 

dibuat surat ke 
rektor, tembusan ke 
PR II, dekan, dan bag 
rumah tangga KP ttg 
permasalahan ini 

Monitoring yang 
dilakukan oleh 
jurusan, 
Universitas akan 
memindah dan 
memperbaiki 
genset paling 
lambat akhir 
tahun 

Ongoing process 

9 Februari 2011 

JBUB harus 
memberikan 
layanan Prima 
untuk penggua 
labratorium 
kepada 
mahasiswa dan 
peneliti 

Laboran diminta 
menginventarisasi 
dan merawat 
peralatan yang ada di 
laboratorium, 
menyediakan manual 
prosedur yang terkait 
dengan layanan di 
laboratorium. Jurusan 
mensosialisasikan ke 
Kalab mengenai tugas 
Laboran yang perlu 
dimonitor dalam 
buku harian 
pekerjaan laboran. 

Pada 26 
september 
dievaluasi: 
sebagian laboran 
sudha membuat 
MP, inventaris 
alat sudah ada, 
perawatan  alat 
sudah dikerjakan 
dan seluruh 
kegiatan 
praktikum sudah 
terdokumentasi 
dan berjalan 
dengan baik. 

Jurusan akan 
mengealuasi MP 
yang telah di buat 
dan inventaris 
peralatan yang 
ada, termasuk 
instruksi kerja 
pada setiap 
instrument. 

9 Februari 2011 

Keluhan 
mahasiswa dan 
pengelola ruang 
baca untuk 
pelayana yang 
lebih baik terkait 
fasilitas akses 
referensi digital.  

Memperbaiki fasilitas 
komputer. 

tanggal 26 
september telah 
di evalauasi 
layanan di ruang 
baca semua 
berjalan dengan 
baik. Untuk 
peningkatan 
layanan, 
pengelola 
layanan ruang 
baca merlukan 
printer untuk 
mencetak 
barcode buku. 

Jurusan akan 
menyiapkan 
printer dan selalu 
memonitor 
layanan ruang 
baca 

4 februari 2011 

International 
recognition 
merupakan hal 
utama untuk 
mencapai 
standard 
internasional, 
sehingga selalu 
perlu dimonitor 
kegiatan yang 
dapat memacu 
pada 
internasionalisasi 
universitas 

1. mendorong 
membuat MOU 
dengan instansi luar 
negeri  

08 april 2011, 
dimonitoring 
perkembangan 
mou dengan 
retsumeikan 
university 

  

2. 
mendorong/mengirim 
staff bekerjasama 
dengan instansi luar 
negeri 

08 april 2011, 
dimonitoring 
perkembangan 
mou dengan 
retsumeikan 
university dan 
jumlah publikasi 
internasional 

perlu peningkatan 
jumlah publikasi 
dan kerjasama 

3. mendorong staf 
untuk mengikuti 
kegiatan bertaraf 
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internasional staff 

4. mendorong staff 
untuk menulis 
publikasi 
internasional 

4 februari 2011 

academik 
climate 
merupakan 
sarana untuk 
mencapai 
sasaran mutu 
yang perlu terus 
menerus di 
monitoring 

1. orasi ilmiah setiap 
bulan 

orasi ilmiah telah 
berjalan, namun 
perlu di rutinkan 

perlu di rutinkan 

2. lab. Meeting setiap 
minggu/bulan 

pada tanggal 12 
Agustus, 
pelaksanaan lab 
meeting belum 
berjalan dengan 
baik, sehingga 
jurusan memberi 
presensi 
pelaksanaan lab 
meeting 

akan di evaluasi 
akhir tahun 

3. guest lecture 

telah 
mendatangkan 4 
pakar pada 
tahun ini 

perlu peningkatan 
jumlah pakar yang 
di undang 

4 februari 2011 

Penentuan 
strategi dalam 
pencapaian 
sasaran mutu, 
khususnya 
dibidang 
penelitian dan 
pengabdian 

Penetapan ROAD 
map penelitian, 
Alokasi dana untuk 
penelitian dan 
pengabdian 
didasarkan roadmap 

13 mei 
memantau 
proses 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat. 
Pada 22 
September ada 
audit AIM yang 
salah satunya 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 

Pelaksanaan 
pengabdian dan 
penelitian sudah 
sesuai dengan 
standart BAN PT 

 

 
 

 

 


