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IDENTITAS PENGUSUL 

 

 
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang 

Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Jenis Program : Sarjana 

Nama Program Studi : Statistika 

Alamat : Kampus FMIPA UNP, Jln Prof Dr Hamka Air Tawar, 

Padang 

Nomor Telepon : 0751 7057420 

Email dan Website : statistika@fmipa.unp.ac.id dan 

http://statistika.fmipa.unp.ac.id/ 

Nomor SK Pendirian PT1) : 93 Tahun 1999 

Tanggal SK Pendirian PT : 4 Agustus 1999 

Pejabat Penandatanganan  

SK Pendirian PT 

: Presiden Republik Indonesia 

Nomor SK Pembukaan PS2) : 648/KPT/I/2017 

Tanggal SK Pembukaan PS : 16 November 2017 

Pejabat Penandatangan SK 

Pembukaan PS 

: a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal. 

Tahun Pertama Kali Menerima 

Mahasiswa 

 

: 

 

2018 

Peringkat Terbaru Akreditasi PS : - 

Nomor SK BAN-PT : - 
 

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 

No. 
Jenis 

Program 

Nama 
Program 

Studi 

Akreditasi Program Studi Jumlah 
mahasiswa 
saat TS3) 

Status/ 
Peringkat 

No. dan Tgl. SK 
Tgl. 

Kadaluarsa 
1 2 3 4 5 6 7 

1 D-III Statistika 
Terakreditasi 

B 

0060/SK/BAN-PT/Akred/ 

Dipl-III/I/2017 

Tanggal: 10 Januari 2017 

10 

Januari 

2022 

230 

2 S1 Biologi 
Terakreditasi 

A 

2303/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ 

S/IV/2021 

Tanggal: 21 April 2021 

22 

April 

2026 

509 

3 S1 Fisika 
Terakreditasi 

A 

3185/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ 

S/V/2021 

Tanggal: 25 Mei 2021 

21 

Mei 

2026 

473 

4 S1 Kimia 
Terakreditasi 

B 

2091/SK/BAN-PT/Akred 

/S/IX/2016 

Tanggal: 29 September 

2016 

29 

September 

2021 

481 

5 S1 Matematika 
Terakreditasi 

B 

1636/SK/BAN-PT/Akred/ 

S/VIII/2016 

Tanggal: 18 Agustus 2016 

18 

Agustus 

2021 

357 

mailto:statistika@fmipa.unp.ac.id
http://statistika.fmipa.unp.ac.id/
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6 S1 
Pendidikan 

Biologi 

Terakreditasi 

A 

4857/SK/BAN-PT/Akred/ 

S/VIII/2020 

Tanggal: 25 Agustus 2020 

25 

Agustus 

2025 

590 

7 S1 
Pendidikan 

Fisika 

Terakreditasi 

A 

3065/SK/BAN-PT/Ak-

SURV/S/VIII/2017 

Tanggal: 19 Januari 2017 

19 

Januari 

2022 

549 

8 S1 
Pendidikan 

IPA 

Terakreditasi 

B 

3066/SK/BAN-PT/Akred/ 

S/VIII/2019 

Tanggal: 14 Agustus 2019 

14 

Agustus 

2024 

488 

9 S1 
Pendidikan 

Kimia 

Terakreditasi 

A 

2090/SK/BAN-PT/Akred/ 

S/IX/2016 

Tanggal: 29 September 

2016 

29 

September 

2021 

542 

10 S1 
Pendidikan 

Matematika 

Terakreditasi 

A 

4399/SK/BAN-PT/Akred/S 

/VIII/2020 

Tanggal: 24 Agustus 2020 

24 

Agustus 

2025 

588 

11 S1 Statistika 
Terakreditasi 

Minimum 

648/KPT/I/2017  

Tanggal: 16 November 

2017 

- 169 

12 S2 Fisika 
Terakreditasi 

B 

3626/SK/BAN-PT/Akred/ 

M/X/2019 

Tanggal: 01 Oktober 2019 

01 

Oktober 

2024 

11 

13 S2 
Pendidikan 

Biologi 

Terakreditasi 

B 

7773/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/M/XI/2020 

Tanggal: 04 September 

2020 

04 

September 

2025 

60 

14 S2 
Pendidikan 

Fisika 

Terakreditasi 

Baik Sekali 

843/SK/BAN-PT/Akred/ 

M/II/2021 

Tanggal: 16 Februari 2021 

16 

Februari 

2026 

63 

15 S2 
Pendidikan 

Kimia 

Terakreditasi 

B 

5311/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/M/IX/2020 

Tanggal: 04 September 

2020 

04 

September 

2025 

33 

16 S2 
Pendidikan 

Matematika 

Terakreditasi 

B 

0951/SK/BAN-PT/Akred/ 

M/III/2017 

Tanggal: 29 Maret 2017 

29 

Maret 

2022 

112 

17 S3 
Pendidikan 

IPA 

Terakreditasi 

Minimum 

25/M/2020 

Tanggal: 8 Januari 2020  
- 11 

Jumlah 17    5266 

Keterangan: 
1)  Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi (Lampiran 1). 
2)  Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi (Lampiran 2). 
3)  Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS. 

https://drive.google.com/file/d/1Ybx1OKkFE81rUWKcpN8iVsgkl84G88OU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWcNu2JLW3-xxdvXnj3xu917cbL4BXWc/view?usp=sharing
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
Program Studi Sarjana (PS) Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu program studi (prodi) baru 

di FMIPA UNP. Saat ini PS Statistika adalah prodi ke-16 dari 17 prodi yang dikelola FMIPA 

UNP. PS Statistika resmi berdiri pada tanggal 16 November 2017 berdasarkan SK 

Menristekdikti Nomor 648/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Statistika 

Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang di Kota Padang. Berdasarkan SK tersebut, 

sejak mulai tahun 2018 PS Statistika resmi menerima mahasiswa baru dan memulai kuliah 

perdananya pada bulan Agustus 2018 untuk angkatan pertama.  

Pada awal pendiriannya PS Statistika berada di bawah naungan Jurusan Matematika 

FMIPA UNP yang sebelumnya sudah memiliki 3 prodi yaitu Prodi Sarjana Matematika, Prodi 

Sarjana Pendidikan Matematika, dan Prodi Diploma III Statistika. PS Statistika merupakan 

prodi ke-4 di Jurusan Matematika. Pada bulan Agustus 2019, PS Statistika dan Prodi Diploma 

III Statistika memisahkan diri dari Jurusan Matematika dan membentuk jurusan baru yaitu 

Jurusan Statistika berdasarkan SK Rektor UNP Nomor 419/UN35/KP/2019. Jurusan ini 

menjadi Jurusan ke-6 yang ada di FMIPA UNP. PS Statistika secara resmi memiliki status 

akreditasi minimum yang berlaku selama 2 tahun. Sehingga setelah masa waktu tersebut 

habis, PS Statistika wajib mengajukan permohonan akreditasi baru kepada BAN-PT.  

Dalam menjalankan Program Studi, PS Statistika menjalankan suatu Visi Keilmuan 

yang dirumuskan berdasarkan Visi Universitas Negeri Padang dan Visi Fakultas MIPA UNP. 

Hasil rumusan Visi Keilmuan PS Statistika adalah “Menghasilkan lulusan statistika yang 

unggul di tingkat nasional khususnya pada bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan 

lingkungan”. Pengelolaan PS Statistika dilakukan oleh fakultas yang terdiri dari komponen: (1) 

Dekan dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Bagian Tata Usaha yang 

terdiri dari tiga sub bagian, (4) Jurusan dengan prodi-prodi di dalamnya, (5) Laboratorium-

laboratorium yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala laboratorium, dan (6) 

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. Koordinator PS Statistika bertanggung jawab kepada 

Dekan FMIPA UNP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Secara umum 

tupoksi dari Koordinator PS Statistika, yaitu mengelola pendidikan dan pembelajaran, 

penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat dan 

luarannya dalam bidang statistika dan penerapannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh 

dosen di PS Statistika dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi adalah atas 

dasar izin dan arahan dari Koordinator PS Statistika. Begitu pula arahan, izin dan 

pertanggungjawaban Koordinator Program Studi mesti didasarkan atas arahan dan izin dari 

Dekan FMIPA UNP. 

PS Statistika UNP sampai saat ini (Januari-Juni 2021) memiliki 169 orang mahasiswa 

aktif yang berasal dari tiga angkatan yaitu mahasiswa tahun masuk 2018 sejumlah 55 orang, 

tahun masuk 2019 berjumlah 59 orang, dan tahun masuk 2020 berjumlah 55 orang. Sampai 

saat pengajuan akreditasi ini, PS Statistika belum memiliki lulusan. Namun, mahasiswa PS 

Statistika sudah dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen PS Statistika. Untuk kegiatan non akademik lainnya, mahasiswa 

PS Statistika UNP sudah mulai melibatkan diri seperti pada lomba karya tulis ilmiah, lomba 

desain poster ilmiah, dan lomba fotografi. Khusus pada lomba desain poster ilmiah, salah 

seorang mahasiswa PS Statistika berhasil menjadi juara 3 tingkat nasional.  

Untuk menjalankan kegiatan akademik dan non akademik, FMIPA sebagai pengelola 

PS Statistika memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik sebagai dosen 
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maupun tenaga kependidikan (tendik). Jumlah dosen di FMIPA terhitung sebanyak 171 orang. 

Sebanyak 6 orang diantaranya memiliki homebase di PS Statistika. Dosen FMIPA terdiri atas 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Dosen Tetap Non Pegawai 

Negeri Sipil (DTNPNS), dan Dosen Kontrak. Dosen yang saat ini sedang melanjutkan studi 

S3 ada sebanyak 9 orang yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi baik di dalam maupun 

di luar negeri. Berbagai prestasi telah dicapai oleh dosen dan tendik FMIPA hingga tahun 

2019, yaitu finalis dosen berprestasi tingkat nasional, dosen berprestasi UNP, dan laboran 

berprestasi. Selain pengembangan dosen, FMIPA juga terus mengembangkan SDM dari 

unsur tenaga kependidikan (staf administrasi, tenaga laboran, dan teknisi) di FMIPA agar 

terlaksana pelayanan prima. Saat ini, tenaga kependidikan di FMIPA ada sebanyak 56 orang, 

yang bertugas di unit kerja fakultas dan jurusan. Dosen FMIPA telah melaksanakan penelitian 

(2017-2020) dengan sumber dana Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(DRPM) sebanyak 134 judul dan yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) sebanyak 264 judul. Pada periode yang sama, kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang bersumber pada dana DRPM ada sebanyak 7 judul dan yang bersumber 

pada dana PNBP sebanyak 194 judul. Sedangkan jumlah artikel dosen FMIPA yang menulis 

pada jurnal internasional bereputasi dari tahun 2015 s/d 2019 berjumlah 472 artikel.  

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan perkantoran, Unit 

Pengelola Program Studi (UPPS) FMIPA membutuhkan biaya operasional pendidikan yang 

terdiri atas biaya gaji dosen dan tendik, biaya operasional pembelajaran (bahan dan peralatan 

habis pakai), serta biaya operasional tidak langsung yang terdiri dari biaya perawatan gedung, 

listrik, air, konsumsi, dan transpor. Sedangkan untuk mendukung kegiatan organisasi 

kemahasiswaan dan meningkatkan kemampuan, minat, dan bakat mahasiswa disediakan 

biaya operasional kemahasiswaan. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting untuk mencapai 

tujuan pendidikan PS Statistika FMIPA UNP. Prasarana pendidikan meliputi ruang 

perkuliahan, ruang laboratorium komputer, perpustakaan pusat, ruang baca jurusan, ruang 

dosen, kantor program studi, ruang sidang jurusan, musholla, dan toilet. Ruang-ruang 

tersebut telah dilengkapi sarana seperti AC, kursi, meja, papan tulis, infocus beserta layarnya. 

Kelancaran akses informasi dan komunikasi juga ditunjang oleh sarana Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lengkap dan mudah diakses. Jaringan internet yang 

disediakan UNP di dalam kampus berupa jaringan wifi dapat diakses di seluruh lokasi kampus. 

Untuk lebih meningkatkan akses internet disediakan pula akses wifi.id sebagai bentuk kerja 

sama UNP dengan PT Telkom yang dapat diakses di luar kampus oleh seluruh sivitas 

akademika UNP. Untuk kebutuhan akses internet, mahasiswa di UPPS diberikan bandwidth 

0,5 MB per mahasiswa. 

Berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi terhadap kinerja UPPS yang mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yaitu: standar kompetensi lulusan, 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pendidikan 

pembelajaran dapat dikemukakan lima kesimpulan. Pertama, kurikulum semua program studi 

di UPPS telah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), termasuk kurikulum 

PS Statistika juga telah merumuskan capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan (P), 

sikap (S), keterampilan umum (KU), dan keterampilan khusus (KK). Kedua, kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah pada semua program studi di UPPS 

telah mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan. Ketiga, pelaksanaan proses 

pembelajaran telah menerapkan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan belajar mahasiswa. Keempat, 

umumnya dosen di FMIPA telah menerapkan penilaian yang baik untuk menilai proses dan 
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hasil belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian, menggunakan 

instrumen penilaian yang sesuai dengan kemampuan, menerapkan mekanisme dan prosedur 

penilaian yang sesuai dengan kemampuan yang dinilai, melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar menggunakan instrumen penilaian yang sesuai. Pelaporan hasil penilaian 

mahasiswa dilakukan melalui portal UNP (https://portal.unp.ac.id) oleh setiap dosen pada 

setiap akhir semester. Namun dalam menerapkan seluruh standar ini, pembelajaran di FMIPA 

masih ditemukan beberapa kekurangan seperti: kurangnya jumlah buku ajar hasil karya dosen 

dari penelitian, penerapan prinsip-prinsip penilaian belum sempurna, dan integrasi hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat, ke dalam proses pembelajaran masih sangat 

terbatas. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dari UPPS adalah memberikan motivasi 

pada dosen di PS Statistika untuk memperbaiki diri memperbaiki semua kekurangan di atas 

terus menerus. 

Jumlah publikasi dosen UPPS FMIPA dalam jurnal internasional bereputasi dalam lima 

tahun terakhir (2015-2019) berjumlah 472 artikel. Prodi S2 Pendidikan Fisika mempunyai 

jumlah artikel terbanyak yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi (104 artikel). Peringkat 

dua ditempati oleh Prodi S2 Fisika (80 artikel). Peringkat tiga dan empat ditempati Prodi S1 

Pendidikan Fisika dan Prodi S1 Kimia dengan jumlah artikel yang sama yaitu 38 artikel. 

Peringkat kelima dicapai oleh Prodi S2 Pendidikan Matematika dengan jumlah 30 judul artikel. 

Tiga Prodi dengan jumlah publikasi terkecil di jurnal bereputasi adalah Prodi Pendidikan IPA 

(9 artikel), Prodi Pendidikan Biologi (7 artikel) dan Prodi S1 Statistika (2 artikel).  

Pelaksanaan penelitian oleh dosen PS Statistika mengacu kepada Roadmap FMIPA 

yang sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNP. Pelaksanaan pengabdian 

masyarakat di PS Statistika juga belum maksimal. Permasalahannya adalah kualitas proposal 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibuat belum sempurna untuk mendapatkan 

hibah DRPM dan PNBP. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PS 

Statistika telah melibatkan mahasiswa, namun dalam hal publikasi ilmiah mahasiswa belum 

terlibat. Kinerja tambahan kegiatan penelitian seperti jumlah publikasi dan sitasi karya ilmiah 

belum mendapatkan hasil optimal. Untuk pengembangan ke depan, FMIPA akan terus 

memberikan pendampingan penyusunan proposal riset dan penulisan artikel ilmiah yang 

berkualitas serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah 

maupun industri. 

  

https://portal.unp.ac.id/
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. DASAR PENYUSUNAN 

Laporan Evaluasi Diri mencakup keseluruhan evaluasi diri UPPS yang mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) sebagai salah satu UPPS yang berada di bawah naungan Universitas Negeri 

Padang (UNP) bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh program 

studi yang dikelolanya. 

LED ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja 

dan kondisi UPPS, sehingga diketahui kekuatan, kelemahan, tantangan, dan potensi yang 

dimiliki UPSS. Berdasarkan LED ini dirumuskan solusi dalam rangka perbaikan dan evaluasi 

UPSS secara menyeluruh dan terus menerus. 

LED mengevaluasi kinerja UPPS yang mencakup kegiatan tridharma perguruan tinggi 

yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta unsur-unsur 

penunjang. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja UPPS tersebut terdiri dari 

(1) visi, misi, tujuan dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola dan kerjasama; (3) mahasiswa; 

(4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana dan prasarana; (6) pendidikan; (7) 

penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) luaran dan capaian tridharma. 

Semua kriteria LED mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) FMIPA UNP 2015-2019 

dan Renstra FMIPA UNP 2020-2024. 

 

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA 

Tim penyusun LED merupakan gabungan dari tim Fakultas MIPA UNP dan tim PS 

Statistika. Nama-nama tim penyusun LED beserta deskripsi tugas disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tim Penyusun LED 

No Nama NIP/Jabatan/Pangkat Deskripsi Tugas 

1 Dr. Yulkifli, M.Si. 197307022003121002 

Lektor Kepala 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang visi, misi, tujuan, dan 

strategi 

2 Alizar, S.Pd, M.Sc., 

Ph.D. 

197009021998011002 

Lektor 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pendidikan, luaran dan capaian 

tridharma 

3 Dr. Yuni Ahda, M.Si. 196906291994032003 

Lektor Kepala 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang keuangan, sarana, dan 

prasarana 

4 Dr. Irwan, M.Si. 196510051991121001 

Lektor 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang kriteria mahasiswa 

5 Dra. Iryani, M.S. 196201131986032001 

Lektor Kepala 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang penjaminan mutu  

6 Renol Afrizon, S.Pd., 

M.Pd. 

198706102014041001 

Lektor 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang penjaminan mutu 

7 Dr. Dony Permana, 

M.Si. 

197501272006041001 

Asisten Ahli 

Menganalisis tata pamong, tata 

kelola, kerjasama, dan pendidikan 

8 Dra. Nonong Amalita, 

M.Si. 

196906151993032001 

Lektor  

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang kriteria mahasiswa 

https://drive.google.com/file/d/1SIB2llnUtAeecnMgv0w2kap1f7oNC78q/view?usp=sharing
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/wp-content/uploads/RENSTRA-FMIPA-UNP-2020-2024.pdf?opwvc=1
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9 Dr. Syafriandi, M.Si. 196609081991031003/ 

Lektor Kepala/IVa 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang visi, misi, tujuan, dan 

strategi 

10 Admi Salma, S.Pd., 

M.Si. 

Tenaga Pengajar Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang Keuangan, Sarana, dan 

Prasarana 

11 Zilrahmi, S.Pd., M.Si. 198911062019032009 

Tenaga Pengajar 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang penelitian 

12 Zamahsary Martha, 

S.Si., M.Si 

198709092019031007 

Asisten Ahli/IIIb 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pendidikan, luaran dan capaian 

tridharma 

13 Fadhilah Fitri, S.Stat, 

M.Si 

Tenaga Pengajar Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang Sumber Daya Manusia 

14 Dodi Vionanda, M.Si, 

Ph.D 

197906112005011002 

Asisten Ahli/IIIb 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang kinerja pengabdian 

masyarakat 

15 Dina Fitria, S.Pd, 

M.Si 

Tenaga Pengajar Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang Sumber Daya Manusia 

16. Dr. Yerimadesi, S.Pd, 

M.Si 

197409172003122001 / 

Lektor Kepala/IVa 

Menganalisis tata pamong, tata 

kelola, kerjasama, dan pendidikan 

17. Ronal Rifandi, S.Pd., 

M.Sc. 

198908232019031010/ 

Asisten Ahli /IIIb 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang penelitian 

18 Arief Muttaqiin, S.Pd, 

M.Pd 

199006142020121010/ 

Tenaga Pengajar 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang kriteria mahasiswa 

19 Dr. Febri Yanto, 

M.Pd. 

1001028602 / Tenaga 

Pengajar 

Menganalisis dan mengevaluasi 

tentang kinerja pengabdian 

masyarakat 

20 Mahasiswa: 

a. Fazhira Annisa 

b. Jimmi Dharma Putra 

 

18337044 

18337052 

 

Membantu pengumpulan dan 

penyusunan data 

21 Tenaga 

Kependidikan: 

a. Zulhamidi, 

S.Sos,M.Kom 

b. Ernawati, S.Pd 

c. Nuzli Ihsan, S.Si 

 

 

196402111993031001 

 

196810241992032001 

-  

 

 

Membantu pengumpulan data, 

mengevaluasi data sumber daya 

manusia dan sarana prasarana 

22 Mitra: 

Januarto 

Wibowo,S.ST, MM 

 

196901191991121001 

 

Mengevaluasi kerjasama 

 

 

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI 

1. Mekanisme Kerja  

Penyusunan LED ini diawali dengan pengumpulan data dan informasi, selanjutnya 

dilakukan verifikasi dan validasi data, pengecekan kekonsistenan data, analisis data, 

identifikasi akar masalah, dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada 

rencana pengembangan FMIPA UNP. Secara ringkas mekanisme kerja penyusunan LED 

ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Mekanisme Kerja Penyusunan LED 

 

2. Jadwal Kerja Penyusunan LED 

Penyusunan LED FMIPA UNP dilakukan dalam rentang 8 bulan, yaitu dari bulan 

November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Kegiatan dan jadwal pelaksanaan dirinci 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jadwal Kerja Penyusunan LED 

No Kegiatan 

Bulan 

Nov 

2020 

Des 

2020 

Jan 

2021 

Feb 

2021 

Mar 

2021 

Apr 

2021 

Mei 

2021 

Juni 

2021 

1 Pembentukan tim LED         

2 Penyusunan jadwal 

kerja 

        

3 Pembagian kerja tim         

4 Pengumpulan data dan 

informasi 

        

5 Verifikasi dan validasi 

data 

        

6 Pengecekan konsistensi 

data 

        

7 Analisis data         

8 Identifikasi akar 

permasalahan 

        

9 Penyusunan draf LED         

10 Sosialisasi draf LED         

11 Revisi LED         

12 Unggah LED ke SAPTO         
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BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI 

 

 

A. KONDISI EKSTERNAL 

PS Statistika FMIPA UNP merupakan satu-satunya program studi statistika di 

Sumatera Barat. Kondisi eksternal PS Statistika FMIPA UNP dapat dilihat dari berbagai 

aspek makro yang mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam aspek politik, pendidikan di Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945. 

Pemerintah sudah menunjukkan komitmennya dalam bentuk anggaran pendidikan yang 

mencapai 20% dari APBN. Perubahan politik dalam suatu negara sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan pendidikan. Bahkan kemauan-kemauan politik disalurkan melalui 

Lembaga-lembaga pendidikan yang ada, tidak terkecuali PS Statistika yang bernaung di 

bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam institusi pendidikan 

Universitas Negeri Padang. Dalam dunia pendidikan, politik dapat memberi dampak 

terhadap perubahan anggaran pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional. Lebih jauh lagi, 

politik dapat mempengaruhi kebijakan, salah satunya adalah kurikulum pendidikan. Dalam 

sejarahnya, kurikulum pendidikan nasional sudah sering mengalami perubahan sejak tahun 

1947 hingga tahun 2013. Kondisi ini berpengaruh pada PS Statistika dalam merumuskan 

dan merevisi kurikulum program studi. Pada level internasional, isu-isu global membawa 

pengaruh pada sistem pendidikan, misalnya isu revolusi industri 4.0 yang didengungkan 

secara luas menuntut PS Statistika beradaptasi mengikuti arus perubahan global yang 

cepat. 

Selain politik, perubahan ekonomi memberikan pengaruh baik secara langsung atau 

tidak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia termasuk PS Statistika. 

Permasalahan ekonomi dapat berdampak pada perubahan anggaran untuk pendidikan. 

Sebagai contoh, perubahan pagu anggaran Perguruan Tinggi akan berlanjut pada 

perubahan pagu anggaran FMIPA dan tentunya berdampak pula pada perubahan anggaran 

PS Statistika. Akibatnya akan muncul perubahan program dan kegiatan yang disesuaikan 

dengan anggaran yang dimiliki. 

Kebijakan merupakan kondisi lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan 

PS Statistika. Perubahan kebijakan adalah suatu yang hampir pasti terjadi setiap pergantian 

kepemimpinan di tingkat nasional dan memberikan pengaruh terhadap perguruan tinggi. 

Pemangku kekuasaan biasanya memiliki visi dan misi sendiri yang akan melahirkan 

kebijakan baru. Kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap kurikulum, mata kuliah dan 

proses pembelajaran di PS Statistika. Lahirnya UU Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah mewarnai 

paradigma pendidikan yang berkembang saat ini. Dalam SNP maka semua proses yang 

dijalankan oleh PS Statistika harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan seperti 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana serta standar lainnya. 

Perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap situasi pendidikan di Indonesia. 

Perubahan sosial tersebut dapat berupa perubahan nilai yang dianut masyarakat, pola 

perilaku, perubahan wewenang, dan kekuasaan serta organisasi masyarakat. Saat ini 

penyelenggaraan pendidikan harus beradaptasi dengan kebutuhan dan perubahan pola 

pikir masyarakat. Status sosial masyarakat juga memberi dampak lain terhadap proses 

pendidikan. Modernisasi adalah salah satu yang mempengaruhi perubahan sosial yang 
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beralih dari hal-hal tradisional menjadi modern. Perubahan sosial masyarakat sangat 

mempengaruhi dunia pendidikan. Untuk itu, sistem, proses, dan arah pendidikan yang 

diselenggarakan oleh PS Statistika harus diselaraskan dengan perubahan tersebut 

sehingga mampu beradaptasi di antara perubahan sosial yang terjadi. 

Budaya merupakan suatu nilai dan gaya hidup yang telah melekat dalam kehidupan 

sehari-hari suatu masyarakat. Saat ini, salah satu budaya yang menjadi perhatian adalah 

budaya global. Budaya global adalah nilai-nilai dan gaya hidup yang sangat erat 

hubungannya dengan modernitas. Namun ada beberapa dampak perubahan budaya yang 

perlu diperhatikan terhadap pendidikan, yakni culture shock dan culture lag. Culture shock 

(guncangan budaya) adalah dunia pendidikan tidak siap dan kaget terhadap perubahan 

baru yang terjadi secara cepat. Sementara itu, culture lag (kesenjangan budaya), 

ketidaksesuaian unsur budaya dengan perubahan budaya yang terjadi. Untuk itu, PS 

Statistika harus mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan budaya yang 

terjadi agar terhindar dari culture shock dan culture lag. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga 

mampu menghilangkan sekat wilayah dan waktu. Perkembangan iptek ini mengarah pada 

pembentukan budaya global. Kondisi ini tentu sangat berimbas pada perkembangan dunia 

Pendidikan. Saat ini mahasiswa bisa belajar dimana saja dan kapan saja melalui berbagai 

media yang tersedia secara luas di dunia maya. Melalui penerapan iptek ini, perguruan tinggi 

dapat melakukan proses pembelajaran secara daring lintas waktu dan negara. Tantangan 

ini harus disikapi oleh PS Statistika dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Disisi lain, 

perkembangan iptek juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak dapat menggunakan 

secara tepat. Selanjutnya akan dijelaskan kondisi eksternal PS Statistika dalam lingkungan 

mikro mencakup aspek pesaing, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber 

tenaga kependidikan, e-learning, dan kebutuhan dunia usaha/industri, masyarakat, mitra, 

serta aliansi. 

Untuk aspek pesaing, PS Statistika di Indonesia diselenggarakan oleh 37 PT termasuk 

UNP. Dari sebaran ini, 8 prodi diantaranya sudah memiliki akreditasi A, 18 prodi berada 

pada akreditasi B, 5 prodi terakreditasi C, dan sisanya sebanyak 6 prodi merupakan prodi 

baru termasuk PS Statistika FMIPA UNP. Tahun 2018 adalah tahun pertama PS Statistika 

FMIPA UNP menerima mahasiswa barunya. Artinya saat dokumen akreditasi ini mulai 

disusun, PS Statistika baru mengelola tiga angkatan mahasiswa dan belum ada lulusan. 

Berdasarkan data peminat, PS Statistika FMIPA UNP menjadi salah satu prodi yang menjadi 

daya tarik lulusan SMA untuk berkuliah di UNP. Jumlah calon mahasiswa yang berminat 

tahun 2019 menunjukkan peningkatan dua kali lipat dibandingkan peminat tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2020, PS Statistika akan terus berusaha meningkatkan kualitas 

baik dari segi sarana prasarana, sumber daya, dan layanan akademik untuk dapat berperan 

dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun regional sesuai dengan Visi dan Misi 

Fakultas dan Universitas. 

Mahasiswa pada PS Statistika masih didominasi dari berbagai daerah di Sumatera 

Barat. Sedangkan dosen-dosen pengampu mata kuliah di PS Statistika memiliki latar 

belakang matematika dan statistika yang berkualifikasi S2 dan S3. Sementara itu, sumber 

tenaga kependidikan memiliki kualifikasi sarjana dan menguasai keterampilan administrasi 

dan teknis. 

PS Statistika telah menggunakan Learning Management System (LMS) atau e-

learning dalam proses pembelajaran. Aplikasi e-learning yang tersedia dikelola secara 

terpusat oleh Universitas Negeri Padang dalam platform https://elearning2.unp.ac.id/. 

https://elearning2.unp.ac.id/
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Dalam aplikasi LMS ini, dosen dapat melakukan perkuliahan secara online dengan 

mahasiswa yang terdaftar pada sesi matakuliah yang diikuti. Berbagai fasilitas untuk proses 

pembelajaran seperti unduh dan unggah materi kuliah, kuis, diskusi, unduh dan unggah 

tugas mahasiswa sudah tersedia dalam aplikasi LMS ini. 

Kebutuhan dunia usaha/industri, masyarakat, mitra, dan aliansi menjadi pertimbangan 

penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Kompetensi lulusan yang dihasilkan 

perguruan tinggi harus sesuai (match) dengan kebutuhan dalam dunia tersebut. Begitu pula 

dalam penyelenggaraan pendidikan di PS Statistika yang terus berusaha untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Upaya ini tentunya harus didukung oleh seluruh 

sumber daya manusia khususnya staf dosen di PS Statistika. Peningkatan kemampuan dan 

wawasan keilmuan menjadi syarat mutlak yang dibutuhkan. Selain itu keikutsertaan PS 

Statistika FMIPA UNP dalam organisasi FORSTAT (Forum Pendidikan Tinggi Statistika) 

Indonesia, keikutsertaan dosen dalam forum-forum ilmiah nasional dan internasional, 

pengiriman staf dosen untuk studi lanjut, dan melakukan kegiatan kerjasama dengan 

berbagai instansi dan industri menjadi salah satu bentuk upaya untuk menyelaraskan 

pendidikan di kampus dengan kebutuhan dunia kerja. 

 

Analisis SWOT UPPS dan PS Statistika 

Kekuatan (Strength) 

(a) Lokasi kampus UNP sangat strategis, berada di salah satu jalur protokol Kota 

Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, dan mudah dijangkau. 

(b) PS Statistika memiliki laboratorium komputer yang memadai untuk melakukan 

praktikum dan riset baik untuk pendidikan maupun penelitian keilmuan. 

(c) FMIPA merupakan salah satu fakultas yang sudah berdiri cukup lama di UNP dan 

dikenal sebagai penghasil tenaga pendidikan yang berkualitas untuk Sumatera 

Bagian Tengah. Sejak tahun 2019 FMIPA meraih predikat fakultas terbaik di UNP. 

(d) PS Statistika FMIPA UNP merupakan Prodi Statistika satu-satunya di Provinsi 

Sumatera Barat. 

(e) Kerjasama FMIPA dengan pihak lain baik instansi maupun industri untuk 

peningkatan kualitas dosen sudah cukup banyak. 

Kelemahan (Weakness) 

(a) Kualifikasi sumber daya manusia di PS Statistika yang berlatar belakang S3 masih 

sangat sedikit. 

(b) Kualifikasi sumber daya manusia di PS Statistika yang sudah mencapai jabatan 

lektor dan lektor kepala juga masih sangat sedikit. 

(c) Jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang didanai oleh 

PNBP, DRPM, maupun mandiri di PS Statistika masih kurang. 

(d) Jumlah publikasi hasil penelitian bidang statistika pada prosiding/jurnal nasional dan 

prosiding/jurnal internasional bereputasi untuk staf PS Statistika masih kurang. 

Peluang (Opportunity) 

(a) Sumber daya manusia di FMIPA khususnya di PS Statistika didominasi oleh dosen-

dosen muda yang memiliki semangat dan potensi tinggi untuk mengembangkan 

prodi dan bersedia studi lanjut untuk meningkatkan kualitas diri. 

(b) Minat lulusan SMA sangat tinggi dan jumlah peminat meningkat setiap tahun di PS 

Statistika. 

(c) Kebutuhan akan tenaga statistika yang terampil mengelola data, berwawasan data 

sains dan keilmuan meningkat baik secara nasional maupun internasional dalam 
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tahun-tahun terakhir ini. 

(d) Pasar kerja lebih banyak dan luas melalui era globalisasi. 

Ancaman (Threat) 

(a) Pembukaan prodi-prodi baru statistika semakin banyak membuat persaingan antar 

prodi statistika di Indonesia semakin ketat. 

(b) Terjadi persaingan antara lulusan statistika dengan lulusan rumpun ilmu komputer. 

(c) Dibukanya pasar tenaga kerja secara bebas membuat tenaga kerja asing mudah 

masuk ke dalam negeri. 

Strategi Pengembangan PS Statistika 

(a) Membuat perencanaan bagi dosen untuk studi lanjut program S3. 

(b) UNP menyediakan beasiswa bagi dosen yang studi lanjut jika dosen tersebut tidak 

mendapatkan beasiswa dari sumber lain. 

(c) Melakukan kegiatan coaching clinic penulisan proposal hibah penelitian, hibah 

pengabdian masyarakat dan jurnal internasional. 

(d) Mengadakan kegiatan workshop pembelajaran, pendalaman materi, dan 

pengenalan software sebagai pembinaan terhadap dosen-dosen. 

(e) Menyediakan sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang memadai. 

(f) Memanfaatkan hasil penelitian dalam bidang statistika untuk pendidikan, 

pembelajaran, peningkatan mutu, dan perubahan budaya masyarakat berbasis 

pengetahuan dan keilmuan. 

(g) Menyebarluaskan hasil penelitian dalam bidang statistika dan penerapannya melalui 

seminar, publikasi, paten dan buku pada tingkat nasional dan internasional. 

(h) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkuantitas dan berkualitas 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 

(i) Menyediakan tata kelola program studi dengan pelayanan prima. 

(j) Meningkatkan kegiatan kerjasama baik pada tingkat nasional maupun tingkat 

internasional. 

 

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi 

Fakultas MIPA merupakan salah satu Fakultas di UNP yang cikal bakalnya berdiri 

pada tahun 1964. Awalnya fakultas ini bernama Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) 

yang memiliki dua Jurusan yaitu Ilmu Pasti dan Ilmu Hayat. Seiring dengan perluasan 

mandat yang diberikan pemerintah pada seluruh IKIP di Indonesia, sejak tahun akademik 

1997/1998, Fakultas Pendidikan MIPA (FPMIPA) menyelenggarakan berbagai program 

studi non kependidikan yaitu Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia. Tahun 1999 IKIP 

Padang berubah statusnya menjadi Universitas Negeri Padang (UNP). Perubahan status ini 

diikuti dengan perubahan FPMIPA menjadi Fakultas MIPA yang memiliki delapan program 

studi yaitu empat prodi S1 kependidikan dan empat prodi S1 non kependidikan. Program 

Magister Pendidikan mulai dikelola oleh FMIPA pada tahun akademik 2014/2015 yang 

berasal dari Program Studi Magister Teknologi Pendidikan di bawah Program Pascasarjana 

(PPs) UNP. Tahun 2007 FMIPA membuka prodi Statistika jenjang DIII yang bernaung di 

bawah Jurusan Matematika. Tahun 2018 FMIPA membuka prodi Statistika jenjang S1 yang 

juga bernaung di bawah Jurusan Matematika. Sehingga pada saat itu Jurusan Matematika 

memiliki 4 program studi yaitu Prodi Sarjana Matematika, Sarjana Pendidikan Matematika, 

Diploma III Statistika, dan Sarjana Statistika. Tahun 2019 kedua prodi statistika dibentuk 

menjadi Jurusan Statistika yang terpisah dari Jurusan Matematika. Jurusan ini menjadi 
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jurusan baru di FMIPA. Saat ini, FMIPA telah mengelola 17 prodi yang terdiri atas 10 Prodi 

Sarjana, 1 Prodi Diploma, 5 Prodi Magister, dan 1 Prodi Doktor. 

Program Studi Sarjana Statistika secara resmi berdiri berdasarkan SK Menristekdikti 

Nomor 648/KPT/I/2017 tanggal 16 November 2017. PS Statistika mulai menerima 

mahasiswa pada tahun 2018, dengan demikian PS Statistika telah mengelola mahasiswa 

tiga angkatan (2018, 2019, dan 2020). 

 

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai 

a) Visi 

Menjadi fakultas unggul dalam bidang kependidikan dan ilmu MIPA pada tahun 2020 

berdasarkan iman dan takwa. 

 

b) Misi 

Berdasarkan visi di atas, maka dikembangkan misi FMIPA sebagai berikut.  

1) Melaksanakan pendidikan yang unggul dalam bidang kependidikan dan MIPA (M1). 

2) Melaksanakan penelitian yang unggul dalam bidang kependidikan dan MIPA (M2). 

3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam bidang 

kependidikan dan MIPA (M3). 

4) Meningkatkan tata kelola fakultas yang prima (good faculty governance) (M4). 

5) Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional (M5). 

 

c) Tujuan  

Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut. 

1) Meningkatkan kompetensi mahasiswa dan lulusan yang cerdas, terampil dan 

berkarakter (T1 terkait M1). 

2) Menghasilkan isi, proses dan penilaian pembelajaran yang berkualitas (T2 terkait M1). 

3) Membina dosen dan tenaga kependidikan sampai kompetensi tertentu (profesional) (T3 

terkait M1). 

4) Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang maksimal (T4 terkait M1). 

5) Mengembangkan program studi baru (T5 terkait M1). 

6) Menghasilkan penelitian yang unggul (kompetitif, inovatif dan berdaya saing) dalam 

bidang kependidikan dan ilmu MIPA sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik (T6 terkait M2). 

7) Memanfaatkan hasil penelitian dalam bidang kependidikan dan ilmu MIPA untuk 

pengayaan Iptek dan pembelajaran, peningkatan mutu, kemajuan dan daya saing 

bangsa, pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dan perubahan masyarakat 

berbasis pengetahuan (T7 terkait M2). 

8) Menyebarluaskan hasil penelitian dalam bidang kependidikan dan ilmu MIPA melalui 

seminar, publikasi, paten dan buku pada tingkat nasional dan internasional (T8 terkait 

M2). 

9) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi masyarakat, memanfaatkan teknologi tepat guna, 

mengembangkan kependidikan dan ilmu MIPA, dan memperkaya sumber belajar (T9 

terkait M3). 

10) Menyediakan tata kelola dengan layanan prima (T10 terkait M4). 

11) Meningkatkan kerjasama tingkat lokal dengan Pendidikan Tinggi di daerah, Pemerintah 

Daerah, dunia usaha dan dunia industri (T11 terkait M5) 
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12) Meningkatkan kerjasama tingkat nasional dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian, dan organisasi/masyarakat profesi (T12 terkait M5) 

13) Meningkatkan kerjasama tingkat internasional dengan lembaga Pendidikan Tinggi 

negara lain (T13 terkait M5). 

 

d) Strategi 

Strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan FMIPA UNP secara rinci termuat 

dalam Renstra FMIPA UNP Tahun 2015-2019, yang dapat diringkas sebagai berikut. 

1) Strategi untuk mencapai T1 

(a) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi seleksi mahasiswa prodi. 

(b) Peningkatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. 

(c) Mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM). 

(d) Menyediakan sumber belajar dan pendukung lainnya yang berkualitas. 

(e) Menyediakan program peningkatan kemampuan berbahasa inggris. 

(f) Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan 

melibatkan stakeholders. 

(g) Mengoptimalkan fungsi unit pengembangan karir dan kewirausahaan. 

 

2) Strategi untuk mencapai T2 

(a) Melengkapi perangkat pembelajan sesuai tuntutan kurikulum. 

(b) Memfasilitasi dosen untuk menerapkan model pembelajaran inovatif. 

(c) Mendorong dosen untuk menerapkan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 

(d) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen. 

(e) Meningkatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan. 

(f) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran serta 

menindaklanjuti hasil monev. 

 

3) Strategi untuk mencapai T3 

(a) Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan. 

(b) Memfasilitasi dosen untuk studi lanjut. 

(c) Memfasilitasi dan memotivasi dosen dan tendik untuk mengikuti pelatihan dan 

magang. 

(d) Mengoptimalkan pembinaan dosen muda. 

 

4) Strategi untuk mencapai T4 

(a) Menyediakan ruang perkuliahan dan perkantoran yang kondusif. 

(b) Melengkapi fasilitas ruang perkuliahan dan peralatan laboratorium. 

(c) Melakukan akreditasi laboratorium. 

(d) Digitalisasi koleksi buku perpustakaan. 

(e) Meningkatkan efektivitas penggunaan laboratorium dan perpustakaan. 

 

5) Strategi untuk mencapai T5 

(a) Mengembangkan program studi baru sesuai dengan kebutuhan lapangan baik 

tingkat sarjana maupun pascasarjana. 
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6) Strategi untuk mencapai T6  

(a) Membekali dosen untuk penyusunan proposal penelitian dalam bentuk coaching 

clinic. 

(b) Mengoptimalkan pusat kajian MIPA. 

(c) Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk meraih dana hibah penelitian baik tingkat 

lokal, nasional dan internasional. 

(d) Mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. 

 

7) Strategi untuk mencapai T7 

(a) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menerapkan hasil penelitian dalam 

pembelajaran. 

(b) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menerapkan hasil penelitian dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

8) Strategi untuk mencapai T8 

(a) Memfasilitasi dosen untuk mengikuti seminar nasional dan internasional. 

(b) Membekali dosen dengan kemampuan untuk menulis artikel yang layak publikasi 

pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. 

(c) Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan karyanya pada 

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. 

(d) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mempatenkan karyanya. 

(e) Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menulis buku referensi ber-ISBN. 

 

9) Strategi untuk mencapai T9 

(a) Membekali dosen untuk penyusunan proposal PkM dalam bentuk coaching clinic. 

(b) Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk meraih dana hibah PkM baik tingkat 

lokal, nasional dan internasional. 

(c) Mendorong dosen untuk menyusun proposal PkM berdasarkan hasil penelitian. 

(d) Mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen. 

 

10) Strategi untuk mencapai T10 

(a) Melengkapi dan merevisi manual mutu, standar mutu, SOP tata kelola. 

(b) Mengembangkan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

(c) Mengoptimalkan peran GPM dan UPM dalam melaksanakan monev internal. 

(d) Efisiensi pengelolaan keuangan. 

(e) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka memberikan 

layanan prima. 

 

11) Strategi untuk mencapai T11, T12 dan T13 

(a) Meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama yang sudah 

terjalin. 

(b) Memperluas jejaring kerjasama dengan lembaga pemerintah, dunia industri, 

lembaga profesi, dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. 

(c) Membuat program pertukaran dosen dan mahasiswa antar perguruan tinggi baik 

dalam maupun luar negeri. 
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e) Tata Nilai 

Tata Nilai FMIPA UNP berangkat dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya UUD 1945 

mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. FMIPA UNP merupakan salah satu LPTK di Indonesia yang berfungsi 

menghasilkan guru-guru profesional. Disamping itu, FMIPA UNP juga berfungsi untuk 

menghasilkan ilmuwan bidang MIPA yang mempunyai karakter. Berdasarkan misi yang 

telah disusun untuk 2015-2019, dari semua tata nilai yang dirumuskan tersebut dirangkum 

menjadi satu kalimat dan disederhanakan dengan akronim Iman dan Takwa, Saintifik, 

Profesional, Kreatif, Integritas, dan Unggul. 

 

f) Visi Keilmuan PS Statistika 

Berdasarkan Visi Universitas Negeri Padang dan FMIPA Universitas Negeri Padang 

dapat dirumuskan Visi Keilmuan PS Statistika FMIPA UNP. Visi Keilmuan PS Statistika 

FMIPA UNP adalah Menghasilkan lulusan statistika yang unggul di tingkat nasional 

khususnya pada bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan. 

 

3. Organisasi dan Tata Kerja 

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi di lembaga Universitas Negeri Padang disusun 

berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP. Fakultas MIPA merupakan salah satu 

Fakultas yang menjadi unsur pelaksana akademik UNP dan melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi UNP. Fakultas MIPA dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab 

langsung kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Wakil Dekan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan, yaitu 

Wakil Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I, bertugas membantu 

Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan yang selanjutnya 

disebut Wakil Dekan II, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 

di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum dan sistem informasi. Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III, bertugas membantu 

Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. 

Secara ringkas, struktur organisasi FMIPA UNP disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur Organisasi FMIPA UNP 

 

4. Mahasiswa dan Lulusan 

Dalam penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya, FMIPA merujuk kepada sistem 

penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan UNP. UNP telah menyusun buku 

panduan penerimaan mahasiswa baru yang menjadi acuan di dalam proses rekrutmen dan 

seleksi mahasiswa baru merujuk kepada Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang 

Nomor: 05/2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, Magister, 

dan Doktor. Panduan ini memuat: (1) kebijakan umum universitas tentang penerimaan 

mahasiswa baru; (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan 

mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; dan (5) sistem pengambilan 

keputusan atau penetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Buku panduan ini 

ditaati secara konsisten di dalam penerimaan mahasiswa baru UNP. Efektivitas penerimaan 

mahasiswa baru sangat tinggi karena menggunakan sistem informasi online 

(https://unp.ac.id/). Sistem informasi online ini telah dilaksanakan setiap tahun semenjak 

tahun 2010 sampai sekarang. Berdasarkan data pada SIE UNP, tahun 2018 rasio calon 

mahasiswa FMIPA UNP antara yang diterima dan peminat adalah 1:9, pada tahun 2019 

adalah 1:11 dan pada tahun 2020 adalah 1:6. 

Untuk mewujudkan visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

UNP, yakni menjadi fakultas yang unggul dalam bidang pendidikan dan ilmu MIPA, maka 

fakultas senantiasa mendorong mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensinya dalam 

berbagai kompetisi ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas mahasiswa. 

Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat berprestasi baik dalam tingkat nasional 

maupun tingkat internasional. Beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh mahasiswa 

FMIPA UNP beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3. 

https://unp.ac.id/
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Tabel 3. Prestasi Mahasiswa FMIPA UNP 

No Nama Jenis Penghargaan 
Tahun/ 

Penyelenggara 

1 Utari Akhir Gusti 

(Jurusan Biologi) 

Juara 1 Lomba Karya Ilmiah Tingkat 

Nasional, FIS Scientific Essay 

Nasional 

2020 

BEM FIS UNP 

2 Rohadatul Aysi 

(Jurusan Matematika) 

Juara Harapan 1 Lomba PAI bidang 

Essay dan Vlog Islam 

2019 

Kementerian Agama 

3 Afifah Zafirah 

(Jurusan Matematika) 

Pemenang Utama Innovation Paper 

Contest kategori Pariwisata 

2019 

Padang Economic 

Conference 

4 Sofyanisa 

(Jurusan Biologi) 

Fardatil Aini Agusti 

(Jurusan Matematika) 

Juara Terbaik 2 MTQMN XVI 

Kategori Hifzil 5 Juz 

Juara Terbaik 2 MTQMN XVI 

Kategori Musabaqah Syarhil Qur’an 

2019 

MTQMN XVI 

Universitas Syiah 

Kuala 

5 Yuvani Oksarianti 

(Jurusan Statistika) 

Juara 3 Lomba Desain Poster Ilmiah 

Nasional PPIPM Fair 2019 

2019 

PPIPM UNP 

6 Reza Febrino 

(Jurusan Statistika) 

Juara Video Terbaik Kontes Video 

Ulang Tahun Gojek 

Juara Favorit 1 KKKAB 2020 

Kategori Nasional (Instagram)  

Best Video Lokal Foto Kontes Gojek 

10th Tingkat Nasional 

Juara Video Terbaik Daily Activity 

Competition 

2020 

Gojek 

 

Khusus untuk PS Statistika UNP jumlah mahasiswa yang aktif saat ini 169 orang. 

Mahasiswa PS Statistika turut berpartisipasi dalam mensukseskan Sensus Penduduk 2020 

sebagai Sahabat Sensus. Selain itu, mahasiswa PS Statistika UNP meraih prestasi dalam 

Lomba Desain Poster Ilmiah Nasional PPIPM Fair 2019, Lomba Cerita Pilihan Juri Kategori 

Nasional Kreasi Konten Kreator Anak Bangsa 2020, dan Lomba Video Daily Activity 

Competition Hari Kesehatan Nasional 2020. Kemudian, mahasiswa PS Statistika 

mendapatkan beasiswa, dan mengikuti workshop. 

 

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Untuk menjalankan kegiatan akademik dan non akademik, FMIPA memiliki SDM yang 

memadai baik sebagai Dosen maupun Tenaga Kependidikan. Jumlah dosen di FMIPA 

terhitung sebanyak 171 orang. Dosen FMIPA terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (DTNPNS) dan Dosen 

Kontrak (NIDK). Sebaran data dosen FMIPA berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan 

Jabatan Fungsional seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Gambar 3. Sebaran Dosen di FMIPA UNP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 

 
Gambar 4. Sebaran Dosen FMIPA UNP Berdasarkan Jabatan Fungsional 

 

Dosen yang sedang melanjutkan studi S3 sebanyak 9 orang yang tersebar di berbagai 

Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai prestasi telah dicapai oleh 

Dosen dan Tenaga Kependidikan FMIPA hingga tahun 2019, yaitu finalis dosen berprestasi 

tingkat nasional, dosen berprestasi UNP dan laboran berprestasi. Selain pengembangan 

dosen, FMIPA juga terus mengembangkan SDM dari unsur tenaga kependidikan (staf 

administrasi, tenaga laboran, dan teknisi) di FMIPA agar terlaksana pelayanan prima. Saat 

ini, tenaga kependidikan di FMIPA ada sebanyak 56 orang, yang bertugas di unit kerja 

fakultas dan jurusan. Sebaran data tenaga kependidikan dapat dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 5. Sebaran Data Tenaga Kependidikan FMIPA Berdasarkan 

Kualifikasi Pendidikan 
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Dosen FMIPA telah melaksanakan penelitian dengan sumber dana DRPM adalah 

sebanyak 153 judul dan yang bersumber dari dana PNBP adalah sebanyak 264 judul seperti 

terlihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Jumlah Judul Penelitian Dosen FMIPA UNP dalam 5 Tahun Terakhir 

 

Jumlah artikel dalam jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dosen FMIPA 

UNP dari tahun 2015-2019 berjumlah 472 artikel. PS Statistika memiliki jumlah artikel 

sebanyak 122. 

 

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Keuangan FMIPA selama 3 tahun terakhir (2018-2020) sudah memadai. Rata-rata 

anggaran per mahasiswa per tahun adalah Rp11.026.800,00. Anggaran yang diperoleh dari 

dana PNBP sebagian besar digunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan dan 

sebagian lainnya digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Pembangunan fisik 

berskala besar menggunakan dana universitas. 

Sarana dan prasarana di FMIPA juga sudah memadai. FMIPA memiliki tujuh gedung 

yaitu, Gedung Kelas Terpadu, Gedung Dekanat Lama, Gedung Kuliah, Gedung 

Laboratorium Fisika, Gedung Laboratorium Kimia, Gedung Laboratorium Biologi, dan Aula 

FMIPA UNP. Pada Gedung Kelas Terpadu terdapat Laboratorium Matematika, dan 

Laboratorium Statistika. Disamping gedungnya yang megah, peralatan laboratorium pada 

keenam jurusan di FMIPA juga sudah lengkap. Beberapa gedung di FMIPA UNP terlihat 

pada Gambar 7 dan Gambar 8. 
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Gambar 7. Gedung Kuliah Terpadu FMIPA UNP 

 

 
Gambar 8. Gedung Serbaguna FMIPA UNP 

 

Ruang kuliah di FMIPA sudah mencukupi, baik untuk perkuliahan DIII, S1, S2, maupun 

S3. Di samping ruang kuliah, juga tersedia ruang perkantoran, ruang sidang di tingkat 

fakultas dan jurusan, ruang dosen, ruang baca dan perpustakaan, ruang diskusi mahasiswa, 

dan rest room. FMIPA juga memiliki satu Gedung Serbaguna dengan kapasitas 350 orang 

yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan akademik seperti kuliah umum, lokakarya, 

konferensi nasional dan internasional, dan kegiatan non akademik seperti kegiatan 

organisasi kemahasiswaan dan pesta pernikahan. 

Ruangan kuliah untuk mahasiswa S1 umumnya menampung 50 orang mahasiswa per 

kelas, sedangkan ruangan kuliah untuk mahasiswa S2 dan S3 berukuran lebih kecil dengan 

kapasitas 25 orang per kelas untuk S2 dan 10 orang per kelas untuk S3. Setiap ruangan 

kelas dilengkapi dengan AC dan infocus yang terpasang secara permanen. Begitu juga 

dengan ruangan lainnya, semuanya sudah dilengkapi dengan AC sehingga memberikan 

kenyamanan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan FMIPA. Pada semua 

ruangan di FMIPA, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dapat mengakses internet 

dengan mudah karena sudah dilengkapi dengan wifi gratis (password@wifi.id) yang 

disediakan oleh universitas. Hal ini sangat membantu kelancaran perkuliahan dan 

administrasi perkantoran di FMIPA. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, laboratorium di FMIPA sudah memiliki alat-alat 

laboratorium yang memadai baik untuk pelaksanaan praktikum maupun kegiatan penelitian 

dosen dan mahasiswa. Tabel 4 adalah daftar beberapa alat yang terdapat pada laboratorium 

di FMIPA UNP. 
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Tabel 4. Daftar Alat-alat Laboratorium di FMIPA UNP 

Jurusan Nama Alat 

Fisika 
Vector Network Analyzer (VNA) 

X-ray Difraction (XRD) 

Kimia 

DTG (Simultaneous Terographymetri/ Differential 

Theremal) 

GCMS (Gas Chromatography/ Mass Spectrometer) 

FTIR (Fourier Transform Infra Red 

Spectrophotometer) 

XRF (X- Ray Wavelength Dispensive, X- Ray 

Fluorescence Spectrometer) 

UV- VIS (Ultra Violet- Visible Spectrophotometer)  

HPLC (High Performance Liquid Chromatography)  

Biologi 

RT-PCR 

Gradient PCR 

Nanofotometer 

Transiluminator UV 

Matematika Dua Lab Komputer dengan 60 PC 

Statistika Dua Lab Komputer dengan 60 PC 

 

Biaya operasional Pendidikan digunakan untuk mendukung terlaksananya 

pembelajaran yang optimal. Biaya operasional terdiri dari biaya gaji dosen dan tendik, biaya 

operasional pembelajaran yang digunakan untuk membeli bahan dan peralatan habis pakai. 

Biaya operasional tidak langsung yang terdiri dari biaya perawatan gedung, listrik, air, 

konsumsi, dan transpor, untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang 

unggul. Untuk meningkatkan kemampuan, minat dan bakat mahasiswa, PS Statistika juga 

mengalokasikan dana untuk biaya operasional. PS Statistika dalam menjalankan tridharma 

perguruan tinggi unggul dari segi penelitian dan pengabdian ini terlihat dari rata-rata alokasi 

dana yang diraih oleh dosen-dosen PS Statistika baik tingkat nasional, tingkat perguruan 

tinggi dan dana dari luar sangat tinggi.  

Kecukupan dan aksesibilitas sarana pendidikan, sarana TIK dan prasarana 

merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan pendidikan PS Statistika UNP. 

Sarana pendidikan meliputi ruang perkuliahan, ruang baca, perpustakaan pusat, ruang 

dosen, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang koordinator prodi, mushola dan toilet. 

Kelancaran akses informasi dan komunikasi juga ditunjang oleh sarana TIK yang lengkap 

dan mudah diakses. Jaringan internet yang disediakan UNP yaitu wifi.id juga dapat 

digunakan oleh seluruh sivitas akademika UNP dimanapun dan kapanpun. Setiap sarana 

didukung oleh prasarana yang baik. Setiap ruang perkuliahan dan ruang seminar telah 

dilengkapi prasarana seperti AC, kursi, meja, papan tulis, layar projector dan projector. 

Ruang perpustakaan dilengkapi dengan AC, meja diskusi, kursi, komputer, buku-buku, 

skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa. Secara umum sarana dan prasarana sudah lengkap 

dan mudah diakses akan tetapi lebih ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitasnya. 

 

7. Sistem Penjaminan Mutu 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNP merupakan sistem yang berjenjang. 

Di tingkat universitas dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI). Di tingkat 
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fakultas penjamin mutu adalah Dekan, wakil dekan dan dibantu oleh Gugus Penjaminan 

Mutu (GPM). Sedangkan di tingkat Jurusan/Prodi sebagai penjamin mutunya adalah Ketua 

Jurusan/Koordinator Prodi dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Kegiatan sistem 

penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Universitas/Fakultas/Prodi mengacu pada 

pola Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Proses 

PPEPP dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Proses PPEPP 

 

Agar mutu di FMIPA terlaksana dengan baik, maka fakultas telah menetapkan 

Dokumen mutu sebagai berikut. 

1. Manual Mutu terdiri dari  

a. Manual Mutu Standar Pendidikan 

b. Manual Mutu Standar Penelitian 

c. Manual Mutu Standar Pengabdian 

d. Manual Mutu Standar Tata Pamong 

e. Manual Mutu Standar Alumni dan Kemahasiswaan 

2. Standar Mutu terdiri dari 

a. Standar Mutu Pendidikan 

b. Standar Mutu Penelitian 

c. Standar Mutu Pengabdian 

d. Standar Mutu Tata Pamong 

e. Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni 

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari : 

a. SOP Pendidikan 

b. SOP Penelitian 

c. SOP Pengabdian 

d. SOP Kebersihan 

e. SOP Organisasi 

GPM membantu Dekan dalam menjamin mutu di fakultas dengan kegiatan mencakup 

1). Penyusunan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan SOP, 2). 

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri 

Program Studi, dan Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) 

Program Studi tiap semester, 3). Penyiapan Audit Mutu Internal (AMI), 4).Penyiapan Monev 
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pembelajaran, dan 5). Peningkatan mutu prodi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri. 

Dalam rangka meningkatkan mutu, pimpinan fakultas bersama GPM telah menetapkan 

bahwa setiap semester dilakukan 2 jenis evaluasi di setiap program studi yaitu:  

1. Monev pembelajaran dilakukan 3-4 kali dalam satu semester yang terdiri dari monev 

persiapan pembelajaran, monev proses pembelajaran dan monev penilaian 

pembelajaran. Hasil monev akan digunakan untuk proses pengendalian atau proses 

peningkatan mutu selanjutnya. 

2. Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilakukan setelah semester berakhir dan hasil audit 

digunakan memperbaiki dan meningkat mutu di FMIPA. 

FMIPA mempunyai 17 program studi dan 15 program studi telah mendapat pengakuan 

mutu dari BAN-PT. Enam prodi mendapat nilai sangat baik (A) dan 9 prodi dengan nilai baik 

(B). Dua prodi belum memperoleh akreditasi dari BAN-PT karena merupakan prodi baru. 

Khusus Prodi Pendidikan Kimia telah mendapat pengakuan sertifikasi internasional 

(AUNQA) dengan nilai A. 

 

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi  

FMIPA merupakan fakultas dengan prestasi capaian yang sangat baik diantara 

fakultas lain. Sejak tahun 2018, FMIPA menjadi fakultas terbaik di lingkungan UNP. Capaian 

ini diperoleh dari kontribusi semua sivitas FMIPA terutama dalam bentuk penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan hak kekayaan intelektual (HKI). Jumlah 

publikasi dosen FMIPA dalam jurnal internasional bereputasi dalam lima tahun terakhir 

(2015-2019) berjumlah 472 artikel dengan rincian setiap program studi dapat dilihat pada 

Gambar 10. Data pada Gambar 10 diperoleh dari dokumen Scopus yang terdapat dalam 

Sinta, Kemenristekdikti dari tahun 2015-2019. Berdasarkan Gambar 10 jumlah publikasi 

untuk dosen PS Statistika masih belum memuaskan, dan ini merupakan tantangan bagi PS 

Statistika dan UPPS untuk masa yang akan datang. 

 
Gambar 10. Jumlah Publikasi Dosen FMIPA UNP Periode 2015-2019 

 

Jumlah sitasi dari publikasi dosen FMIPA UNP pada periode 2015-2019 dapat dilihat 

pada Gambar 11. Secara umum jumlah sitasi artikel dari dosen FMIPA pada rentang tahun 

2015-2019 berjumlah 5466 sitasi. Peringkat tertinggi dengan 868 sitasi dimiliki oleh Prodi 

S1 Pendidikan Fisika, diikuti oleh Prodi S2 Pendidikan Fisika sebanyak 799 sitasi. Prodi S2 
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Pendidikan Matematika, S2 Fisika dan S2 Pendidikan Biologi masing-masing menempati 

peringkat 3, 4, dan 5 dengan jumlah sitasi sebesar 679, 509, dan 435 sitasi. Sebagai prodi 

baru di FMIPA, PS Statistika sudah melakukan publikasi walaupun hasilnya belum 

maksimal. 

 
Gambar 11. Jumlah Sitasi Dosen FMIPA UNP pada Jurnal Periode 2015-2019 

 

Jumlah artikel dosen FMIPA di jurnal nasional terakreditasi adalah sebanyak 127 

artikel yang terekam dalam Sinta Dikti periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 12.  

 
Gambar 12. Jumlah Artikel Dosen FMIPA UNP 

 

C. KRITERIA 

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 

1. Latar Belakang 

a) Latar Belakang Penetapan VMTS 
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Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu dari delapan 

fakultas yang ada di Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut Unit Pengelola 

Program Studi (UPPS). Saat ini UPPS mengelola 17 Program Studi yang terdiri dari 1 

program DIII, 10 program S1, 5 program S2, dan 1 program S3. Sebagai pengelola di tingkat 

fakultas, UPPS mengikuti setiap perubahan yang terjadi. Perubahan waktu, tuntutan dunia 

kerja dan kebutuhan stakeholders merupakan faktor utama yang melatarbelakangi 

ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS). Selain itu VMTS ditetapkan juga 

berdasarkan perubahan regulasi, persaingan, perubahan ekonomi, perubahan sosial 

budaya, dan perkembangan teknologi. VMTS UPPS sangat diperlukan agar tujuan dapat 

tercapai secara optimal. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan strategi. Penyusunan 

VMTS UPPS didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan 

pemerintah yang terkait dengan keberadaan perguruan tinggi; Standar nasional pendidikan 

tinggi; VMTS kementerian; dan VMTS UNP. Dengan melakukan telaah mendalam terhadap 

kondisi internal dan eksternal FMIPA, maka disusun visi FMIPA yang mencerminkan visi 

UNP dan memayungi visi keilmuan PS Statistika. Untuk mencapai visi FMIPA yang telah 

dirumuskan disusun misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi 

UNP serta mendukung pengembangan PS Statistika. 

 

b) Tujuan Penetapan VMTS 

Tujuan penetapan VMTS adalah sebagai berikut ini. 

1) Dasar dalam pelaksanaan program untuk menghasilkan lulusan yang unggul. 

2) Memberikan arahan perubahan untuk UPPS dalam mengelola prodi dan unit-unit di 

lingkungan fakultas. 

3) Memberikan gambaran kepada semua sivitas akademika FMIPA terhadap mimpi yang 

akan diwujudkan, agar visi dan misi dapat tercapai secara optimal dan terukur. 

4) Memandu sivitas akademika mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. 

5) Mengetahui strategi dalam mencapai visi dan misi. 

 

c) Rasional Penetapan VMTS 

VMTS adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. Rasional penetapan VMTS FMIPA adalah untuk memberikan arah 

pengembangan 5 tahun sejak ditetapkan. VMTS FMIPA berkembang seiring dengan 

konteks, waktu, dan prioritas yang ditetapkan secara holistik dan partisipatif. UPPS sebagai 

suatu organisasi di bawah universitas sangat penting dan perlu adanya perubahan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian suatu 

tujuan pada organisasi pastinya sangat penting untuk membuat perencanaan dan tindakan 

nyata. Secara umum bisa dikatakan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi yang tepat adalah 

suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Rasional VMTS dapat dicapai secara optimal 

karena UPPS memiliki kekuatan sebagai berikut. 

1) Tersedianya sistem tata pamong yang baik guna menjalankan program-program yang 

sudah disusun dalam Renstra 2015-2019. 

2) UPPS memiliki program studi yang bersinergi satu sama lain untuk menghasilkan lulusan 

unggul. Misalkan Prodi S1 Statistika bersinergi dengan Prodi DIII Statistika, dan Prodi S1 

Matematika. 

3) UPPS memiliki memiliki laboratorium dan sarana prasarana yang memadai baik ruangan 

maupun alat pendukungnya. 
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4) UPPS memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri maupun luar 

negeri. 

5) UPPS memiliki kerjasama dengan instansi lain, misalnya yang terkait dengan PS 

Statistika adalah kerjasama dengan BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat. 

6) UPPS menjalin kerjasama dengan beberapa asosiasi profesi seperti Forum Pendidikan 

Tinggi Statistika (FORSTAT) Indonesia, Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI), Physical 

Society of Indonesia (PSI), Himpunan Matematika Indonesia (IndoMS), Himpunan Kimia 

Indonesia (HKI), Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI), dan MIPAnet. 

 

d) Mekanisme Penetapan VMTS 

Mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS FMIPA UNP melibatkan pemangku 

kepentingan internal seperti pimpinan fakultas, senat akademik fakultas, dosen, mahasiswa, 

dan tenaga kependidikan. Selain itu juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal 

seperti lulusan, pengguna lulusan, para pakar, serta stakeholders yang kompeten dan 

relevan. Langkah-langkah penyusunan dan penetapan VMTS dilakukan melalui mekanisme 

sebagai berikut. 

1) Penunjukkan tim perumus/penyusun VMTS dengan SK Dekan 208/UN35.1.1/KP/2014 

2) Tim bersama pengelola UPPS melakukan brainstorming untuk menggali nilai-nilai dan 

budaya organisasi, aspirasi pemangku kepentingan (pimpinan, dosen, karyawan, 

mahasiswa, alumni, pengguna, dan masyarakat), dan gambaran masa depan yang 

diharapkan. 

3) Tim perumus mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dan melakukan analisis 

SWOT. 

4) Tim perumus menyusun draf VMTS. 

5) Draf tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan 

semua unsur internal (pimpinan fakultas, senat akademik fakultas, dosen, mahasiswa, 

dan tenaga kependidikan) dan unsur eksternal (lulusan, pengguna lulusan, para pakar, 

dan stakeholders) pada tanggal 2 November 2014. 

6) Hasil FGD didiskusikan pada rapat Majelis Pimpinan Fakultas (MPF) pada tanggal 16 

November 2014. 

7) Tim Melakukan Revisi VMTS mempedomani hasil FGD dan Rapat MPF. 

8) Penetapan VMTS oleh Ketua Senat/Dekan FMIPA pada rapat senat fakultas melalui 

SK Dekan Nomor 401/UN35.1.1/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015. 

9) VMTS yang telah disetujui disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika FMIPA UNP 

dan stakeholders. 

10) Mengintegrasikan VMTS ke dalam Renstra FMIPA 2015-2019 dengan membentuk Tim 

Penyusunan Renstra melalui SK Dekan Nomor 31/UN.35.1/KP/2015. 

11) Meminta pertimbangan dan pengesahan senat fakultas melalui sidang komisi B pada 6 

Maret 2015. 

12) Penetapan VMTS dalam dokumen renstra pada sidang paripurna senat fakultas dan 

Pengesahan ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2015. 

Visi, misi fakultas dan PS Statistika yang dihasilkan melalui mekanisme di atas 

selaras dengan visi dan misi universitas, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul. Visi 

tersebut memayungi visi keilmuan PS Statistika dengan keunikan menghasilkan lulusan 

statistika yang unggul khususnya pada bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan 

lingkungan. Rumusan visi dan misi universitas, fakultas, dan PS Statistika disajikan pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Keselarasan Visi dan Misi UNP, FMIPA, dan Visi Keilmuan PS Statistika 

VMTS UNP FMIPA PS Statistika 

Visi Menjadi universitas unggul di 

kawasan Asia Tenggara di 

bidang ilmu kependidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

olahraga, dan seni pada tahun 

2020 berdasarkan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menjadi fakultas unggul 

dalam bidang 

kependidikan dan ilmu 

MIPA pada tahun 2020 

berdasarkan iman dan 

takwa. 

Menghasilkan 

lulusan statistika 

yang unggul di 

tingkat nasional 

khususnya pada 

bidang 

kependidikan, 

pemerintahan, 

ekonomi, dan 

lingkungan. 

Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan 

yang berkualitas di bidang ilmu 

kependidikan, sains, teknologi, 

olahraga, dan seni berdasarkan 

nilai-nilai moral, agama dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Menyelenggarakan kegiatan 

penelitian dan 

menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, hasil penelitian, 

serta model pembelajaran yang 

inovatif pada tingkat nasional 

maupun internasional. 

3. Menyelenggarakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

sebagai upaya penerapan ilmu 

kependidikan, sains, teknologi, 

olahraga, dan seni untuk 

kemajuan bangsa. 

4. Meningkatkan tata kelola 

universitas (good university 

governance). 

5. Meningkatkan kerjasama lokal, 

nasional, dan internasional. 

6. Mengembangkan landasan dan 

melaksanakan kebijakan untuk 

menuju Universitas Bertaraf 

Internasional.  

1. Melaksanakan 

pendidikan yang unggul 

dalam bidang 

kependidikan dan MIPA. 

2. Melaksanakan penelitian 

yang unggul dalam 

bidang kependidikan 

dan MIPA. 

3. Melaksanakan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang unggul 

dalam bidang 

kependidikan dan MIPA. 

4. Meningkatkan tata kelola 

fakultas yang prima 

(good faculty 

governance). 

5. Meningkatkan 

kerjasama lokal, 

nasional, dan 

internasional. 

 

Untuk mewujudkan VMT di atas, dirumuskan strategi untuk mengimplementasikan program 

kerja fakultas yang konsisten dan dituangkan dalam Renstra FMIPA UNP Tahun 2015-2019. 
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2. Kebijakan 

Dokumen formal yang terkait dengan penyusunan, sosialisasi, implementasi, dan 

evaluasi VMTS FMIPA UNP adalah sebagai berikut. 

a) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 222/O/2000, tentang 

Statuta Universitas Negeri Padang. 

b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Tahun 2015-2019. 

c) Dokumen Renstra UNP Tahun 2015-2019. 

d) Kebijakan tentang VMTS yang ada pada statuta UNP Nomor 67 Tahun 2016 BAB IV 

Pasal 25, 26, dan 27. 

e) Kebijakan tentang standar VMTS sebagai berikut ini. 

1) Manual mutu penyusunan dan penetapan VMTS  

2) SOP P. 08.009.00, tentang standar penyusunan VMTS 

3) SOP P. 08.010.00, tentang standar sosialisasi VMTS  

4) SOP P. 08.011.00, tentang standar peninjauan VMTS  

5) SOP P. 08.012.00, tentang standar evaluasi/survei VMTS  

 

3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan 

Strategi efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan (VMT) FMIPA UNP secara rinci 

termuat dalam Renstra FMIPA UNP Tahun 2015-2019, yang dapat diringkas sebagai 

berikut. 

1) Strategi untuk mencapai T1 

(a) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi seleksi mahasiswa prodi. 

(b) Peningkatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. 

(c) Mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM). 

(d) Menyediakan sumber belajar dan pendukung lainnya yang berkualitas. 

(e) Menyediakan program peningkatan kemampuan berbahasa inggris. 

(f) Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan 

melibatkan stakeholders. 

(g) Mengoptimalkan fungsi unit pengembangan karir dan kewirausahaan. 

 

2) Strategi untuk mencapai T2 

(a) Melengkapi perangkat pembelajan sesuai tuntutan kurikulum. 

(b) Memfasilitasi dosen untuk menerapkan model pembelajaran inovatif. 

(c) Mendorong dosen untuk menerapkan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 

(d) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen. 

(e) Meningkatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan. 

(f) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran serta 

menindaklanjuti hasil monev. 

 

3) Strategi untuk mencapai T3 

(a) Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan. 

(b) Memfasilitasi dosen untuk studi lanjut. 
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(c) Memfasilitasi dan memotivasi dosen dan tendik untuk mengikuti pelatihan dan 

magang. 

(d) Mengoptimalkan pembinaan dosen muda. 

 

4) Strategi untuk mencapai T4 

(a) Menyediakan ruang perkuliahan dan perkantoran yang kondusif. 

(b) Melengkapi fasilitas ruang perkuliahan dan peralatan laboratorium. 

(c) Melakukan akreditasi laboratorium. 

(d) Digitalisasi koleksi buku perpustakaan. 

(e) Meningkatkan efektivitas penggunaan laboratorium dan perpustakaan. 

 

5) Strategi untuk mencapai T5 

(a) Mengembangkan program studi baru sesuai dengan kebutuhan lapangan baik 

tingkat sarjana maupun pascasarjana. 

 

6) Strategi untuk mencapai T6  

(a) Membekali dosen untuk penyusunan proposal penelitian dalam bentuk coaching 

clinic. 

(b) Mengoptimalkan pusat kajian MIPA. 

(c) Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk meraih dana hibah penelitian baik tingkat 

lokal, nasional dan internasional. 

(d) Mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. 

 

7) Strategi untuk mencapai T7 

(a) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menerapkan hasil penelitian dalam 

pembelajaran. 

(b) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menerapkan hasil penelitian dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

8) Strategi untuk mencapai T8 

(a) Memfasilitasi dosen untuk mengikuti seminar nasional dan internasional. 

(b) Membekali dosen dengan kemampuan untuk menulis artikel yang layak publikasi 

pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. 

(c) Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan karyanya pada 

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. 

(d) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mempatenkan karyanya. 

(e) Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menulis buku referensi ber-ISBN. 

 

9) Strategi untuk mencapai T9 

(a) Membekali dosen untuk penyusunan proposal PkM dalam bentuk coaching clinic. 

(b) Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk meraih dana hibah PkM baik tingkat 

lokal, nasional, dan internasional. 

(c) Mendorong dosen untuk menyusun proposal PkM berdasarkan hasil penelitian. 

(d) Mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen. 

 

10) Strategi untuk mencapai T10 

(a) Melengkapi dan merevisi manual mutu, standar mutu, SOP tata kelola. 
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(b) Mengembangkan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

(c) Mengoptimalkan peran GPM dan UPM dalam melaksanakan monev internal. 

(d) Efisiensi pengelolaan keuangan. 

(e) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka memberikan 

layanan prima. 

 

11) Strategi untuk mencapai T11, T12 dan T13 

(a) Meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama yang sudah 

terjalin. 

(b) Memperluas jejaring kerjasama dengan lembaga pemerintah, dunia industri, 

lembaga profesi, dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. 

(c) Membuat program pertukaran dosen dan mahasiswa antar perguruan tinggi baik 

dalam maupun luar negeri. 

 

Mekanisme kontrol pencapaian VMTS FMIPA UNP dilaksanakan melalui kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi (monev) oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) fakultas yang 

bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat jurusan/prodi. Kegiatan monev 

merupakan mekanisme kontrol pencapaian VMTS dengan mengevaluasi dokumen 

pencapaian VMTS yang ada di masing-masing unit kerja dan mengaudit pelaksanaan VMTS 

yang melekat pada setiap kegiatan operasional yang telah dilaksanakan oleh masing-

masing unit kerja. Hasil temuan pada monev ditindak lanjut oleh masing-masing unit kerja.  

Sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai VMT FMIPA UNP adalah sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi dan informasi (IT), pendanaan, kerjasama, 

dan kebijakan. Sumber daya manusia terdiri dari pimpinan fakultas, pimpinan jurusan dan 

program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; Sarana dan prasarana yang 

dimiliki yaitu ruang kantor pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi, ruang administrasi 

tenaga kependidikan, ruang sidang fakultas dan jurusan, perpustakaan dan ruang baca 

jurusan, laboratorium pada setiap jurusan, ruang kelas, ruang serba guna, musholla, 

kafetaria, koperasi, lahan parkir, dan berbagai fasilitas olah raga; Sistem IT terdiri dari 

perangkat komputer, LCD, jaringan wifi, berbagai sistem online (portal akademik, e-learning, 

rumah-gadang, surat-surat elektronik, dan lain-lain); Pendanaan berasal dari dana PNBP 

dan APBN; Berbagai kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri; dan berbagai 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah, universitas, dan fakultas juga merupakan 

sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai VMT FMIPA UNP. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

Untuk mengukur ketercapaian VMTS, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

beserta target yang hendak dicapai sebagaimana yang disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama UPPS FMIPA UNP Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Base 
line 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

A. A. Pengembangan Layanan Akademik Program Studi 

Keketatan seleksi mahasiswa baru  % 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 

Jumlah penerima beasiswa orang 184 202 222 242 266 292 

Rata-rata IPK IPK 3,25 3,30 3,33 3,35 3,36 3,37 

Masa tunggu memperoleh tahun- < 8 < 7,9 < 7,8 < 7,7 < 7,6 < 7,5 
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pekerjaan pertama bulan bln bln bln bln bln Bln 

Indeks kepuasan pengguna indeks 0 2,80 2,85 2,88 2,90 3,00 

Rata-rata masa studi  
tahun- 

bulan 

4 thn- 

6 bln 

4 thn- 

5 bln 

4 thn- 

4 bln 

4 thn- 

3 bln 

4 thn- 

2 bln 

4 thn- 

1 bln 

B. B. Layanan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Persentase lektor kepala % 40 43 45 47 50 54 

Persentase guru besar % 3,6 4 5 7 9 10 

Persentase dosen yang bergelar 

doktor 
% 21,9 30 35 40 45 50 

C. C. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Jumlah penelitian tingkat nasional  judul 33 35 37 39 40 40 

Jumlah dosen yang terlibat dalam 

penelitian 
orang 36 50 55 60 65 70 

Jumlah mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian dosen 
orang 36 50 55 60 65 70 

Jumlah publikasi ilmiah dalam 

jurnal nasional terakreditasi 
jurnal 2 3 4 5 6 6 

Jumlah publikasi ilmiah dalam 

jurnal internasional 
jurnal 1 2 3 3 4 4 

Jumlah Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) 
judul 1 2 3 3 3 4 

Jumlah buku referensi ber-ISBN  buku 5 8 10 11 11 12 

Jumlah dosen yang terlibat dalam 

pengabdian kepada masyarakat 
orang 30 36 45 51 57 63 

Jumlah mahasiswa yang terlibat 

dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

orang 30 36 45 51 57 63 

Jumlah produk teknologi tepat 

guna 
unit 2 4 4 5 5 6 

Jumlah produk dan pemanfaatan 

model/prototype/desain 
unit 2 4 4 5 5 6 

D. D. Layanan Kelembagaan (Sarana, Prasarana, dan Kerjasama) 

Rata-rata kelengkapan fasilitas 

ruang kuliah 
% 70 80 90 100 100 100 

Jumlah alat laboratorium untuk 

penelitian dan pendidikan  
unit 70 80 90 100 100 100 

Jumlah kerjasama  MoU/MoA 2 3 4 5 6 7 
 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Selain IKU, FMIPA UNP juga menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 

sebagaimana yang disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Indikator Kinerja Tambahan UPPS FMIPA UNP Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Base 

line 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

A. Pengembangan Layanan Akademik Program Studi 

Judul Program Kreativitas judul 21 23 25 27 29 30 
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Mahasiswa (PKM) 

Jumlah mahasiswa yang terlibat 

PKM 
org 42 46 50 54 58 60 

Rata-rata skor TOEFL S1 angka NA 300 320 340 360 400 

Rata-rata skor TOEFL S2 angka NA 400 415 420 425 440 

Jumlah Perangkat perkuliahan buah 40 45 47 49 50 52 

Jumlah temu alumni dan 

Stakeholders 
kali 1 2 2 2 2 2 

Jumlah model perkuliahan 

inovatif 
model 10 12 14 16 16 17 

Jumlah mata kuliah yang 

menerapkan lesson study 

mata 

kuliah 
10 12 14 16 16 17 

Jumlah mata perkuliahan 

berbasis penelitian 

mata 

kuliah 
5 7 9 10 11 12 

Persentase kehadiran mahasiswa % 97 97,1 97,3 97,5 97,7 98,0 

Kepuasan mahasiswa terhadap 

dosen 
indeks 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 

Jumlah pertemuan kali 7 8 10 12 14 16 

B. Pengembangan Layanan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Jumlah dosen yang 

melaksanakan Program SAME 
orang 0 1 2 3 3 3 

Jumlah dosen yang 

melaksanakan Program postdoc 
orang 2 2 3 3 3 3 

Jumlah dosen dan tenaga 

kependidikan mengikuti pelatihan 

dan magang dalam negeri 

orang 2 4 6 8 9 9 

Rata-rata keterlibatan dosen 

muda dengan Pembina pertahun 
kegiatan 5 9 13 15 17 17 

Kualitas panduan kerja (Job 

description) 
ada 

Ada 

cetak 

Ada 

online 

Ada 

online 

Ada 

online 

Ada 

online 

Ada 

online 

C. Pengembagan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Jumlah pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah tingkat nasional 
judul 20 23 25 28 30 33 

Jumlah Keynote Speaker dalam 

pertemuan ilmiah 

keynote 

paper 
4 6 8 10 12 15 

Jumlah seminar nasional dan 

internasional 
kegiatan 1 2 2 2 2 2 

Jumlah buku ajar (ISBN) buku 5 8 10 12 15 17 

Jumlah pemanfaatan hasil 

penelitian dalam pengabdian 

kepada masyarakat 

kegiatan 5 6 8 10 12 14 

D. Layanan Kelembagaan (Sarana, Prasarana, dan Kerjasama) 

Gedung serbaguna % 10 50 100 100 100 100 

Jumlah ruang staf yang 

representatif 
ruangan 0 0 50 60 70 90 
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6. Evaluasi Capaian VMTS 

Evaluasi terhadap VMTS dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP 

bekerjasama dengan GPM, dan UPM. Evaluasi dilakukan secara periodik melalui kegiatan 

Audit Mutu Internal dengan memanfaatkan berbagai instrumen evaluasi. Hasil evaluasi 

capaian VMTS dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Fakultas setiap 

tahun. 

Keberhasilan pencapaian VMTS ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman 

sivitas akademika, para alumni, dan stakeholders terhadap VMTS FMIPA UNP. Untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan VMTS tersebut dilakukan 

sosialisasi melalui berbagai cara, yaitu: melalui rapat dewan dosen di masing-masing 

jurusan, rapat rutin pimpinan fakultas dan jurusan, rapat tenaga kependidikan, melalui 

baliho, leaflet, banner, buku panduan akademik, dan melalui website universitas, fakultas, 

dan jurusan. Selain itu, sosialisasi VMTS juga dilakukan dalam proses pembelajaran di 

kelas, kuliah umum dan pertemuan ilmiah lainnya, kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), 

berbagai kegiatan kemahasiswaan, dan melalui acara Krida mahasiswa baru yang 

dilaksanakan setiap hari Sabtu. Gambar 13 menyajikan hasil survei tentang tingkat 

pemahaman dan pengetahuan responden terhadap visi dan misi FMIPA UNP. 

 

Gambar 13. Hasil Survei Pemahaman Visi dan Misi FMIPA UNP 

Gambar 13 menunjukkan bahwa sebagian besar sivitas akademika FMIPA UNP telah 

mengetahui dan memahami tentang VMTS. Hanya 3% sivitas akademika FMIPA kurang 

mengetahui VMTS, dan hanya 11% yang kurang paham dengan VMTS. 

IKU dan IKT yang merupakan indikator untuk mengukur ketercapaian VMTS pada 

umumnya sudah tercapai, bahkan ada yang melampau target (rincian ketercapaian IKU dan 

IKT diuraikan pada masing-masing kriteria). Berikut ini disajikan analisis dan evaluasi 

terhadap capaian VMTS yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung 

keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian. 

a) Identifikasi akar masalah 

Akar masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 

1) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum banyak yang 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran. 

2) Masih sedikit karya ilmiah dosen yang dapat diterbitkan di jurnal internasional 

bereputasi. 

3) Kurangnya laboran yang memiliki sertifikat kompetensi 

b) Faktor pendukung keberhasilan 

Faktor pendukung keberhasilan VMTS adalah sebagai berikut. 

1) Tersedia struktur organisasi dan tata kerja, mulai dari tingkat universitas sampai ke 

tingkat program studi. 

2) Tingginya animo masyarakat untuk memasuki program studi yang ada di FMIPA UNP. 

3) Tersedia sumber daya dosen yang memadai dengan gelar doktor 52%. 
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4) Tersedia dana yang memadai dengan status UNP Badan Layanan Umum (BLU) dan 

Tahun 2021 telah disetujui menjadi PTNBH. 

5) Tersedia kurikulum berbasis KKNI serta kurikulum merdeka belajar untuk setiap prodi. 

6) Tingginya motivasi dosen dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan publikasi ilmiah. 

c) Faktor penghambat ketercapaian 

Faktor penghambat ketercapaian VMTS adalah sebagai berikut. 

1) Ruang perkuliahan yang tersedia kurang memadai, karena sebagai besar 

menggunakan bangunan lama. 

2) Gedung laboratorium kurang kondusif, karena sebagian ruang akibat gempa 2009. 

3) Jumlah tenaga kependidikan (tendik) kurang memadai karena banyaknya yang 

pensiun dan tidak adanya pengangkatan tendik baru. 

4) Tenaga laboran kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang 

dimiliki. 

 

7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut  

Secara umum penyusunan VMTS UPPS FMIPA sudah mengikuti tahap-tahap yang 

seharusnya, mulai dari pembentukan tim, pengumpulan informasi, merumuskan draf VMTS, 

pembahasan, FGD dengan berbagai pihak, dan penetapan. Dalam penyusunan VMTS ini 

sudah melibatkan berbagai unsur seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

pimpinan, alumni, dan stakeholders. VMTS yang disusun oleh FMIPA sudah mencerminkan 

VMTS Universitas dan memayungi Visi Keilmuan dari PS Statistika. Penyusunan VMTS juga 

sudah memperhatikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah 

yang terkait dengan keberadaan Perguruan Tinggi; visi, misi, tujuan, dan strategi 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta visi, misi, tujuan dan strategi 

UNP. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas dikembangkan 

berdasarkan Renstra Universitas dan Fakultas serta telah mendalam terhadap kondisi 

internal dan eksternal fakultas. Tim perumus visi misi melibatkan pimpinan fakultas, senat, 

staf administrasi, dosen, alumni, organisasi kemahasiswaan, pengguna alumni, para pakar 

serta stakeholders yang kompeten dan relevan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan 

strategi fakultas. 

VMTS yang telah disusun juga sudah disosialisasikan kepada berbagai kalangan, 

termasuk oleh dosen. Beberapa metode dalam mensosialisasikan VMTS FMIPA adalah 

melalui dosen yang menyampaikannya pada berbagai kegiatan akademik, misalnya saat 

mengajar di kelas atau pada saat menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan ilmiah. 

Selain itu, sosialisasi ini juga dapat dilakukan saat dosen-dosen melaksanakan kegiatan 

pengabdian di masyarakat.  

 

C.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA 

1. Latar Belakang 

a) Latar belakang penetapan standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama 

Sistem tata pamong FMIPA UNP merujuk ke Sistem Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK) UNP yang tertuang pada Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 dan Statuta UNP 

yang tertuang pada Kepmendiknas Nomor 27292/A6.I/HK/2000. Pada tahun 2016 Statuta 

UNP diperbaharui dengan Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016. Berdasarkan dokumen 

Statuta UNP, Renstra FMIPA tahun 2015-2019, dan SOTK UNP, fakultas menjalankan tata 

pamong didukung oleh struktur organisasi yang lengkap dan telah menjalankan 7 (tujuh) 
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fungsi manajemen, yaitu 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengembangan staf, 4) 

pengawasan, 5) pengarahan, 6) representasi, dan 7) penganggaran. Masing-masing unsur 

yang terdapat pada struktur organisasi di FMIPA UNP sudah memiliki tupoksi masing-

masing. Tercapai atau tidaknya kinerja setiap unsur dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP) yang dinilai oleh atasan langsung masing-masing unsur setiap akhir tahun. SKP 

dibuat di awal tahun dan dinilai di akhir tahun. Sistem tata pamong FMIPA UNP berjalan 

secara efektif dan efisien melalui mekanisme yang disepakati bersama, sehingga dapat 

memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran setiap unit kerja. 

 

b) Tujuan penetapan standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama 

Tujuan penetapan standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama adalah untuk 

mewujudkan visi dan misi FMIPA UNP, yaitu misi 4 (M4) meningkatkan tata kelola fakultas 

yang prima (good faculty governance) dan misi 5 (M5) meningkatkan kerjasama lokal, 

nasional, dan internasional FMIPA UNP. 

 

c) Rasional penetapan standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama 

Penetapan standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama diperlukan agar dapat 

menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu dalam upaya mewujudkan visi, 

misi, dan tercapainya tujuan UPPS. Standar tata kelola meliputi pengelolaan pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas 

terselenggaranya pembelajaran. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar 

pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. 

Standar pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) 

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 

penelitian di Universitas Negeri Padang, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LP2M). LP2M membuat rencana stategis yang memuat pengelolaan kegiatan 

penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang 

sesuai dengan sasaran. Untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan kegiatan penelitian dan 

PkM dengan baik, maka UNP perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan penelitian 

dan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

 

2. Kebijakan 

Dokumen formal terkait kebijakan pengembangan tata kelola dan tata pamong, 

legalitas organisasi dan tata kerja adalah sebagai berikut. 

a) Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015, tentang SOTK UNP. 

b) Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016, tentang Perubahan Statuta UNP. 

c) Kepmendiknas Nomor 27292/A6.I/HK/2000, tentang Statuta UNP. 

d) Keputusan Rektor Nomor 146/H35/KP/2004, Nomor 172/UN35/AK/2012 dan Keputusan 

Dekan Nomor 300/UN35.1/KP/2016, dan Nomor 301/UN35.1/KP/2016, tentang Kode 

Etik Mahasiswa dan Dosen. 

e) Keputusan Rektor Nomor 173/UN35/AK/2012, tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.  

f) Keputusan Rektor Nomor 817/UN35/EP/2018, tentang Pedoman Akademik UNP Tahun 

2018. 

g) Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor 

Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di UNP. 
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h) Renstra FMIPA tahun 2015-2019. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Berikut adalah strategi Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

Kerjasama yang disusun oleh UPPS terlihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Standar Perguruan 

Tinggi 
Strategi UPPS 

Sumber daya dan mekanisme kontrol 

ketercapaiannya 

A. Tata Pamong 

Berdasarkan Statuta 

Universitas Negeri 

Padang Nomor 67 

Tahun 2016, 

Susunan organisasi 

universitas terdiri 

dari beberapa 

penggolongan 

jabatan yakni: (1) 

Senat UNP, (2) 

Pemimpin 

Perguruan Tinggi, 

(3) Satuan 

Pengawas Internal 

dan (4) Dewan 

pertimbangan. 

Pembentukan senat 

fakultas. 

Sumber daya dan mekanisme kontrol 

pencapaian terkait pembentukan senat di 

tingkat fakultas didasarkan pada Peraturan 

Rektor UNP Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Senat Fakultas di Lingkungan UNP Periode 

2016-2020. Adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Keanggotaan senat fakultas terdiri dari 

dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan 

wakil dosen dari masing-masing jurusan. 

b. Anggota senat wakil dosen dari masing-

masing jurusan sebanyak 4 (empat) 

orang dipilih secara demokratis dalam 

rapat Dewan Dosen Jurusan. 

c. Persyaratan anggota senat dari unsur 

Wakil Dosen adalah: (1) beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME; (2) 

memiliki pengalaman jabatan sebagai 

dosen tetap PNS dengan jenjang jabatan 

akademik paling rendah Lektor; (3) 

bersedia menjadi anggota senat fakultas 

yang dinyatakan secara tertulis; (4) masa 

jabatan anggota senat fakultas selama 4 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 

kali masa jabatan; (5) setiap unsur 

penilaian prestasi kerja pegawai bernilai 

baik dalam dua tahun terakhir; (6) tidak 

sedang menjalani tugas belajar lebih dari 

6 bulan; (7) tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin PNS tingkat sedang 

atau berat, (8) tidak pernah dipidana 

berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena 

melakukan perbuatan yang diancam 

pidana paling kurang sedang pidana 

kurungan; dan (9) tidak pernah 

melakukan plagiat. 

Pemilihan Dekan Berdasarkan Permen No. 67 Tahun 2016 
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FMIPA UNP tentang Statuta UNP Pasal 49, untuk dapat 

diangkat menjadi dekan, wakil dekan, ketua 

jurusan, sekretaris jurusan dan kepala 

laboratorium adalah sebagai berikut:  

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 

pengalaman jabatan sebagai Dosen 

dengan jenjang jabatan akademik 

sebagai berikut: (1) paling rendah Lektor 

Kepala untuk jabatan Wakil Rektor, 

Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil 

Direktur Pascasarjana, dan Ketua 

Lembaga; (2) paling rendah Lektor untuk 

jabatan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, 

Sekretaris Jurusan, Sekretaris Lembaga, 

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

b. Memiliki kualifikasi pendidikan: (1) Doktor 

untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, 

Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur 

Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan 

Ketua Jurusan yang mengelola program 

pascasarjana; dan (2) Paling rendah 

Magister untuk jabatan Wakil Dekan, 

Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, 

Sekretaris Lembaga, Kepala 

Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala 

Unit Pelaksana Teknis. 

c. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) 

tahun pada saat berakhirnya masa 

jabatan pimpinan yang sedang menjabat. 

e. Memiliki pengalaman manajerial di 

lingkungan perguruan tinggi paling 

rendah sebagai Sekretaris Jurusan paling 

singkat 2 (dua) tahun untuk menjadi Wakil 

Rektor, Dekan, dan Direktur 

Pascasarjana. 

f. Bersedia dicalonkan menjadi Calon Wakil 

Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur 

Pascasarjana, Wakil Direktur 

Pascasarjana, Ketua Lembaga, 

Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, 

Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/ 

Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT yang 

dinyatakan secara tertulis. 

g. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas 

Pemilihan Wakil 

Dekan FMIPA UNP 

Pemilihan Ketua dan 

Sekretaris Jurusan di 

lingkungan FMIPA 

UNP. 

Pemilihan Kepala 

Laboratorium/ 

Bengkel/Studio di 

lingkungan FMIPA 

UNP. 



 

 Laporan Evaluasi Diri PS Statistika – UPPS FMIPA UNP  34 

narkoba yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari pejabat yang berwenang. 

h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja 

pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir. 

i. Tidak sedang menjalani tugas belajar 

lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar 

dalam rangka studi lanjut yang 

meninggalkan tugas tridharma perguruan 

tinggi yang dinyatakan secara tertulis. 

j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

PNS tingkat sedang atau berat. 

k. Tidak pernah dipidana berdasarkan 

keputusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan 

perbuatan yang diancam pidana paling 

rendah pidana kurungan. 

l. Tidak pernah melakukan plagiat 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan GPM Dosen yang telah memiliki sertifikat 

pelatihan sistem penjamin mutu internal dan 

audit mutu internal. 

B. Tata Kelola 

Meningkatkan 

implementasi 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Layanan Umum 

Perencanaan 

kegiatan dan 

anggaran (TOR) 

untuk setiap kegiatan 

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja UNP, seluruh kegiatan dalam 

pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, keuangan, administrasi 

umum, dan sistem informasi diatur oleh 

Dekan, dibantu Wakil Dekan bidang 

Perencanaan, Umum dan Keuangan. 

Selain itu, tugas ini juga dibantu oleh tim 

tata usaha sub bagian keuangan dan 

pengadaan serta pihak jurusan. 

Penuntasan dan 

penerapan SOTK 

baru pada seluruh 

Fakultas dan unit-

unit selingkungan 

UNP 

 

Peningkatan kualitas 

pelayanan 

akademik, 

keuangan, 

pengadaan barang, 

distribusi dan 

pelaporan barang, 

sumber daya 

manusia dan aset 

dengan sistem 

teknologi informasi. 

Koordinasi tim IT 

fakultas dengan 

universitas terkait 

database sivitas 

akademika UNP 

Peningkatan Memperluas lahan 
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pengelolaan aset 

yang belum 

termanfaatkan. 

parkir 

Merenovasi Gedung 

dekanat  

Penyediaan ruang 

kantor alumni 

Peningkatan 

peranan dan fungsi 

Dewan Pengawas, 

SPI (Satuan 

Pengawasan 

Internal) dan BPMI 

(Badan Penjamin 

Mutu Internal) UNP. 

Mengoptimalkan 

Monev perkuliahan 

oleh BPMI dan UPM 

Meminta BPMI, GPM 

dan UPM melakukan 

perannya secara aktif 

Peningkatan 

layanan Sistem 

Informasi Akademik 

(SIA) UNP 

Menyediakan 

dokumen pelayanan 

mutu akademik 

fakultas 

Peningkatan 

layanan Sistem 

Informasi keuangan 

dan Kepegawaian. 

Peningkatan sistem 

informasi manajeman 

dan kepegawaian 

Peningkatan Sistem 

Pengadaan Barang 

dan Jasa melalui 

LPSE 

Melengkapi sistem IT 

Melatih SDM 

C. Kerjasama 

Melaksanakan 

kerjasama dengan 

berbagai pihak di 

tingkat lokal, 

nasional dan 

internasional 

Menjalin kerjasama 

dengan Pemda 

Dekan, Wakil Dekan, dan jurusan serta UPT 

Layanan International. 

Mekanisme pengontrolan ketercapaian 

dibuktikan dengan terbitnya MoU dan/atau 

MoA. 

Menjalin kerjasama 

dengan dunia usaha 

Menjalin kerjasama 

dengan dunia industri 

Menjalin kerjasama 

dengan organisasi/ 

masyarakat  

Menjalin kerjasama 

dengan LPNK 

Melaksanakan 

kerjasama dengan 

Universitas yang 

lebih baik atau 

dengan lembaga 

lainnya dalam upaya 

mempercepat 

peningkatan mutu 

Universitas Negeri 

Padang 

Menjalin kerjasama 

dengan PT lain  

Menjalin kerjasama 

dengan PT luar 

negeri  

Menambah MUO/ 

MOA dengan pihak 

eksternal  

Menjalin kerjasama 

dengan Kemendikbud 
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dan Kemenristekdikti 

Membuat program 

pertukaran 

mahasiswa antar 

UNP dengan PT luar 

negeri 
 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Sistem Tata Pamong 

Struktur organisasi dan tata kerja di UNP termasuk didalamnya adalah FMIPA sebagai 

UPPS diatur dalam Permenristekdikti No. 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Negeri Padang (https://unp.ac.id/pages/tentang_struktur_organisasi). 

Khususnya tentang pengelolaan fakultas termasuk FMIPA diatur mulai pasal 52 hingga 

pasal 63. Kemudian pengelolaan program studi dijelaskan mulai pasal 64 hingga 70 yang 

meliputi pengelolaan jurusan hingga laboratorium. Pada permen tersebut dijelaskan tugas 

pokok dan fungsi dari masing-masing pengelola fakultas hingga program studi. Sebagai 

penjelasan khusus di FMIPA, UPPS menyusun panduan tata kepemimpinan, sistem 

pengelolaan dan penjaminan mutu yang berisi rincian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari 

pimpinan fakultas, jurusan, tata usaha, dan GPM. Tupoksi dari seluruh unsur dan unit di 

UPPS telah dijalankan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, efektif, dan 

efisien. 

Sistem tata pamong FMIPA UNP dirancang bertujuan untuk dapat menjamin 

penyelenggaraan program studi yang bermutu, terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan 

tercapainya tujuan UPPS. Oleh karena itu UPPS memiliki praktek baik (best practices) 

dalam menerapkan tata pamong sesuai lima pilar good governance; yaitu: kredibel, 

akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil. Lima pilar good governance ini 

diuraikan sebagai berikut. 

 

1) Tata Pamong yang Kredibel 

UPPS memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang 

kredibel, yakni dengan melaksanakan semua kegiatan yang mengacu pada dokumen 

pendukung yang dikeluarkan oleh universitas seperti: 

a. Kode etik mahasiswa dan dosen, ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dan dekan 

No. 146/H35/KP/2004, No. 300/UN35.1/KP/2016, No. 172/UN35/AK/2012 dan No. 

301/UN35.1/KP/2016. 

b. Pedoman akademik FMIPA UNP berdasarkan Keputusan Rektor No. 265/UN35/PP/2014 

tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun 

2014. 

c. Buku panduan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, dengan Keputusan Rektor Padang 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang 

Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri 

Padang. 

d. Standar mutu akademik, pembelajaran, dan pelayanan, serta standar prosedur 

operasional pelaksanaan kegiatan akademik dan perkantoran.  

e. Kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen.  

https://unp.ac.id/pages/tentang_struktur_organisasi
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f. Kode etik tenaga kependidikan berdasarkan keputusan Rektor UNP Nomor 

173/UN35/AK/2012 dan tercantum dalam buku peraturan akademik UNP tahun Ajaran 

2015-2016.  

g. Tatacara pemilihan pimpinan fakultas pada statuta UNP. 

Semua dokumen yang telah disebutkan di atas menjadi pedoman dan petunjuk agar 

semua kegiatan di FMIPA dapat berjalan secara efektif. 

 

2) Sistem Tata Pamong yang Transparan 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua peraturan dan kebijakan yang telah 

dibuat oleh suatu lembaga. Transparan dalam SOTK UNP tahun 2016 berarti adanya 

keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan baik akademik maupun manajeman 

keuangan. Sebagai contoh, di bagian akademik dan bidang manajemen keuangan di 

FMIPA, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya diatur mulai dari perencanaan unit yang paling rendah menuju ke 

tingkat fakultas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk rapat perencanaan antara 

pimpinan fakultas, pimpinan-pimpinan jurusan, dan ketua program studi.  

Transparansi atau keterbukaan tata pamong mengandung maksud bahwa informasi 

yang terkait dengan tata pamong dapat diakses oleh para stakeholders FMIPA melalui 

website http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/ secara mudah dan akurat, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Transparasi tata pamong ini dapat dicapai berkat 

ketersediaan sistem informasi manajemen yang otomasi. Berikut ini disajikan beberapa 

praktik baik yang mendukung transparansi tata pamong. 

a. Bidang akademik, transparansi ditunjukan melalui keberadaan sistem informasi 

manajemen akademik online (https://portal.unp.ac.id/) dan melalui komitmen UNP dalam 

kebijakan tarif tunggal sumbangan pengembangan pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) bagi mahasiswa baru yang diinformasikan secara terbuka kepada publik sejak 

informasi pendaftaran mahasiswa baru melalui web universitas. 

b. Bidang pengelolaan, transparansi ditunjukan dengan adanya laporan pertanggung-

jawaban pelaksanaan program dalam rapat pleno senat fakultas. Program studi 

menyelenggarakan rapat dewan dosen untuk memberikan pertanggungjawaban 

pelaksanaan program tahunan dan membahas berbagai hal tentang operasional 

kegiatan kelembagaan semester yang telah berlalu serta tindak lanjut dan rencana 

kegiatan semester berikutnya.  

c. Bidang kepegawaian, transparansi tata pamong ditunjukan melalui rekrutmen dan 

penempatan pegawai. Rekrutmen pegawai dilaksanakan secara terbuka, dengan syarat 

dan ketentuan diumumkan melalui website UNP dan media massa. Selain itu, 

transparansi tata pamong juga diperlihatkan dalam pemilihan Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sektretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi, 

semuanya dilaksanakan secara terbuka, bebas, dan rahasia.  

d. Bidang keuangan, perencanaan keuangan dimulai dari perencanaan terhadap 

kebutuhan dari unit yang terkecil seperti laboratorium/unit, program studi dan jurusan. 

Ketua program studi menyatukan dan menyeleksi semua kebutuhan prioritas terhadap 

usulan yang disampaikan ke program studi, kemudian menyesuaikan dengan pagu di 

tingkat fakultas. Perencanaan tiap program studi tersebut dibahas dalam rapat di tingkat 

fakultas untuk mensingkronkan pendanaan antara fakultas dan program studi. 

 

 

http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/
https://portal.unp.ac.id/
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3) Sistem Tata Pamong yang Akuntabel 

Akuntabilitas tata pamong mengandung makna bahwa seluruh praktik di FMIPA UNP 

dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk menjamin akuntabilitas tata pamong, FMIPA UNP telah memiliki uraian 

tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap pejabat struktural, anggota senat, dosen, 

dan tenaga kependidikan, termasuk juga kriteria dan proses pengukuran kinerja, 

pengawasan, dan pelaporan. Untuk memastikan akuntabilitas tata pamong, FMIPA UNP 

melakukan audit internal dibidang akademik, sedangkan bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat dilakukan oleh LP2M. Tugas audit akademik adalah melakukan 

penilaian/pengukuran, analisis, dan interpretasi dari aktivitas pendidikan/pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara independen. Berdasarkan audit 

tersebut diadakanlah perbaikan untuk peningkatan di masa yang akan datang. 

 

4) Sistem Tata Pamong yang Bertanggung Jawab 

UPPS dalam menjalankan tupoksinya mengacu pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Pimpinan UPPS bertanggung jawab atas keberlangsungan tupoksi 

unit-unit yang dikelolanya. Praktik baik dari sistem tata pamong FMIPA UNP yang 

bertanggung jawab tampak dari adanya laporan kinerja dekan yang dipertanggungjawabkan 

pada rapat pleno senat fakultas, laporan capaian kinerja prodi dan jurusan, notulen rapat 

pimpinan fakultas dan rapat jurusan, dan laporan keuangan. Laporan ini dibuat sebagai 

salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan 

kebijakan berikutnya. 

Unit pengelola memiliki sejumlah ketentuan/aturan untuk mendukung pelaksanaan 

sistem tata pamong yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, kebijakan yang diambil di 

FMIPA UNP mengacu kepada aturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Rektor UNP 

yang mengacu kepada keputusan Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

Setiap Kebijakan yang dibuat di tingkat fakultas mengacu kepada kebijakan universitas, 

Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan Dirjen Dikti. Begitu seterusnya sehingga sistem tata 

pamong UNP yang bertanggung jawab didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh 

setiap unsur pimpinan. 

 

5) Sistem Tata Pamong yang Adil 

Sistem tata pamong yang adil tercermin dari adanya perlakuan yang sama terhadap 

sivitas akademika dalam menjalankan tugas. Sistem tata pamong FMIPA UNP yang adil 

diperlihatkan juga dalam berbagai kegiatan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 

seperti mengikuti studi lanjut, pelatihan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, kenaikan pangkat dan jabatan, serta berbagai kegiatan lainnya. 

UPPS juga melakukan sistem tata pamong yang adil dalam melayani mahasiswa, 

alumni, dan masyarakat. Seperti memberikan kesempatan yang sama pada mahasiswa 

yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh beasiswa dan mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan. UPPS memberikan pelayanan terhadap alumni dan mayarakat tanpa 

membedakan agama, status sosial, suku, pandangan politik, dan lainnya. 

 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FMIPA UNP menganut sistem 

pengelolaan berbasis pelayanan dan mengacu pada indikator kualitas, serta dibangun 

dengan pertimbangan adanya kemampuan institusi menjalankan kewenangan dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan enam (6) fungsi manajemen secara efektif dan 
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efisien. Keenam fungsi manajemen tersebut meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang 

menjadi dasar tindak lanjut. Keenam fungsi manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut ini. 

1) Perencanaan 

Fungsi perencanaan (planning) FMIPA diawali dengan menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) lima tahunan yang memuat program kegiatan tahunan terkait dengan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Renstra tersebut dirancang oleh 

pimpinan fakultas dengan melibatkan pimpinan jurusan dan prodi berdasarkan hasil analisis 

SWOT serta mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, RPJP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPJP Dirjen 

Pendidikan Tinggi, dan Renstra Universitas. Rancangan yang telah disusun dibahas dalam 

rapat pleno senat fakultas untuk diberikan masukan dan selanjutnya disahkan oleh senat 

fakultas. 

2) Pengorganisasian 

Secara umum, struktur organisasi mencerminkan tugas dan fungsi setiap  

komponen dalam pengelolaan Fakultas. Setiap level hirarki jabatan jelas  

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Menerapkan model kepemimpinan partisipatif, 

prinsip profesionalisme menjadi pijakan utama dalam mengambil kebijakan penempatan 

jabatan. Mengingat berbagai kegiatan juga dilakukan lintas komponen, pengorganisasian 

tetap diperlukan dalam pelaksanaannya. Fungsi pengorganisasian ini dijalankan oleh Dekan 

dan Wakil-wakil Dekan. Penyusunan struktur organisasi setiap kegiatan dilakukan sesuai 

kebutuhan sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

3) Penempatan Personel 

Penempatan personel pada jabatan atau pekerjaan tertentu dilakukan berdasarkan 

kompetensi, profesionalisme, dan hasil evaluasi kinerja. Mekanisme seperti ini dilakukan 

agar pengelolaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan visi, misi, 

tujuan, dan strategi fakultas. Penempatan personel ini berprinsip kepada the right man in 

the right place. 

4) Pelaksanaan 

Kepemimpinan yang dipraktikan di FMIPA UNP adalah kepemimpinan yang terbuka, 

kolaboratif, dan demokratik. Kepemimpinan yang seperti ini membangun situasi yang 

menumbuhkan inovasi, memudahkan dosen dan mahasiswa untuk mengemukakan 

berbagai ide dan konsep baru serta permasalahan yang dihadapi di lapangan, baik yang 

berkaitan dengan manajemen maupun konsep-konsep pendidikan/pembelajaran dalam 

rangka pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik dan kebebasan 

mimbar akademik. Di dalam melaksanakan kepemimpinannya, setiap pimpinan satuan 

organisasi di lingkungan FMIPA UNP wajib: (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi, maupun dengan 

instansi lain di luar FMIPA UNP; (2) mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Dirjen 

Pendidikan Tinggi; (3) mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi 

penyimpangan, masing-masing pimpinan diminta untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; dan (5) bertanggung jawab memimpin 

dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan, serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 

5) Pengendalian dan Pengawasan 
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Pimpinan Fakultas mengontrol kinerja dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

penggunaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan berbagai program kegiatan, baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Kegiatan pengawasan langsung ini 

dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran, kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, dan penerapan 

peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas. Pengendalian 

terhadap kekonsistenan penerapan Renstra dan Renop dilakukan mulai dari perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan evaluasi suatu kegiatan. Di dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan ini, Pimpinan Universitas dan Fakultas dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu 

Internal untuk bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan oleh 

Badan Audit Internal untuk bidang keuangan, aset, dan kepegawaian. 

6) Pelaporan 

Pada setiap kegiatan monev pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS melalui GPM, 

terdapat pelaporan hasil monev yang dapat diakses di situs gpm.fmipa.unp.ac.id oleh setiap 

kaprodi di lingkungan UPPS. Laporan ini selanjutnya dapat diberitahukan pada setiap dosen 

di prodi masing-masing. Laporan tersebut menjadi dasar tindak lanjut. 

 

UPPS telah mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak 

terduga, misalnya pada situasi pandemi Covid-19, semua layanan tetap berjalan 

sebagaimana mestinya dengan menyediakan inovasi baru. Inovasi tersebut adalah e-office 

untuk kegiatan surat-menyurat dalam lingkungan sivitas akademika FMIPA 

(http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/) dan membuat sistem untuk kegiatan pengendalian 

mutu pembelajaran (http://gpm.fmipa.unp.ac.id/). 

 

b) Kepemimpinan 

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, Dekan dan Wakil Dekan, serta para 

Kabag Unit Kerja di FMIPA UNP melibatan seluruh sivitas dalam mencapai tujuan, sehingga 

penugasan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jenis 

pekerjaan tertentu. Pola kepemimpinan di UPPS dilaksanakan secara kolektif atau 

bersama-sama diantara pimpinan lainnya, namun keputusan akhir berada pada Dekan di 

tingkat fakultas setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Pola 

kepemimpinan ini telah berjalan kondusif serta memungkinkan terjadinya pemerataan 

sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan lancarnya proses akademik, administrasi dan 

keuangan serta bidang kemahasiswaan selama ini di FMIPA UNP. Mekanisme ini pada 

akhirnya dapat menciptakan tatalaksana pembelajaran dan program kerja yang telah 

ditetapkan berjalan lancar. Keputusan penting yang bersifat jangka panjang, dilakukan oleh 

Dekan dengan terlebih dahulu mendiskusikannya dalam rapat pimpinan, rapat dosen atau 

dalam rapat senat. Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pola ini 

bertujuan supaya setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu, 

dengan pola yang telah diterapkan ini diharapkan pertanggungjawaban pimpinan dapat 

dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian semua 

komponen ikut terlibat dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, 

sehingga diharapkan semua akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, 

misi, tujuan, dan strategi fakultas. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa FMIPA 

menerapkan pola kepemimpinan yang kuat, baik dalam kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, maupun kepemimpinan publik. Berikut ini dijelaskan secara rinci 

bukti yang sahih komitmen dalam menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, 

http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
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dan publik di FMIPA UNP. 

1) Kepemimpinan Operasional 

Kepemimpinan operasional ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh 

sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian 

visi ke dalam kegiatan operasional di UPPS dan program studi. Dalam menjalankan 

kepemimpinannya di UPPS, Dekan bersama Wakil Dekan I, II, dan III memimpin 

penyusunan program kerja dan anggaran tahunan fakultas. Program kerja yang diusulkan 

setiap tahunnya mencakup berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi guna pencapaian visi fakultas. Selanjutnya Dekan memberikan arahan, 

pendelegasian wewenang, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja 

kepada para Wakil Dekan dan dibantu oleh Kepala Bagian terkait pada Rapat Majelis 

Pimpinan Fakultas (MPF). Program yang sudah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan 

SOP yang sudah ada. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang 

telah disusun. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam rapat pimpinan fakultas, 

keputusan yang diperoleh dijadikan dasar untuk merevisi program berikutnya. 

2) Kepemimpinan Organisasional 

Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan kemampuan dalam menggerakkan 

organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin 

tercapainya VMTS. Organisasi FMIPA terdiri atas unsur-unsur pimpinan, badan normatif, 

unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang. Sebagai 

pimpinan organisasi, Dekan menjadi pemersatu semua komponen organisasi tersebut. 

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kepemimpinan organisasi, koordinasi dan 

komunikasi antar unit terus dibangun. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan rapat 

pimpinan rutin, baik pada tingkat fakultas, jurusan/program studi, rapat pleno pimpinan dan 

staf, rapat kerja dalam rangka penyusunan perencanaan program yang dilakukan di awal 

tahun, dan rapat kerja dalam rangka evaluasi kinerja di akhir tahun.  

3) Kepemimpinan Publik 

Kepemimpinan publik ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama 

yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. 

Dalam menjalankan kepemimpinan publik, pimpinan tingkat fakultas, jurusan dan Program 

Studi, beserta para dosen aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kerja sama dengan 

masyarakat, serta kemampuan menjadi tokoh panutan, inspirator, dan pembangun 

masyarakat. Program fakultas dalam masyarakat adalah menerapkan hasil penelitian dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat, baik dalam ilmu murni maupun dalam bidang 

kependidikan.  

Beberapa kepemimpinan publik yang dilakukan di UPPS diantaranya adalah sebagai 

berikut ini. Dr. Yulkifli, M.Si., sebagai Ketua Physics Society of Indonesia (PSI) cabang 

Sumatera Barat, Ketua Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI), dan Pembina Asosiasi Guru 

Fisika Indonesia (AGFI). Dr. Irwan, M.Si sebagai sektretaris Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI), melalui kepemimpinan ini terjalin hubungan kerjasama antar cendekiawan 

muslim Indonesia dengan baik, seperti dalam jejaring komunikasi, publikasi, dan promosi 

beberapa karya intelektual. Dr. Dony Permana, M.Si. sebagai tim bidang publikasi, 

dokumentasi dan komunikasi Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT) Indonesia dan 

Tim Komisi II Penelitian dan Publikasi IndoMS (Himpunan Matematika Indonesia) Wilayah 

Sumatera Bagian Tengah. Kepemimpinan ini juga memberikan dampak terhadap 

peningkatan kerjasama yang sesuai dengan bidang keilmuan statistika. 

Efektivitas kepemimpinan publik FMIPA ditunjukkan oleh meningkatnya kerja sama 
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FMIPA dengan mitra dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama FMIPA dalam negeri 

telah membawa hasil yang konkrit. Sebagai contoh kerja sama dengan 

Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Perguruan Tinggi di Indonesia (BPS, BMKG, PT 

Pegadaian, IPB University, ITS, UB, UNDIP, dan STKIP PGRI Sumatera Barat) 

menghasilkan konferensi bersama, workshop, dan kuliah umum. Begitu juga dengan dinas-

dinas pendidikan di kota/kabupaten kota seluruh Sumatera Barat. Kerjasama ini telah 

menjadikan FMIPA sebagai pusat studi science di Sumatera Barat, contohnya banyaknya 

pelatihan-pelatihan yang dilakukan atas permintaan masyarakat. Sedangkan kerjasama 

dengan universitas di luar negeri telah dilakukan dalam bidang pendidikan dan penelitian. 

Kerjasama dalam bidang penelitian dengan International Development Center of Japan Inc. 

(IDCJ), Kerjasama ini menciptakan kolaborasi penelitian di bidang matematika dan 

statistika. 

 

c) Sistem Penjaminan Mutu 

Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu 

(organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, 

serta monitoring dan evaluasi. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan 

Mutu (LP3M) UNP adalah lembaga yang bertugas untuk mengembangkan dan menjamin 

mutu penyelenggaraan pendidikan di UNP. Penjaminan mutu di UNP merujuk pada: 

1) Undang-undang Dikti No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

2) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 

3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

4) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME),  

5) Permeristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi, 

6) Statuta UNP tahun 2016 Bab XII Pasal 91 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI), 

7) Rekomendasi Senat Universitas Negeri Padang Nomor: 72/UN35/SENAT/2017 tanggal 

20 Desember 2017, perihal Rekomendasi Senat Universitas Negeri Padang tentang 

Dokumen Mutu, 

8) SK Rektor Nomor: 3494/UN.35/KP/2017 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu 

Internal Universitas Negeri Padang. 

9) SK Dekan Nomor: 123/UN35/KP/2020 Tentang Penunjukan Tim UPM pada PS Statistika 

FMIPA Universitas Negeri Padang. 

Sistem penjaminan mutu di FMIPA Universitas Negeri Padang dilaksanakan oleh 

suatu badan yang bernama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan tingkat prodi oleh Unit 

Penjaminan Mutu (UPM). Struktur organisasi dari sistem penjaminan mutu di FMIPA UNP 

adalah seperti Gambar 14. 
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.  

Gambar 14. Struktur Organisasi Penyelenggara SPMI UNP 

 

GPM pada FMIPA telah dibentuk sejak tahun 2016 yang diketuai oleh Dr. Edwin 

Musdi, M.Pd. berdasarkan SK Dekan No. 08/UN35.1/KP/2016, pada tahun 2017 GPM 

FMIPA diketuai oleh Drs. Masril, M.Si. berdasarkan SK Dekan No. 056/UN35.1/KP/2017 

dan sekarang GPM FMIPA diketuai oleh Dra. Iryani, M.S. berdasarkan SK Dekan No. 

043/UN35.1/KP/2018. Pada saat ini personil dari GPM FMIPA berjumlah 3 orang terdiri dari 

ketua, sekretaris dan tenaga administrasi dan personil UPM berjumlah 10 orang yang 

merupakan utusan dari masing-masing prodi yang ada di Fakultas MIPA. Fakultas MIPA 

saat ini juga telah memiliki Auditor Mutu Akademik Internal (AMI) sebanyak 18 orang yang 

mendapat sertifikat auditor mutu akademik internal dari UNP. Tugas pokok dan fungsi dari 

GPM dan UPM dapat dilihat pada link http://gpm.fmipa.unp.ac.id/tupoksi.php. Beberapa 

kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan penjaminan mutu dapat dilihat pada link 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/galeri.php. 

FMIPA UNP telah melakukan kegiatan internal benchmarking terkait penjaminan mutu 

sejak tahun 2008 yang terdiri dari internal benchmarking dan external benchmarking. 

Kegiatan internal benchmarking yang dilakukan adalah mengadopsi teknis penyusunan 

dokumen dan pelaksanaan ISO di Fakultas Teknik UNP. Hasil dari kegiatan benchmarking 

ini FMIPA telah melahirkan dan melaksanakan dokumen ISO. Sedangkan, kegiatan external 

benchmarking dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadopsi best practice yang 

diterapkan di perguruan tinggi lain agar dapat diterapkan di FMIPA UNP terutama berkaitan 

dengan sistem penjaminan mutu. Kegiatan external benchmarking yang telah dilakukan 

adalah berikut ini. Pertama, BPMI dan GPM FMIPA UNP telah melakukan benchmarking 

dengan KJM UGM dan LPPMP tahun 2016 (link). Kegiatan ini ditindak lanjuti dengan 

mengubah struktur organisasi BPMI UNP dan GPM fakultas mengacu pada KJM UGM dan 

mengadopsi dokumen kebijakan mutu, manual mutu, standar-standar mutu dan formulir 

penjaminan mutu, dan pelatihan SPMI dan auditor AMI melalui kerjasama UGM dengan 

UNP pada tahun yang sama. Kedua, pusat penjaminan mutu (pusmutu) UNP dan GPM 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/tupoksi.php
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/galeri.php
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masing-masing fakultas melakukan benchmarking ke IPB pada tahun 2017-2018 untuk 

melihat instrumen pengukuran akreditasi 3.0 (7 standar). Kegiatan ini ditindak lanjuti dengan 

adanya pelatihan SPMI dan auditor AMI melalui kerjasama IPB dan UNP. Ketiga, pusat 

penjaminan mutu (pusmutu) UNP dan GPM masing-masing fakultas dengan ITB tahun 

2019-2020 terkait dokumen mutu sertifikasi AUN-QA dan akreditasi internasional ASIIN. 

Hasil benchmarking dengan ITB menghasilkan bahwa: 1) Program studi S1 Pendidikan 

Kimia telah meraih sertifikat AUN-QA tahun 2020, 2) S1 Fisika (2019) dan S1 Pendidikan 

Fisika dan Fisika (2020 telah meraih Bantuan Program Fasilitasi Akreditasi Internasional 

Program Studi dari Kemenristekdikti dan Kemendikbud 2 kali berturut-turut. 2) Enam 

program studi (S1 Pendidikan Fisika, S1 Fisika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika, 

S1 Pendidikan Biologi, dan S1 biologi) telah berhasil mensubmit SAR ASIIN dan 

memperoleh hasil review pada tahun 2020. 

 

Dokumen Mutu 

Pada tahun 2016 sudah disusun dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu, 

Manual Mutu, Peraturan Akademik dan Standar Akademik. Dokumen ini mulai berlaku Juli 

2016 setelah disahkan oleh Dekan. Mulai tahun 2018 Standar Mutu yang digunakan di 

FMIPA disesuaikan dengan dokumen mutu UNP sesuai SK Rektor 

No.3494/UN.35/KP/2017. Dokumen mutu Universitas Negeri Padang terdiri dari: (1) 

Kebijakan Mutu, (2) Manual Mutu, (3) Standar Mutu dan (4) Standar Operasional (SOP). 

Dokumen ini dapat dilihat pada http://gpm.fmipa.unp.ac.id/. 

Standar mutu UNP terdiri dari standar pendidikan, standar penelitian, dan standar 

pengabdian kepada masyararakat. Standar pendidikan terdiri atas 8 standar dengan rincian: 

1) standar kompetensi lulusan (SM-01.001.-00), 2) standar isi pembelajaran (SM-01.002.-

00, 3) standar proses pembelajaran (SM-01.003.-00), 4) standar penilaian pembelajaran 

(SM-01.004.-00), 5) standar dosen dan tenaga kependidikan (SM-01.005.-00), 6) standar 

sarana dan prasarana pembelajaran (SM-01.006.-00), 7) standar pengelolaan pembelajaran 

(SM-01.007.-00), dan 8) standar pembiayaan pembelajaran (SM-01.008.-00). Standar 

penelitian terdiri atas 8 standar: 1) standar hasil penelitian (SM-02.001.-00), 2) standar isi 

penelitian (SM-02.002.-00), 3) standar proses penelitian (SM-02.003.-00), 4) standar 

penilaian penelitian (SM-02.004.-00), 5) standar peneliti (SM-02.005.-00), 6) standar sarana 

dan prasarana penelitian (SM-02.006.-00), 7) standar pengelolaan penelitian (SM-02.007.-

00), dan 8) standar pembiayaan penelitian (SM-02.008.-00). Standar pengabdian terdiri atas 

8 standar: 1) standar hasil pengabdian (SM-03.001.-00), 2) standar isi pengabdian (SM-

03.002.-00), 3) standar proses pengabdian (SM-03.003.-00), 4) standar penilaian 

pengabdian (SM-03.004.-00), 5) standar pengabdi (SM-03.005.-00), 6) standar sarana dan 

prasarana pengabdian(SM-03.006.-00), 7) standar pengelolaan pengabdian (SM-03.007.-

00), dan 8) standar pembiayaan pengabdian (SM-03.008.-00). 

SOP UNP terdiri dari 64 SOP dengan rincian: SOP bidang pendidikan sebanyak 14 

SOP dengan nomor dokumen: SOP.01.001.00, SOP.01.002.00, SOP.01.003.00, 

SOP.01.004.00, SOP.01.005.00, SOP.01.006.00, SOP.01.009.00, SOP.01.010.00, 

SOP.01.011.00, SOP.01.012.00, SOP.01.013.00, SOP.01.015.00, SOP.01.016.00, 

SOP.01.018.00. SOP bidang penelitian sebanyak 14 SOP dengan nomor dokumen: 

SOP.02.001.00 - SOP.02.014.00, bidang pengabdian kepada masyarakat sebanyak 12 

SOP dengan nomor dokumen: SOP.03.001.00 - SOP.03.012.00, bidang kebersihan 

sebanyak 6 SOP dengan nomor dokumen: SOP.06.001.00 - SOP.06.006.00, bidang 

organisasi sebanyak 16 SOP dengan nomor dokumen: SOP.08.001.00 - SOP.08.016.00. 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
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Siklus Penjaminan Mutu di FMIPA 

Penjaminan mutu internal di FMIPA UNP sudah diimplementasikan pada seluruh unit 

kerja dan setiap standar mutu menggunakan pola PPEPP yang tergambar dalam manual 

mutu. Dalam pelaksanaan sistem penjaminan maka FMIPA telah mengembangkan 

sistemnya berbasis website (http://gpm.fmipa.unp.ac.id/admgpm/login.php). 

 
Gambar 15. Tampilan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 

 

Sistem ini hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti pimpinan fakultas, 

pimpinan jurusan/prodi, GPM dan UPM. 

 

d) Kerjasama 

Kerjasama merupakan suatu kegiatan penting yang dilakukan pada tingkat fakultas 

dan universitas untuk menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Kerjasama di tingkat 

Universitas disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU), di tingkat Fakultas 

disebut Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerjasama (PKS). MoU, MoA, 

dan PKS yang dilakukan selalu memperhatikan mutu dan kualitas, sehingga memberikan 

keuntungan dan manfaat kepada kedua belah pihak.  

UPPS menjalin kerjasama yang luas dengan banyak instansi baik di dalam maupun 

luar negeri. Beberapa diantaranya memiliki relevansi dengan pengembangan PS Statistika. 

Kerjasama tersebut adalah (1) BPS (MoU/PKS); (2) BMKG (PKS); (3) Pemerintah Provinsi 

Sumbar dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumbar (MoU); (4) Perguruan tinggi 

lain yaitu IPB, ITS, dan UI (MoU/PKS). Berikut adalah penjelasan tentang mutu, manfaat, 

kepuasan dan keberlanjutan kerjasama. 

 

1) Mutu, Manfaat, Kepuasan dan Keberlanjutan Kerjasama 

a. Mutu Kerjasama 

FMIPA selalu berupaya meningkatkan mutu kerjasama dengan mengisi kegiatan 

dalam bentuk workshop, seminar nasional dan internasional, keynote speaker seperti 

seminar ICOMSET, ICM2E, ICChSE, ICRLP, dan ICoBioSE. Tahun 2018 FMIPA 

bekerjasama dengan UKM Malaysia dalam mengisi seminar internasional The 3rdICOMSET. 

Pada seminar tersebut, kerjasama juga dilakukan dengan AMLI yang berasal dari 12 LPTK 

Se-Indonesia dalam bentuk mengisi invite speakers dari masing-masing LPTK, adapun 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/admgpm/login.php
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speakernya antara lain: Prof. Cosmas Poluakan, M.Si, dari UNIMA, Dr. Markus Diantoro, 

M.Si, dari UM, dan Prof. Dr. Sarson W Dj Pomalato, M.Pd, dari UNG. Kemudian ditahun 

yang sama dilaksanakan IRCLP dan ICEMS IPCSM bersama FSM UPSI di Perak Malaysia.  

Kerjasama FMIPA tahun 2020, baik dalam negeri maupun luar negeri dapat diakses pada 

link http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/kerjasama/5/. 

  

  

Gambar 16. Seminar Internasional ICM2E 

 

Kerjasama FMIPA dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah berlangsung lama dan 

diperbaharui kembali pada tahun 2021. Kerjasama ini dalam bentuk kuliah umum dan 

menjadi mitra praktek bagi pelaksanaan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan bagi 

mahasiswa PS Statistika. Selain itu untuk peningkatan pembelajaran bagi mahasiswa, PS 

Statistika melibatkan dosen praktiksi yang berasal dari BPS untuk mengampu beberapa 

mata kuliah terapan seperti Metode Sampling dan Metode Survey. Kerjasama dengan BPS 

juga meliputi dukungan PS Statistika terhadap Sensus Penduduk 2020 dan pengadaan 

Pojok Statistik sebagai layanan BPS di kampus UNP. 

Kerjasama FMIPA dengan BMKG dilakukan yaitu kuliah umum, penelitian bersama, 

dan PKL mahasiswa PS Statistika. Kerjasama FMIPA dengan Pemprov dan Pemda di 

wilayah Sumbar dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

(PkM). Pelaksanaan PkM terhadap guru-guru SMP/SMA untuk pendalaman materi statistika 

dan pengolahan data. Kerjasama FMIPA dengan beberapa PT lain dilakukan dalam bentuk 

kuliah umum, workshop, dan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).  

FMIPA selalu berusaha untuk meningkatkan mutu Kerjasama, baik dalam bidang 

pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. PS Statistika telah 

berusaha untuk mengisi program kerjasama yang telah dirintis. Dari payung kerjasama yang 

ada, PS Statistika telah mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi dosen untuk mengisi 

kegiatan kerjasama baik dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

b. Manfaat dan Kepuasan kerjasama 

Kegiatan kerjasama yang telah dilakukan telah memberikan manfaat dan kepuasan 

baik bagi dosen, prodi, universitas, dan mitra. Manfaat kerjasama bagi PS Statistika adalah 

mendapatkan wawasan keilmuan bagi dosen dan mahasiswa, wawasan pengelolaan mata 

kuliah dan prodi, mendapatkan pengalaman PKL, kemudahan akses data penelitian, dan 

mendapatkan pengalaman belajar di PT lain. Sedangkan manfaat dan kepuasan bagi mitra 

diantaranya adalah mendapatkan pendalaman materi statistika dan pengetahuan tentang 

pengelolaan data bagi guru-guru, mendapatkan mitra penelitian dan mitra kerja, 

http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/kerjasama/5/
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memperoleh kesempatan diseminasi hasil riset, dan sosialisasi kegiatan mitra di universitas. 

 

  

Gambar 17. Dokumentasi Kerjasama UPPS FMIPA dengan IPB University dan  

Badan Pusat Statistik  

 

Payung kerjasama yang telah diciptakan ditingkat fakultas dan universitas perlu diisi 

dengan baik oleh dosen-dosen PS Statistika. Pimpinan Prodi selalu berusaha memotivasi 

dan memfasilitasi dosen-dosen untuk mengembangkan kegiatan kerjasama dengan 

lembaga lain baik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. Keberlanjutan kerjasama 

lainnya adalah diciptakan dengan melakukan brainstorming ide-ide penelitian, pengabdian, 

dan pendidikan, workshop penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, kegiatan kolaboratif antara prodi dengan lembaga, dosen dengan guru, antara 

dosen dengan mahasiswa, dan antara dosen dengan dosen ahli lain di lembaga lain. 

Dengan cara ini, keberlanjutan kegiatan kerjasama antara PS Statistika dengan lembaga-

lembaga lain dapat dipertahankan dan dikembangkan. Selain menjaga komunikasi lebih 

baik dengan lembaga mitra, upaya untuk meningkatkan kerjasama dilakukan dengan 

membangun kerjsama baru dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. 

Sesuai dengan visi misi UPPS FMIPA yaitu unggul dan bermartabat di Asia, maka 

UPPS berupaya mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya di Asia. Pada 

Akhir tahun 2019, FMIPA melakukan penandatanganan MoA dengan Faculty of Tokyo 

Metropolitan Japan dan Perjanjian Kerjasama dengan Departement of Life Science National 

Taiwan Normal University Taipei, Taiwan, ROC. 

 

c. Keberlanjutan kerjasama 

Keberlanjutan kerjasama terlihat dari relevansi kerjasama dan adanya peningkatan 

produktivitas mahasiswa, dosen, dan mitra. Relevansi kerjasama diupayakan melalui review 

dan evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan. Secara berkala, pimpinan UNP ikut 

menentukan relevansi kerjasama yang dilakukan baik di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Keberlanjutan kerjasama dijamin dengan adanya perpanjangan 

PKS, contohnya PKS FMIPA-BPS pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan PKS lama 

menjadi PKS baru. 

 

2) Hasil Analisis Data 

Hasil analisa data kerjasama dibagi kedalam tiga bidang yaitu kerjasama bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

a. Kerjasama Pendidikan 

Kerjasama merupakan suatu aktivitas dalam bentuk interaksi sosial yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan bersama. 
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Kerjasama sangat dibutuhkan dalam mendukung sumber daya, pengembangan program, 

dan pengembangan visi dan misi universitas, salah satunya PS Statistika. Misi kebijakan 

kerjasama secara jelas tertuang dalam tujuan PS Statistika, yaitu “Menjalin kerjasama 

dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, swasta, dan stakeholders dalam 

melaksanakan penelitian pengembangan dan penerapan statistika”. 

Pada tingkat universitas, kerjasama di bidang pendidikan merupakan salah satu 

aktivitas yang dilakukan oleh PS Statistika dengan lembaga mitra dengan tujuan untuk 

menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua lembaga mitra. Kerjasama 

dengan lembaga mitra yang telah dapat dimanfaatkan oleh PS Statistika adalah Badan 

Pusat Statistik, IPB University, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan PT Pegadaian (Persero). 

Bentuk kerjasama dengan lembaga mitra yang telah berhasil dilaksanakan oleh PS 

Statistika yaitu kuliah umum, workshop, dan pelaksanaan merdeka belajar. Pelaksanaan 

kerjasama telah memberikan manfaat baik kepada dosen maupun mahasiswa PS Statistika. 

Manfaat yang telah dirasakan antara lain, memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, 

dan meningkatkan keterampilan dalam menerapkan statistika, dan bekerjasama dengan 

BPS dalam mensukseskan program nasional Sensus Penduduk 2020. 

 

b. Kerjasama Penelitian 

PS Statistika telah mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen untuk merealisasikan 

kerjasama dalam bidang penelitian dengan lembaga mitra baik di luar negeri maupun di 

dalam negeri. Melalui kerjasama tersebut produk penelitian akan dapat memenuhi tuntutan 

kualitas internasional. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga mitra luar negeri dalam 

bidang penelitian telah menghasilkan penelitian kolaboratif dan banyak memberikan 

manfaat. Manfaat kerjasama yang telah dirasakan oleh PS Statistika antara lain, 

meningkatkan keterampilan dalam penelitian kolaboratif, keterampilan berkomunikasi 

internasional, keterampilan dalam publikasi artikel ilmiah pada prosiding dan jurnal 

bereputasi internasional, dan keterampilan berkolaborasi dalam konferensi internasional. 

Hasil dari kerjasama dalam bidang penelitian dengan lembaga mitra luar negeri adalah 

meningkatkan jumlah penelitian kolaboratif dan publikasi ilmiah pada prosiding dan jurnal 

internasional bereputasi. Disisi lain, penerapan kerjasama antara PS Statistika dengan 

lembaga mitra dalam negeri juga telah memberikan manfaat seperti meningkatkan 

keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan dosen Statistika Perguruan tinggi 

lain. 

 

c. Kerjasama Pengabdian 

Fakultas dan Universitas telah melakukan kerjasama dengan BPS, Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Barat dan beberapa Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di Sumatera 

Barat. Dengan dasar ini, PS Statistika berusaha untuk mengisi kerjasama tersebut dengan 

melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan 

Negara sesuai dengan misi PS Statistika “Memberikan layanan kepada masyarakat sebagai 

upaya penerapan statistika dalam bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan 

lingkungan”. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan PS Statistika yaitu untuk melaksanakan 

pelayanan statistika dalam bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan 

sebagai kontribusi penyelesaian masalah riil di masyarakat. 

Dalam waktu dua tahun, PS Statistika telah merealisasikan kerjasama dengan 11 

lembaga mitra yang telah dilaksanakan di beberapa daerah yang tersebar di Sumatera 
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Barat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk keterlibatan 

sensus penduduk, pelatihan kepada guru, program pendampingan, bimbingan teknis, 

workshop, dan sebagainya. Manfaat dari kerjasama yang telah dirasakan oleh PS Statistika 

antara lain, memperkaya pengalaman dosen dan mahasiswa, kemudahan dalam 

menemukan calon mitra, sharing antara dosen dengan guru di sekolah, peningkatan 

publikasi ilmiah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, kontribusi dari PS Statistika 

kepada guru-guru di sekolah, umpan balik dari guru-guru di sekolah, dan peningkatan 

keterampilan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. 

 

5. Indikator KinerjaTambahan  

Indikator kinerja tambahan untuk kerjasama yang ditetapkan Universitas Negeri 

Padang dan/atau UPPS untuk melampaui Standar Nasional (SN) Dikti adalah sertifikat 

kompetensi Profesi Pendidikan Guru (PPG) yang bekerjasama dengan Kemendikbud RI, 

hal ini terkait dengan SN Dikti Pasal 25 ayat 7 yaitu sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh 

UNP bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi 

yang terakreditasi. Indikator tambahan lainnya terkait kerjasama adalah kerjasama yang 

dilakukan dengan lembaga pemerintah seperti Universitas baik dalam maupun luar negeri, 

BPS, Gojek, BMKG, lembaga swasta ETC, CMO PT. Media Indotama, CMO PT MIEExpo 

hal ini terkait dengan SN Dikti Pasal 42 ayat 2. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan 

swasta.  

Indikator kinerja tambahan terkait tata pamong dan tata Kelola di UNP dan FMIPA 

UNP adalah dengan menyiapkan beberapa dokumen sistem informasi daring. Beberapa 

dokumen sistem informasi daring yang ada adalah: (1) Dokumen sistem informasi 

pengelolaan proses pembelajaran yang terdiri dari E-learning UNP 

(https://elearning2.unp.ac.id/); Portal Akademik UNP (https://portal.unp.ac.id/); Evaluasi 

Pembelajaran UNP (http://evaluasi.unp.ac.id/); E-journal UNP (http://ejournal.unp.ac.id/); (2) 

Dokumen sistem informasi pengelolaan administrasi umum, yang terdiri dari: Sistem 

Informasi Akademik UNP (https://sia2.unp.ac.id/), Sistem Informasi Eksekutif UNP 

(http://sie.unp.ac.id/), Sistem Informasi Beasiswa UNP (http://sib.unp.ac.id/), Sistem 

Informasi Wisuda UNP (https://wisuda.unp.ac.id/login/viewlogin1/formlogin.aspx), Sistem 

Informasi Alumni UNP (http://alumni.unp.ac.id/alumni/daftar); Sistem Informasi Sumberdaya 

Terintegrasi UNP (http://sister.unp.ac.id/auth/login). Berikut ini sistem informasi tambahan 

khusus yang ada di FMIPA UNP, yaitu: Sistem Informasi Terpadu FMIPA UNP 

(http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/); Sistem Informasi Alumni (Tracer Study) FMIPA UNP 

(http://fmipa.unp.ac.id/alumni/login.php). 

Indikator kinerja tambahan lainnya yang dilakukan FMIPA UNP adalah pimpinan 

fakultas bersama GPM menyusun dokumen standar dan manual mutu FMIPA sesuai 

dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan 

berkelanjutan (PPEPP) yang bisa diakses pada http://gpm.fmipa.unp.ac.id/ dan instrumen-

instrumen kepuasan yang bisa diisi secara online oleh pengguna. Diantara instrumen 

tersebut adalah: (1) angket kepuasan tenaga kependidikan terhadap pelayanan yang bisa 

diakses pada link: https://forms.gle/eFM7Q52EzrB8LYpr6/; (2) angket kepuasan mitra 

terhadap layanan manajemen, https://forms.gle/s4SVq9pY5DGzngxD8/; (3) angket 

kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen, https://forms.gle/aZoEUCH4aK6LuMfu8/; 

(4) angket kepuasan pengguna lulusan, https://forms.gle/JBKUom9LCVJMJcyX9/; (5) 

angket kepuasan mahasiswa terhadap layanan, https://forms.gle/SntCWrd2mj1oQhJ87/; (6) 

angket kepuasan dosen terhadap pelayanan, https://forms.gle/XfqPL9ZBqnUCC9Us7/; dan 

https://elearning2.unp.ac.id/
https://portal.unp.ac.id/
http://evaluasi.unp.ac.id/
http://ejournal.unp.ac.id/
https://sia2.unp.ac.id/
http://sie.unp.ac.id/
http://sib.unp.ac.id/
https://wisuda.unp.ac.id/login/viewlogin1/formlogin.aspx
http://alumni.unp.ac.id/alumni/daftar
http://sister.unp.ac.id/auth/login
http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/
http://fmipa.unp.ac.id/alumni/login.php
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
https://forms.gle/eFM7Q52EzrB8LYpr6/
https://forms.gle/s4SVq9pY5DGzngxD8/
https://forms.gle/aZoEUCH4aK6LuMfu8/
https://forms.gle/JBKUom9LCVJMJcyX9/
https://forms.gle/SntCWrd2mj1oQhJ87/
https://forms.gle/XfqPL9ZBqnUCC9Us7/
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(7) angket Penilaian Indikator Kinerja Utama yang Smart & Instrumen Penilaian Renstra 

FMIPA 2020-2024.  

Indikator kinerja tambahan yang dilakukan oleh PS Statistika melalui FMIPA UNP 

adalah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk pendidikan 

dan penelitian. MOU dan PKS sudah dilakukan oleh pihak Universitas dan fakultas, 

sedangkan PS Statistika mengisi kerjasama tersebut dengan bentuk-bentuk kegiatan 

seperti kuliah umum, dosen luar biasa, dan pengiriman mahasiswa PKL. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja  

Evaluasi capaian kinerja UPPS dilakukan dengan memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian 

kinerja diukur dengan metode yang tepat, hasilnya dianalisis dan dievaluasi; (2) analisis 

dilakukan dengan mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor 

penghambat ketercapaian standar. UPPS mengumpulkan hasil capaian kinerja pada tiap-

tiap unit dibawahnya setiap triwulan. Laporan capaian kinerja setiap prodi dan fakultas 

dibuat setiap tahun. Hasil yang diperoleh dianalisis dan dievaluasi oleh UPPS bersama 

prodi. 

Berikut adalah keberhasilan capaian kinerja UPPS: 

a) Peningkatan jumlah mahasiswa berwirausaha. Capaian ini dianalisis dengan menghitung 

jumlah kumulatif mahasiswa berwirausaha yang diukur dari mahasiswa yang mengikuti 

Program Mahasiswa Wirausaha yang proposalnya lulus dan dibiayai melalui serangkaian 

proses seleksi dan pemagangan.  

b) Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi nasional dan internasional, ini dianalisis 

dengan menghitung jumlah mahasiswa berprestasi baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba dalam 

bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. 

c) Peningkatan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat, dianalisis dengan 

menghitung hasil penelitian yang diimplementasikan oleh masyarakat sehingga 

menimbulkan dampak positif kepada masyarakat. 

d) Peningkatan jumlah publikasi internasional baik jurnal maupun prosiding dan jumlah HKI, 

dianalisis dengan menghitung publikasi hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah 

internasional atau prosiding yang memiliki ISSN dan/atau buku ber-ISBN yang diterbitkan 

oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya. 

e) Peningkatan jumlah sitasi karya ilmiah, dianalisis dengan menghitung jumlah sitasi yang 

dilakukan atas karya tulis dosen UPPS melalui penelusuran https://sinta.ristekbrin.go.id/ 

untuk dijadikan referensi/acuan oleh penulis/peneliti lain. 

 

Indikator kinerja yang belum tercapai maksimal adalah jumlah mahasiswa yang 

memiliki sertifikat kompetensi, jumlah program studi di UPPS yang terakreditasi A dan 

jumlah jurnal dilingkungan UPPS yang bereputasi terindeks global. Akar permasalahan dari 

belum tercapainya indikator kinerja tersebut adalah (1) Belum adanya skema kompetensi 

yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UNP untuk bidang MIPA khususnya statistika 

dan belum ada kerjasama terkait dengan sertifikasi profesi; (2) perubahan sistem akreditasi 

di BAN-PT dari 7 kriteria menjadi 9 kriteria yang membuat penundaan beberapa prodi untuk 

menyusun borang akreditasi; (3) Masih sedikit kerjasama di bidang pengelolaan jurnal 

terindeks global. 

Berdasarkan hasil evaluasi UPPS terhadap ketercapaian dan ketidaktercapaian 

indikator kinerja dilakukan beberapa tindak lanjut misalnya (1) Membuat workshop 

https://sinta.ristekbrin.go.id/
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penyusunan skema sertifikasi kompetensi tahun 2020 (2) Membuat workshop akreditasi 9 

kriteria dan mendorong prodi melakukan akreditasi internasional (3) Mendorong setiap prodi 

untuk melakukan konferensi internasional dan membuat jurnal ilmiah sendiri. 

 

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

a) Pembentukan Unsur Pelaksana Penjamin Mutu 

Pelaksana penjaminan mutu internal di tingkat fakultas dilakukan oleh Gugus 

Penjamin Mutu (GPM) sedangkan untuk tingkat prodi dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu 

(UPM). Anggota GPM dan UPM diberikan surat tugas dan SK dalam melakukan kegiatan 

penjaminan mutu di lingkungan UPPS. 

  

b) Ketersediaan dokumen mutu 

Dokumen penjaminan mutu terdiri dari (1) kebijakan mutu; (2) manual mutu; (3) 

standar mutu; (4) Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua dokumen tersimpan pada 

link http://gpm.fmipa.unp.ac.id/. Dokumen kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu 

ditetapkan oleh universitas sedangkan dokumen SOP disusun di tingkat fakultas. Berikut ini 

adalah uraian kerja penyusunan SOP. 

Tabel 9. Uraian Kerja Penyusunan SOP 

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen 

1 Penanggung 

jawab 

Membuat draf SOP terkait 

pelaksanaan standar tata pamong, 

tata kelola dan kerjasama 

Draf SOP 

2 Gugus 

Penjaminan 

Mutu (GPM) 

Menjamin kebenaran isi SOP 

dengan melakukan pemeriksaan, 

pengeditan dan verifikasi 

Draf SOP 

3 Dekan dan 

Wakil Dekan I 

 

 Melakukan Rapat untuk 

membahas draf SOP 

 Mengesahkan SOP 

SOP 

4 Seluruh sivitas 

akademika 

Melaksanakan kegiatan sesuai SOP 

yang telah disusun dan disahkan 

 

 

c) Pelaksanaan siklus penjaminan mutu 

Proses pelaksanaan penjaminan mutu oleh GPM dilakukan secara periodik. 

Pelaksanaan evaluasi merupakan tugas pokok dari GPM dengan tahapan seperti pada 

Gambar 18. 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
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Gambar 18. Skema Kegiatan Evaluasi Tata Pamong, Tata Kelola dan 

Kerjasama FMIPA UNP 

 

d) Efektivitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu 

Dalam hal pengendalian tata pamong, tata kelola dan Kerjasama, pemantauan secara 

berkala dilakukan terhadap hasil tindak lanjut/tindakan korektif yang dilakukan. Hal ini 

didukung oleh laporan pengendalian yang disusun oleh GPM. Selanjutnya, Dekan 

melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau ketidaktercapaian isi standar tata 

pamong, tata kelola dan kerjasama berdasarkan laporan monev dan laporan pengendalian 

yang telah disusun oleh GPM. Semua tindakan koreksi yang diambil didokumentasikan. 

Dalam hal peningkatan, GPM Bersama Dekan mempelajari hasil monitoring, evaluasi 

dan pengendalian standar tata pamong, tata kelola dan Kerjasama melalui rapat koordinasi 

dengan pejabat selingkungan FMIPA untuk menentukan standar apa yang akan 

ditingkatkan disertai dengan upaya yang perlu dilakukan. 

 

e) Adanya External Bencmarking dalam Peningkatan Mutu 

GPM dan UPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS. Anggota 

GPM dan UPM merupakan dosen di lingkungan UPPS sendiri. Khususnya UPM di PS 

Statistika berasal dari dosen PS Statistika. Kegiatan penjaminan mutu di UPPS oleh 

GPM/UPM dilakukan secara berkala setiap semester. Disamping GPM/UPM dilakukan juga 

kegiatan penjaminan mutu oleh auditor internal universitas secara berkala setiap satu tahun 

sekali. Auditor internal berasal dosen-dosen diluar UPPS (fakultas lain diluar FMIPA) yang 

sudah memilki sertifikat auditor penjaminan mutu. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

FMIPA dalam rangka peningkatan mutu layanan manajemen. Salah satu upaya maka 

melakukan survei kepuasan pengguna atau pemangku kepentingan internal dan eksternal. 

a) Instrumen 

Instrumen survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen 

dalam bentuk angket terdiri atas: 1) instrumen kepuasan mahasiswa, 2) instrumen kepuasan 

dosen, 3) instrumen kepuasan kependidikan, 4) instrumen kepuasan lulusan, 5) instrumen 

kepuasan pengguna lulusan, dan 6) instrumen kepuasan mitra. Semua instrumen ini dapat 

dilihat pada http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php. Semua instrumen ini telah dilakukan 

uji validasi oleh dua orang ahli pada bulan Juni tahun 2020 dengan hasil uji berkriteria valid 

dengan revisi minor. 

Laporan 
MONEV

Mencatat 
Temuan

Memeriksa 
adanya 

penyimpangan

Memantau 
pelaksanaan/ 

perbaikan

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php
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Survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan berisikan indikator: keandalan 

(reliability), daya tangkap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), 

berwujud (tangible). Survei kepuasan dosen terhadap pelayanan meliputi layanan 

manajemen, pengelolaan dan pengembangan SDM, pengelolaan keuangan dan sarana-

prasarana, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Survei kepuasan tenaga 

kependidikan terhadap pelayanan meliputi layanan manajemen, pengelolaan dan 

pengembangan SDM, pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana. Survei kepuasan 

lulusan dan mitra berkaitan dengan indikator layanan manajemen. Survei kepuasan 

pengguna berkaitan dengan kompetensi alumni. Keseluruhan survei dapat dilakukan 

dengan mudah pada website GPM. 

b) Pelaksanaan Survei 

Kuesioner ini disebarkan kepada seluruh dosen FMIPA Universitas Negeri Padang. 

Survei kepuasan layanan manajemen ini telah dilaksanakan secara berkala dan terekam 

secara komprehensif dalam sistem yang sudah dibangun oleh GPM. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui kepuasan dosen terhadap pelayanan manajemen yang ada di FMIPA 

UNP dari setiap periode survei. Jumlah responden kepuasan ini dapat ditentukan teknik 

volunteer sampling. Jumlah sampel yang digunakan untuk melihat kepuasan pemangku 

kepentingan terhadap layanan manajemen dapat dilihat pada Tabel 10 berikut. 

Tabel 10. Jumlah Responden Kepuasan Pengguna Layanan Manajemen 

No Pemangku Kepentingan 
Jumlah Responden 

2020 2021 

 1. Mahasiswa 426 1001 

 2. Dosen 114 71 

3. Tenaga Kependidikan 60 33 

4. Lulusan 0 195 

5. Pengguna Lulusan 0 1 

6. Mitra 72 14 

 

c) Metode Pengolahan dan Analisis 

Survei kepuasan berisi kuisioner tanggapan responden pada setiap item pertanyaan 

yang diukur menggunakan skala Likert, dengan kriteria sebagai berikut: (4) Sangat puas, 

(3) Puas, (2) Kurang Puas, dan (1) Tidak Puas. Seluruh pengisian kuisioner dilakukan 

secara online pada web GPM. 

Data yang diperoleh akan ditabulasi sesuai dengan pilihan jawaban responden dan 

dilanjutkan dengan perhitungan Indeks Kepuasan (IK) melalui perhitungan rata-rata skor 

jawaban responden sesuai dengan item pertanyaan, dengan rumus: 

IK =
Sn. Si

N
 

dimana Si = Skor item pertanyaan masing-masing aspek, Sn = Predikat item; dan N = 

Jumlah responden. 

Tabel 11. Predikat Nilai IK 

IK Predikat 

>=3.25 Sangat Baik (Sangat Puas) 
2.75 – 3.24 Baik (Puas) 
2.25 – 2.74 Cukup 

1.75 – 2.24 Rendah (Tidak Puas) 
<=1.75 Rendah Sekali (Sangat Tidak Puas) 



 

 Laporan Evaluasi Diri PS Statistika – UPPS FMIPA UNP  54 

d) Tindak Lanjut hasil Analisis 

Hasil analisis data kepuasan dibahas oleh UPPS bersama pimpinan prodi dan 

ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu UPPS. 

e) Hasil Review 

Hasil survei direview oleh UPPS, bila respondennya kurang segera dilakukan 

permintaan pengisian pada mahasiswa, dosen, tendik, dan mitra pengguna. 

f) Publikasi Hasil 

Setelah dilakukan analisis data dari survei kepuasan maka pelaksanaan pengukuran 

direview secara berkala. Hasil pengukuran ini telah dipublikasikan secara berkala mulai dari 

tahun 2019 dan 2020 dimana hasilnya dapat dilihat pada 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/lap_survey.php. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Tata pamong, tata kelola dan kerjasama UPPS FMIPA telah berjalan dengan baik, hal 

ini dapat dilihat dari hasil angket kepuasan terhadap pengguna rata-rata berada pada 

kategori “Baik”. Namun ada beberapa indikator yang harus dimaksimalkan, misalnya 

layanan tendik terhadap mahasiswa, proses surat akademik untuk mahasiswa masih berada 

pada kategori cukup, layanan sarana prasarana seperti ruang perkuliahan yang sering 

banjir, AC yang terkadang tidak berfungi dengan maksimal, akses internet dikelas 

lowrespon. Pimpinan menargetkan pada tahun 2020 akan melakukan rehabilitasi dan 

renovasi terhadap sarana perkuliahan dan akan melakukan pengadaan peralatan 

pendukung layanan kemahasiswaan dan perkuliahan. 

Tata kelola yang tidak maksimal dari segi tendik disebabkan oleh kurangnya kuantitas 

tendik dan kompetensi tendik yang sesuai dengan tupoksinya. Kedepan diperlukan analisis 

kebutuhan tendik dan perekrutan serta penempatan tendik agar sesuai dengan tupoksinya. 

Tendik diberikan peluang untuk mengikuti pelatihan/workshop terkait kompetensi dan 

softskill. UPPS FMIPA mengatasi kendala kekurangan tendik PNS dengan merekrut tenaga 

kontrak fakultas melalui persetujuan Rektor, namun kondisi ini terkadang membebani 

keuangan UPPS FMIPA. 

Sedangkan dalam bidang kerjasama, masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan 

kuantitas kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan. Visi FMIPA pada periode 

2020-2024 adalah unggul dan bermartabat di Asia sehingga perlunya upaya UPPS 

berupaya mencari peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di Asia. 

 

C.3 MAHASISWA 

1. Latar Belakang 

a) Latar Belakang Penetapan Standar Kemahasiswaan 

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara online yang merujuk pada Peraturan 

Rektor UNP Nomor 05/2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, 

Sarjana, Magister, dan Doktor. Peraturan rektor ini memuat antara lain: (1) pola penerimaan 

mahasiswa baru; (2) organisasi pelaksana; (3) persyaratan penerimaan mahasiswa baru; 

(4) penerimaan mahasiswa baru warga negara asing. Dalam pelaksanaan penerimaan 

mahasiswa baru, UPPS FMIPA tidak melakukan secara sendiri. Proses penerimaan 

mahasiswa baru dilaksanakan secara terpusat di bawah pengelolaan universitas. 

Untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa, UPPS menyediakan berbagai jenis 

layanan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, 

kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), serta 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/lap_survey.php
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bimbingan karir dan kewirausahaan yang mengacu pada buku panduan kegiatan 

kemahasiswaan UNP. Kegiatan kemahasiswaan tersebut dapat diikuti oleh seluruh 

mahasiswa dalam berbagai organisasi kemahasiswaan serta unit-unit pelayanan yang 

disediakan universitas. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini akan menarik minat calon 

mahasiswa untuk memilih prodi di UPPS FMIPA UNP termasuk PS Statistika. 

 

b) Tujuan Penetapan Standar Kemahasiswaan 

Tujuan penetapan strategi penerimaan mahasiswa baru yang diatur dalam peraturan 

rektor tersebut adalah untuk mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas dan memiliki 

daya saing tinggi dari seluruh wilayah Indonesia. Selain itu melalui sistem online, calon 

mahasiswa yang memenuhi persyaratan mempunyai peluang yang sama untuk mengikuti 

seleksi pada semua prodi yang ada di UPPS FMIPA termasuk diantaranya PS Statistika. 

Sedangkan tujuan dari kegiatan pelayanan kemahasiswaan adalah untuk mengembangkan 

lifeskill, softskill, bakat, minat, penelitian dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, 

serta bidang-bidang kemahasiswaan lainnya. 

 

c) Rasional Penetapan Standar Kemahasiswaan 

Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diatur dalam peraturan rektor ini 

adalah dalam rangka untuk menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru terlaksana 

secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penetapan strategi 

penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diatur dalam peraturan rektor memenuhi prinsip 

adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan. 

 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan terkait dengan strategi pencapaian standar pendidikan 

tinggi terkait kemahasiswaan adalah sebagai berikut ini. 

a) Permenristekdikti Nomor 60 Tahun 2018, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. 

b) Keputusan Rektor Nomor 3509/UN35/HM/2017 tentang Standar Pelayanan Publik UNP. 

1) Lampiran 17 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa. 

2) Lampiran 32 tentang Standar Pelayanan Beasiswa. 

c) Peraturan Rektor Nomor 05/2018, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor.  

d) Kebijakan kegiatan Bimbingan dan Konseling dimuat dalam laman http://upbk.unp.ac.id/. 

e) Kebijakan kegiatan Teknis Pengembangan Karir & Kewirausahaan UNP dimuat dalam 

laman https://uptpkk.unp.ac.id/. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Strategi pencapaian standar pendidikan tinggi di bidang kemahasiswaan adalah 

sebagai berikut. 

a) Untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dilakukan promosi melalui media online 

seperti website fakultas, website jurusan, dan media sosial lainnya. Selain itu, UPPS juga 

melakukan roadshow ke daerah-daerah, promosi melalui brosur, dan promosi pada 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta promosi pada kegiatan perlombaan yang 

diadakan oleh UPPS atau ormawa di lingkungan FMIPA UNP.  

b) Melibatkan mahasiswa dalam payung penelitian dan pengabdian dosen. 

c) Memberikan kesempatan dan memfasilitasi seluruh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 

http://upbk.unp.ac.id/
https://uptpkk.unp.ac.id/
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pendukung akademik dan menyediakan berbagai jenis layanan kegiatan kemahasiswaan 

yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan 

konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), serta bimbingan karir dan 

kewirausahaan. 

d) Melibatkan secara aktif semua organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, 

fakultas, maupun jurusan/prodi dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dan 

menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar terkait dengan organisasi 

kemahasiswaan. 

e) Memberikan bimbingan teknis, workshop penulisan proposal Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) 8 bidang dan melakukan evaluasi terhadap proposal yang dihasikan 

mahasiswa. Selanjutnya diikutkan dalam lomba PKM tingkat nasional. 

f) Melakukan kegiatan krida mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan 

minat mahasiswa FMIPA UNP. 

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi di bidang kemahasiswaan, dialokasikan 

sumber daya berupa fasilitas kegiatan kemahasiswaan, unsur pimpinan, dosen pembimbing 

organisasi kemahasiswaan, tenaga ahli dan anggaran biaya yang dialokasikan oleh UPPS.  

Setiap kegiatan kemahasiswaan dilakukan pengontrolan ketercapaian yang 

berpedoman pada Dokumen Mutu tentang Standar Organisasi Kemahasiswaan, Manual 

Evaluasi Pelaksanaan Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan. Hasil dari 

evaluasi ini didiskusikan pada saat rapat pembubaran panitia kegiatan. Hasil monitoring 

kegiatan dituliskan dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan pedoman 

untuk kegiatan yang sama pada tahun berikutnya. 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kendala-kendala pelaksanaan 

kegiatan, diperoleh saran-saran perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya. Di samping itu, 

dalam diskusi ini diberikan juga apresiasi terhadap ketercapaian program kegiatan. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kualitas Input Mahasiswa 

1) Metode Rekrutmen dan Sistem Seleksi 

 Penerimaan mahasiswa baru FMIPA UNP dilakukan secara terpusat di tingkat 

nasional dan universitas. Terdapat tiga sistem seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru, 

yaitu: 

a. SNMPTN yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil 

penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa. 

b. SBMPTN yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil ujian 

tertulis menggunakan komputer (computer based testing) dan ujian keterampilan. 

c. Seleksi Mandiri dan Prestasi yaitu seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi 

akademik dan/atau menggunakan nilai hasil SBMPTN, jalur prestasi di bidang sains, 

Olahraga, Seni, Tilawatil dan atau Hafidz Al-Qur’an. 

SNMPTN dan SBMPTN dikelola secara nasional dan pendaftaran dilakukan secara 

online yang saat ini di bawah koordinasi LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi). 

Sedangkan seleksi mandiri dikelola oleh pihak UNP. Untuk jalur mandiri, calon mahasiswa 

dapat mendaftar secara online pada https://spmb.unp.ac.id/mandiri/registrasi/. Proporsi 

penerimaan calon mahasiswa pada PS Statistika adalah 30% dari jalur SNMPTN, 40% dari 

jalur SBMPTN, dan 30% dari jalur mandiri. 

 

 

https://spmb.unp.ac.id/mandiri/registrasi/
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2) Hasil Analisis Data 

Data penerimaan mahasiswa baru PS Statistika diperoleh dari Sistem Informasi 

Eksekutif (SIE) UNP yang dapat diakses pada laman http://sie.unp.ac.id/. Data ini dapat 

diakses oleh semua Dosen UNP. Pada sistem informasi ini tersedia informasi data tentang 

prodi, jenjang, daya tampung, peminat/pendaftar, dan yang diterima. Data pada SIE ini 

terlebih dahulu divalidasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (UPT PTIK) UNP. 

Berdasarkan data pada SIE UNP, tahun 2018 rasio calon mahasiswa FMIPA UNP 

antara yang diterima dan peminat adalah 1:9, pada tahun 2019 adalah 1:11 dan pada tahun 

2020 adalah 1:6. Rasio ini menunjukkan adanya peningkatan peminat prodi yang ada di 

FMIPA dari tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini disebabkan 

situasi pandemi Covid-19. 

Sementara rasio calon mahasiswa antara yang lulus seleksi terhadap jumlah 

pendaftar pada PS Statistika pada tahun 2018 adalah 1:16, pada tahun 2019 adalah 1:28, 

dan pada tahun 2020 adalah 1:15. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keketatan penerimaan 

mahasiswa pada PS Statistika tergolong tinggi. Jika dibandingkan dengan rasio pada UPPS 

FMIPA UNP, maka rasio PS Statistika lebih baik dari UPPS. Rasio jumlah pendaftar dengan 

jumlah yang diterima pada PS Statistika secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 19. 

 
Gambar 19. Jumlah Calon Mahasiswa Pendaftar dan Lulus Seleksi PS Statistika 

Tahun 2018-2020 

 

b) Daya Tarik Program Studi 

1) Peningkatan Minat Calon Mahasiswa 

Untuk meningkatkan minat calon mahasiswa, UPPS melakukan berbagai upaya 

seperti promosi melalui media online seperti website UNP (https://unp.ac.id/), website 

jurusan (http://statistika.fmipa.unp.ac.id/), dan media sosial lainnya (instagram: 

@statistika.unp). Selain itu, UPPS juga melakukan roadshow ke daerah-daerah, promosi 

melalui brosur, dan promosi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Upaya tersebut 

meningkatkan jumlah peminat yang memilih prodi di FMIPA UNP. Gambar 20 menyajikan 

jumlah calon mahasiswa pendaftar setiap prodi di FMIPA UNP tahun 2018-2020. 
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Gambar 20. Jumlah Calon Mahasiswa Pendaftar setiap Prodi di FMIPA UNP 

Tahun 2018-2020 

 

Pada Gambar 20 juga terlihat bahwa minat calon mahasiswa pada PS Statistika cukup 

banyak, walaupun PS Statistika adalah prodi sarjana terbaru di FMIPA UNP. Tahun 2019 

dan 2020 PS Statistika termasuk tiga besar prodi dengan jumlah calon mahasiswa pendaftar 

terbanyak di FMIPA UNP. Hal ini disebabkan karena PS Statistika merupakan satu-satunya 

Prodi Sarjana Statistika di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu peluang kerja bagi lulusan PS 

Statistika sangat besar karena tidak hanya dapat bekerja pada bidang pemerintahan, tetapi 

dapat bekerja di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, industri, finance, marketing, riset, 

dan lain sebagainya. Tren jumlah calon mahasiswa pendaftar pada PS Statistika tahun 

2018-2020 dapat dilihat pada Gambar 21. 

 
Gambar 21. Jumlah Calon Mahasiswa Pendaftar PS Statistika Tahun 2018-2020 

 

Berdasarkan Gambar 21 dapat diperoleh informasi bahwa adanya peningkatan jumlah 

pendaftar PS Statistika dari tahun 2018 ke 2019 yakni sebesar 89%. Namun pada tahun 

2020 terjadi penurunan jumlah pendaftar pada PS Statistika. Kondisi ini tidak hanya dialami 

oleh PS Statistika, namun juga dialami oleh semua program studi di UNP. Hal ini disebabkan 

karena adanya pandemi Covid-19. 

Tingginya minat calon mahasiswa memilih PS Statistika juga dapat dibuktikan dengan 

tingginya calon mahasiswa yang lulus seleksi untuk mendaftar ulang yang terlihat pada 

Gambar 22. 
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Gambar 22. Persentase Calon Mahasiswa yang Mendaftar Ulang di PS Statistika 

Tahun 2018-2020 

 

2) Keberadaan Mahasiswa Asing 

Keberadaan mahasiswa asing pada UPPS hanya pada PS Pendidikan Fisika dan PS 

Pendidikan Kimia. Sedangkan PS Statistika sampai saat ini belum memiliki mahasiswa 

asing. Ini merupakan tantangan ke depan untuk PS Statistika dalam menjaring mahasiswa 

asing. 

 

c) Layanan Kemahasiswaan 

Merujuk pada Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan UNP, layanan 

kemahasiswaan yang tersedia di UNP terbuka untuk seluruh mahasiswa yang meliputi 

bidang: 

1) Penalaran, minat, dan bakat seperti: 

a. Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) 

b. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

c. Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa 

d. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 

e. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa 

f. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) 

g. Pertukaran Pemuda Indonesia dengan Luar Negeri 

h. Unit Kegiatan Koperasi Mahasiswa 

i. Unit Kegiatan Karir dan Kewirausahaan 

j. Unit Kegiatan Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa 

k. Unit Kegiatan Olahraga 

l. Unit Kegiatan Pasukan Kibar Bendera 

m. Unit Kegiatan Kerohanian 

n. Unit Kegiatan Pramuka 

o. Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa 

p. Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik 

q. Unit Kegiatan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia 

r. Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup 

s. Unit Kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

t. Unit Kegiatan Kesenian 

u. Unit Kegiatan Bahasa Asing 

v. Unit Kegiatan Surat Kabar Kampus GANTO 
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w. Unit Kegiatan Film dan Fotografi 

x. Unit Kegiatan Informasi dan Teknologi 

y. Unit Kegiatan Komisi Penyiaran Kampus 

z. Unit Kegiatan Robotik 

2) Bimbingan karir dan kewirausahaan, seperti: 

a. Kewirausahaan Mahasiswa 

b. Koperasi Mahasiswa 

c. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

3) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan 

kesehatan) seperti: 

a. Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi 

b. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA) 

c. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) 

d. Beasiswa Bank Indonesia, Bank Nagari 

e. Beasiswa Yayasan Toyota dan Astra (YTA) 

f. Bantuan Biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Prov. Sumbar) 

g. Beasiswa Sobat Bumi Pertamina 

h. Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) 

Layanan penalaran, minat, dan bakat; bimbingan karir dan kewirausahan; dan 

kesejahteraan ini dikelola oleh universitas dan mahasiswa diberi kemudahan untuk 

mengaksesnya. Kemudahan akses baik secara offline di kantor masing-masing unit, 

maupun secara online melalui website, yang terpusat di http://bak.unp.ac.id/. 

Bidang penalaran, minat dan bakat dikelola secara khusus oleh BEM UNP di bawah 

koordinasi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Layanan kesejahteraan seperti 

bimbingan dan konseling dibina oleh UPBK yang beranggotakan para konselor UNP. 

Sedangkan untuk beasiswa, setiap mahasiswa dapat mengakses dan melakukan 

pendaftaran yang tersedia melalui http://sib.unp.ac.id/. Artinya, setiap mahasiswa berhak 

mendapatkan beasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pemberi beasiswa. 

Untuk layanan kesehatan, UNP memiliki poliklinik yang memberikan layanan setiap hari 

kerja untuk semua sivitas akademika UNP. Standar pelayanan kesehatan yang diberikan di 

poliklinik UNP diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 3509/UN35/HM/2017 tentang standar 

pelayanan kesehatan mahasiswa UNP. 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Pada bidang kemahasiswaan, terdapat beberapa indikator kinerja tambahan yang 

dirumuskan oleh UPPS FMIPA Universitas Negeri Padang yang dapat dilihat pada Tabel 

12. 

Tabel 12. Indikator Kinerja Tambahan FMIPA UNP 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2019 

Capaian 

2020 

1 Prestasi Kejuaraan Belmawa Jumlah Mahasiswa 10 17 

2 Prestasi Kejuaraan Nasional Jumlah Mahasiswa 20 8 

3 Prestasi Kejuaraan Internasional Jumlah Mahasiswa 5 0 

4 Rekognisi Jumlah Mahasiswa 15 0 

5 Pengabdian Masyarakat Jumlah Mahasiswa 100 74 

6 Mahasiswa Berwirausaha Jumlah Mahasiswa 25 20 

7 Pertukaran Mahasiswa Jumlah Mahasiswa 10 302 

http://bak.unp.ac.id/
http://sib.unp.ac.id/
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Indikator kinerja tambahan UPPS FMIPA UNP pada bidang kemahasiswaan meliputi 

berbagai aspek kinerja seperti prestasi kejuaraan Belmawa (kejuaraan yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia), prestasi kejuaraan 

nasional, prestasi kejuaraan internasional, rekognisi, keterlibatan dalam program 

pengabdian kepada masyarakat, kegiatan berwirausaha dan pertukaran mahasiswa. 

 

a) Aspek Kinerja Kejuaraan Belmawa 

Pada aspek kinerja tambahan prestasi kejuaraan belmawa, terdapat peningkatan 

capaian pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan 

lolosnya 17 mahasiswa FMIPA UNP yang berhasil didanai oleh Kemendikbud RI dalam 

pengajuan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2020 yang 

terdiri dari PKM - Penelitian (PKM-P), PKM - Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), 

PKM - Kewirausahaan (PKM-K), PKM - Teknologi (PKM-T), dan PKM - Karsa Cipta (PKM-

KC). 

Tabel 13. Aspek Kinerja Kejuaraan Belmawa 

Bukti Sahih Monitoring Kajian 
Analisis/ Tindak 

Lanjut 

Dibuktikan dengan daftar 

nama mahasiswa yang 

lolos pendanaan proposal 

PKM yang diumumkan di 

website resmi Dirjen 

Belmawa 

https://simbelmawa.kemdi

kbud.go.id/portal/pengum

uman-pendanaan-pkm-5-

bidang-tahun-2020/ 

 

 
 

 

Dilakukan oleh Dirjen 

Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan 

Kemendikbud melalui 

laporan kemajuan 

dan laporan akhir 

dari kegiatan. 

Pemetaan 

jumlah 

mahasiswa 

yang lolos/ 

didanai untuk 

melaksanakan 

PKM. 

Memberikan 

Workshop dan 

Sosialisasi untuk 

peningkatan 

keterampilan 

mahasiswa 

dalam menulis 

proposal/ 

laporan PKM. 

http://fmipa.unp.

ac.id/fmipa/blog/

2020/03/07/work

shop-pkm-

mahasiswa-

fmipa-unp-tahun-

2020/ 

 

 

 

b) Aspek Kinerja Prestasi Kejuaraan Nasional 

Pada aspek kinerja tambahan prestasi kejuaraan nasional, terdapat penurunan yang 

cukup signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu 

penyebab utama turunnya prestasi ini adalah karena adanya pandemi yang berlangsung 

https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/pengumuman-pendanaan-pkm-5-bidang-tahun-2020/
https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/pengumuman-pendanaan-pkm-5-bidang-tahun-2020/
https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/pengumuman-pendanaan-pkm-5-bidang-tahun-2020/
https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/pengumuman-pendanaan-pkm-5-bidang-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/blog/2020/03/07/workshop-pkm-mahasiswa-fmipa-unp-tahun-2020/
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sejak awal tahun 2020 di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang merebak menyebabkan 

mahasiswa memiliki keterbatasan untuk mengikuti berbagai ajang kejuaraan nasional. 

dengan demikian hal ini berdampak pada prestasi yang diperoleh yang mengalami 

penurunan dari 20 menjadi 8.  

Tabel 14. Aspek Kinerja Prestasi Kejuaraan Nasional 

Bukti Sahih Monitoring Kajian 
Analisis/ Tindak 

Lanjut 

Dibuktikan dengan 

sertifikat atau bukti foto 

kegiatan 

 

melalui 

SIMKATMA

WA 

Prestasi yang 

diperoleh 

sebagian besar 

masih berasal 

dari internal (UNP 

sebagai Host)  

Melakukan sosialisasi 

kepada mahasiswa 

untuk meningkatkan 

keikutsertaan 

perlombaan/ 

kejuaraan di luar UNP 

 

c) Aspek Kinerja Prestasi Kejuaraan Internasional 

Pada aspek kinerja tambahan prestasi kejuaraan internasional, penurunan sangat 

signifikan bahkan hingga 0, atau tidak ada prestasi internasional sama sekali yang diperoleh 

oleh mahasiswa. Penyebab utama dari hal ini adalah sama dengan aspek kinerja prestasi 

kejuaraan nasional, yakni karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan 

untuk mahasiswa dalam mengikuti berbagai kejuaraan karena terdapat banyak kejuaraan 

yang dibatalkan. 

 

d) Aspek Kinerja Rekognisi 

Pada aspek kinerja tambahan rekognisi, pada tahun 2020 belum ada yang berhasil 

memenuhi persyaratan berdasarkan kegiatan yang didaftarkan untuk dapat rekognisi. 

Berdasarkan masukan, akan dilakukan perbaikan dan akan diajukan untuk tahun 2021 ini. 

 

e) Aspek Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pada aspek kinerja tambahan pengabdian kepada masyarakat, capaian pada tahun 

2020 juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan kegiatan 

sosialisasi masyarakat sangat dibatasi untuk mencegah perluasan dari infeksi virus Covid-

19 di kalangan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang tercatat hanya yang 

mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen. Ada 37 judul 

pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen pada tahun 2020. Setiap judul melibatkan 

2 orang mahasiswa. Dengan demikian ada sebanyak 74 mahasiswa yang ikut pengabdian 

masyarakat. 

 

f) Aspek Kinerja Kewirausahaan 

Pada aspek kinerja tambahan kewirausahaan pada tahun 2020, terdapat 20 orang 

mahasiswa yang melakukan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini umumnya dilaksanakan 

secara mandiri. Pada tahun 2020 ini, ada beberapa proposal PMW yang diajukan kelompok 

mahasiswa UPPS FMIPA UNP baik untuk tingkat nasional maupun tingkat perguruan tinggi. 

Dari proposal yang diajukan tersebut, belum memenuhi persyaratan untuk didanai dengan 

berbagai macam kelemahan. Proposal ini akan disempurnakan dan diajukan kembali untuk 

tahun 2021. 
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g) Aspek Kinerja Pertukaran Mahasiswa 

Pada aspek kinerja tambahan pertukaran mahasiswa, terdapat peningkatan capaian 

pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi 

diperoleh melalui upaya pertukaran pelajar dengan mengikutsertakan mahasiswa pada 

program PERMATA AMLI dan program Merdeka Belajar yang diselenggarakan atas 

kerjasama Universitas Negeri Padang dengan beberapa universitas di Indonesia seperti 

Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, 

Universitas Negeri Medan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri 

Malang. 

Tabel 15. Aspek Kinerja Pertukaran Mahasiswa 

Bukti Sahih Monitoring Kajian 
Analisis/ 

Tindak Lanjut 

Dibuktikan dengan kontrak mata 

kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, 

contohnya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Dilakukan 

oleh UNP 

dan 

universitas 

mitra melalui 

portal 

masing-

masing 

universitas.  

Mata kuliah yang 

diambil oleh 

mahasiswa di 

luar UNP dapat 

dikonversi ke 

mata kuliah yang 

ada di UNP 

setelah 

dilakukan kajian 

antar mitra, 

misalnya dalam 

pertemuan AMLI 

(Asosiasi MIPA 

LPTK 

Indonesia). 

Kuesioner 

tentang 

kepuasan 

mahasiswa, 

perbaikan 

sistem 

terhadap 

kendala 

 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Dokumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja mahasiswa berupa 

bukti dokumen pendukung berupa SK, daftar mahasiswa, atau foto aktivitas. Berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap capaian kinerja mahasiswa, diperoleh data bahwa terdapat 

beberapa indikator yang sudah ditargetkan belum tercapai dan ada yang sudah tercapai, 

bahkan ada yang melampaui target. Berikut dijelaskan tentang capaian kinerja 

kemahasiswaan FMIPA UNP tahun 2020 secara keseluruhan. 

Tabel 16. Capaian Kinerja Kemahasiswaan FMIPA UNP Tahun 2020 

No Program Indikator 
Target 

2020 

Capaia 

2020 

Keter 

capaian 

Faktor Pendukung/ Faktor 

Penghambat 

1 Memperketat 

seleksi 

mahasiswa baru  

Rasio 

Peminat dan 

Daya 

Tampung 

1:11 1:6 54,54% Faktor Penghambat: 

Rendahnya peminat yang 

mendaftar kemungkinan ada 

kaitannya dengan kondisi 

pandemi Covid-19. 

2 Meningkatkan 

kesejahteraan 

mahasiswa 

Jumlah 

Penerima 

Beasiswa 

475 400 84,21% Faktor Penghambat: 

Program Beasiswa PPA 

dihapuskan. Untuk beasiswa lain, 
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persyaratan administrasi tidak 

terpenuhi. 

3 Meningkatkan 

peran 

mahasiswa 

dalam PKM 

Jumlah 

mahasiswa 

terlibat 

15 17 113,33% Faktor Pendukung:  

Sosialisasi dan Workshop 

Penulisan Proposal PKM 5 

Bidang. 

4 Melaksanakan 

kegiatan 

Kerohanian 

Jumlah 

Kegiatan 

40 48 120% Faktor Pendukung: 

Penggunaan zoom meeting 

sebagai alternatif pertemuan di 

masa pandemi Covid-19. 

5 Meningkatkan 

IPK lulusan 

Rata-rata 

IPK 

3.30 3.34 101,21% Faktor Pendukung: 

Semakin lengkapnya sarana dan 

prasarana pendukung 

perkuliahan. 

6 Menyiapkan 

lulusan agar 

sesuai dengan 

tuntutan 

lapangan kerja 

Jumlah temu 

alumni dan 

stakeholder 

2 kali 2 kali 100% Faktor Pendukung: 

Adanya kerjasama dengan 

beberapa instansi, misalnya 

dalam hal penyerapan tenaga 

kerja (MoU). 

7 Memperpendek 

masa tunggu 

untuk 

memperoleh 

pekerjaan 

pertama 

Masa 

tunggu 

mempero- 

leh 

pekerjaan 

pertama 

7,5 bln 7,5 bln 100% Faktor Pendukung: 

Banyaknya mahasiswa yang 

berwirausaha secara mandiri 

yang masuk dalam kategori 

memperoleh pekerjaan. 

8 Meningkatkan 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

Indeks 

Kepuasan 

Pengguna 

3,10 3,24 104,52% Faktor Pendukung: 

Adanya peningkatan kualitas 

pelayanan dari seluruh pihak. 

9 Mempersingkat 

masa studi 

Masa studi 

rata-rata 

4 th 3 bln 4 th 3 bln 100% Faktor Pendukung: 

Semakin pendeknya masa 

penulisan dan bimbingan skripsi. 

10 Prestasi 

Kejuaraan 

Belmawa 

Peringkat 1, 

2 dan 3 

1 0 0% Faktor Penghambat: 

Perlu peningkatan inovasi dalam 

kegiatan yang dijalankan. 

11 Prestasi 

Kejuaraan 

Nasional 

Peringkat 1, 

2 dan 3 

5 8 160% Faktor Pendukung: 

Terdapat kompetisi yang 

dilakukan secara daring, 

sehingga mahasiswa masih 

dapat mengikuti perlombaan. 

Namun, karena masa pandemi, 

jumlah perlombaan yang diikuti 

cenderung menurun. 

12 Prestasi 

Kejuaraan 

Internasional 

Peringkat 1, 

2 dan 3 

2 0 0% Faktor Penghambat: 

Tidak ikut berpartisipasi karena 

pandemi Covid-19. 

13 Rekognisi Peringkat 1, 

2 dan 3 

20 0 0% Faktor Penghambat: 

Belum memenuhi kriteria yang 

ditetapkan oleh panitia. 

14 Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

Jumlah 

Mahasiswa 

50 74 148% Faktor Pendukung: 

Mahasiswa diikutsertakan dalam 

kegiatan pengabdian yang 

dilaksanakan dosen. 

15 Mahasiswa 

Berwirausaha 

Jumlah 

Mahasiswa 

50 20 40% Faktor Penghambat: 

Jumlah proposal yang memenuhi 

persyaratan untuk didanai masih 

sedikit. 
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16 Pertukaran 

Mahasiswa 

Dalam Negeri 

Jumlah 

Mahasiswa 

70 90 128,57% Faktor Pendukung: 

Terdapat kerjasama pada 

organisasi AMLI dan membentuk 

program PERMATA AMLI 

sebagai wadah pertukaran 

mahasiswa antar perguruan 

tinggi. 

Selain itu juga terdapat program 

merdeka belajar yang 

memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah di universitas lain. 

 

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa dari sebanyak 16 program kerja 

kemahasiswaan, sebanyak 3 program atau 18,75% telah mencapai target, sebanyak 7 

program atau 43,75% telah melampaui target dan sebanyak 6 program atau 37,5% belum 

mencapai target. 

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam 

kejuaran internasional adalah dengan memberikan coaching/pelatihan kepada mahasiswa. 

Sementara itu, diharapkan berbagai program lain yang terkendala oleh pandemi akan 

kembali meningkat saat pandemi berakhir dikarenakan kegiatan seperti sosialisasi kepada 

masyarakat dapat dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan. 

 

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Sistem penjamin mutu bidang kemahasiswaan di UPPS FMIPA UNP yang dilakukan 

sudah mengacu kepada Manual dan Standar PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Perbaikan) yang dilakukan secara berkelanjutan. Proses penjaminan 

mutu yang didasarkan pada PPEPP secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 23. 

 
Gambar 23. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan 

Bidang Kemahasiswaan 

 

a) Penetapan 

Proses penetapan standar di bidang kemahasiswaan dilakukan oleh pimpinan UPPS 

yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan III, Tim Perumus dan Gugus Penjaminan Mutu. 

Beberapa dokumen yang terkait dengan bidang kemahasiswaan yang merupakan hasil 
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penetapan standar adalah sebagai berikut. 

1) SK Dekan tentang Penunjukan Pembimbing Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). 

2) SK Dekan tentang Penunjukan Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

tingkat Fakultas. 

3) SK Dekan tentang Kepengurusan BEM dan HMJ. 

4) SK Dekan tentang Pembentukan Tim Adhoc Kegiatan Kemahasiswaan. 

b) Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas dikoordinasi oleh Wakil Dekan III 

dibantu oleh bagian akademik dan kemahasiswaan dalam mengatur, mengelola dan 

memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, pembimbing HMJ dan BEM bertugas 

mengarahkan kegiatan mahasiswa dalam menjalan program kerja yang telah direncanakan.  

Setiap kegiatan kemahasiswaan, baik tingkat jurusan, fakultas ataupun universitas 

dibimbing oleh beberapa orang dosen pembimbing. Terdapat pembimbing himpunan 

mahasiswa di tingkat jurusan, pembimbing BEM di tingkat fakultas dan universitas serta 

pembimbing kegiatan lainnya seperti pembimbing kompetisi mahasiswa, baik yang bersifat 

akademik maupun non-akademik. Pembimbingan dilakukan mulai dari perancangan, 

pelaksanaan dan evaluasi termasuk laporan pertanggungjawaban kegiatan. 

c) Evaluasi 

Setiap kegiatan kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UNP akan dimonitoring dan 

dievaluasi melalui laporan yang dikumpulkan oleh masing-masing ormawa di setiap akhir 

kegiatan dan laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan akan dievaluasi pada akhir 

periode kepengurusan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan diantaranya adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan 

kegiatan dan terbatasnya anggaran yang tersedia. 

d) Pengendalian 

Pengendalian standar dilakukan dengan memberikan tindak lanjut terhadap temuan-

temuan hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan yang dikumpulkan oleh ormawa. 

Berdasarkan temuan di lapangan, tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan 

mematangkan perencanaan awal dan meningkatkan anggaran. 

e) Peningkatan 

Peningkatan standar dilakukan dengan mengupayakan agar seluruh kegiatan berjalan 

dengan lancar. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan kemahasiswaan 

menggunakan Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan. 

Kuesioner tersebut tersedia secara online pada laman bit.ly/skmfmipa yang mencakup 

Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati 

(emphaty) dan Bukti Fisik (tangible). 

Tanggapan responden atas setiap pertanyaan diukur menggunakan Skala Likert 

dengan kriteria seperti pada Tabel 17. 

Tabel 17. Skala Likert 

Tanggapan Predikat 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

http://bit.ly/skmfmipa
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Kuesioner yang telah dibuat, disebarkan kepada seluruh mahasiswa di UPPS secara 

berkala, yakni satu tahun sekali dengan metode survei. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh layanan kemahasiswaan di 

lingkungan UPPS. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei ini adalah sebanyak 

1006 mahasiswa. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan dianalisis dengan 

melakukan perhitungan indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor jawaban responden. 

Gambar 24 menyajikan persentase mahasiswa yang mengisi kuesioner dari masing-

masing prodi di UPPS. Gambar ini memperlihatkan bahwa responden telah mewakili seluruh 

prodi yang ada di lingkungan UPPS. Sebanyak 13% responden merupakan mahasiswa PS 

Statistika. 

 
Gambar 24. Persentase Responden Setiap Prodi di UPPS 

 

Indeks Kepuasan Mahasiswa untuk masing-masing pernyataan disajikan pada 

Gambar 25. 

 
Gambar 25. Rataan Indeks Kepuasan Mahasiswa untuk Setiap Pernyataan Kuesioner 

2.78% 3.68%

13.02%

9.64%

18.99%

8.85%

5.77%

6.66%

7.55%

0.10%

3.98%

0.20%

3.98%
0.10% 14.61% 0.10%

Biologi S1 Pendidikan Biologi S1 Statistika S1 Statistika DIII

Matematika S1 Pendidikan Matematika S1 Pendidikan Matematika S2 Kimia S1
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 Laporan Evaluasi Diri PS Statistika – UPPS FMIPA UNP  68 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui rata-rata indeks kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kemahasiswaan sebesar 3,18. Hal ini menunjukkan bahwa respon 

mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UNP tergolong baik. 

Gambar 26 menyajikan indeks kepuasan mahasiswa berdasarkan 5 aspek layanan 

kemahasiswaan di UPPS. 

 
Gambar 26. Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Kemahasiswaan. 

 

Berdasarkan 5 aspek kepuasan pengguna terhadap layanan kemahasiswaan, indeks 

kepuasan tertinggi adalah pada aspek keandalan yakni dengan capaian indeks kepuasan 

sebesar 3,27. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dari tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan seluruh unsur pimpinan di UPPS telah memberikan kepuasan tertinggi 

jika dibandingkan dengan aspek lainnya. Sementara itu, capaian indeks kepuasan terendah 

dicapai oleh aspek bukti fisik yang berkaitan dengan fasilitas, yakni sebesar 3,02. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas layanan kemahasiswaan dari segi fasilitas masih perlu 

ditingkatkan. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Jumlah peminat PS Statistika cukup tinggi dan terjadi peningkatan yang signifikan 

setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun 

sama dengan daya tampung. Sementara itu, persentase jumlah mahasiswa yang tidak 

mendaftar ulang sangat kecil. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan 

mahasiswa, seperti beasiswa, poliklinik, asrama mahasiswa, ormawa, dan sebagainya tidak 

mempunyai kendala yang berarti. Semua mahasiswa UPPS terlayani dengan baik sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Permasalahan pada bidang kemahasiswaan diantaranya adalah kecilnya persentase 

berhasilnya mahasiswa meraih medali dalam kegiatan kemahasiswaan yang 

diselenggarakan oleh Belmawa Kemendikbud, seperti KNMIPA, PKM 8 Bidang. Ajang ini 

masih didominasi oleh perguruan tinggi besar seperti UGM, UI, ITB, dan lain-lain. Tindak 

lanjut yang diambil UPPS adalah mendorong dosen-dosen muda untuk membimbing dan 

memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan itu. Di samping itu, UPPS juga 

memberikan fasilitas yang cukup kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Pelayanan kemahasiswaan pada UPPS diperbaiki dan disempurnakan secara terus 

menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku. 
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C.4 SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Latar Belakang 

a) Latar Belakang Penetapan Standar Sumber Daya Manusia 

Untuk mewujudkan sasaran strategis terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

termuat dalam Renstra UNP 2015-2019, UPPS perlu menetapkan standar pendidikan tinggi 

terkait SDM. Adapun sasaran strategis yang dimaksud dalam Renstra 2015-2019 adalah: 

1) meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas sumber daya, 2) meningkatnya relevansi 

dan produktivitas riset dan pengembangan, dan 3) menguatnya kapasitas inovasi. 

 

b) Tujuan Penetapan Standar Sumber Daya Manusia 

Tujuan penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan 

SDM adalah untuk menjamin agar sumber daya manusia di UPPS mencapai standar mutu 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 

itu juga bermanfaat untuk mendorong UPPS mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. 

 

c) Rasional Penetapan Standar Sumber Daya Manusia 

Rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan 

terkait SDM adalah agar SDM memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan 

Renstra UNP. SDM UPPS meliputi dosen dan tenaga kependidikan. 

 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan terkait SDM adalah sebagai berikut. 

a) Standar Mutu UNP yang ditetapkan oleh Rektor tanggal 21 Desember 2017 terkait 

standar beban kerja dosen, standar dosen tetap dan dosen tidak tetap, standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen, standar pengembangan SDM, standar kualifikasi 

tenaga kependidikan. 

b) Standar Operasional Prosedur (SOP) UNP yang ditetapkan oleh Rektor tanggal 10 

Januari 2018 diantaranya: SOP No.08.001.00 tentang Analisis kebutuhan SDM, SOP 

No.02.011.00 tentang Sistem Penghargaan Penelitian, SOP No.03.012.00 tentang 

Sistem Penghargaan (Reward dan Punishment), dan SOP No.08.004.00 tentang 

Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Remunerasi, SOP No.08.002.00 tentang 

Pemberdayaan SDM. 

c) Standar operasional prosedur UNP yang telah ditetapkan oleh Rektor tanggal 10 Januari 

2018 diantaranya: SOP No.08.001.00 tentang Analisis kebutuhan SDM, SOP 

No.08.002.00 tentang Pemberdayaan SDM. 

d) Renstra FMIPA UNP 2015-2019 dan 2020-2024. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Strategi UPPS dalam mencapai standar mutu terkait SDM adalah sebagai berikut. 

a) Dosen sebagai pendidik: memfasilitasi dosen melengkapi persyaratan untuk naik 

pangkat, percepatan guru besar, pengembangan dosen melalui studi lanjut dan 

pelatihan, fasilitas beasiswa untuk studi lanjut untuk dosen dan tendik, pelatihan Bahasa 

Inggris, serta memotivasi dan memfasilitasi dosen mengikuti program Scheme for 

Academic Mobility and Exchange (SAME). 
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b) Dosen sebagai peneliti: pelatihan penyusunan proposal penelitian, magang penelitian, 

pemberian penghargaan berupa insentif, kerjasama penelitian antar lembaga/perguruan 

tinggi di tingkat nasional dan internasional, pelatihan penulisan jurnal, menyediakan dana 

penelitian, dan memotivasi dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam 

perkuliahan. 

c) Dosen sebagai pelaksana PkM: pelatihan penyusunan proposal PkM, pemberian 

penghargaan berupa insentif, kerjasama pengabdian antar lembaga/perguruan tinggi di 

tingkat nasional dan internasional, pelatihan penulisan jurnal terkait hasil PkM, dan 

menyediakan dana PkM, dan memotivasi dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM ke 

dalam perkuliahan. 

d) Tenaga Kependidikan: mengikuti pelatihan yang relevan dengan tupoksi masing-masing, 

pelatihan Bahasa Inggris, dan mengikuti sertifikasi kompetensi. 

Sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan 

meliputi ketersediaan dana, fasilitas internet, fasilitas laboratorium untuk kegiatan penelitian, 

tenaga ahli, dan sistem pelayanan online. Selanjutnya mekanisme kontrol ketercapaian 

standar yang telah ditetapkan adalah monitoring dan evaluasi oleh BPMI yang berkoordinasi 

dengan GPM dan UPM, membuat laporan kinerja (lakin) fakultas yang diawali oleh lakin 

jurusan/prodi yang selanjutnya disahkan oleh senat fakultas, menyusun laporan Beban 

Kerja Dosen (BKD) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang divalidasi oleh validator. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Profil Dosen 

1) Kecukupan Jumlah Dosen Tetap 

Jumlah Dosen Tetap (DT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS 

Statistika tahun akademik 2020/2021 sebanyak 15 orang. Sebelas diantaranya adalah 

dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Sebagai tambahan, 

terdapat 2 orang dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti PS 

Statistika sedang menjalankan tugas belajar studi S3. 

 

2) Kualifikasi Akademik Dosen Tetap 

Persentase kualifikasi akademik DTPS ditampilkan pada Gambar 27. Gambar ini 

menunjukkan bahwa terdapat 36,36% dosen berkualifikasi akademik S3 dan 63,64% 

lainnya berkualifikasi akademik S2. Diperkirakan tiga tahun ke depan, dua orang dosen yang 

sedang menjalani tugas belajar S3 akan menyelesaikan studinya. 

 
Gambar 27. Persentase Kualifikasi Akademik DTPS 

 

63.64%

36.36%

S2 S3
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3) Kepemilikan Sertifikasi Profesi  

Dosen tetap PS Statistika telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 54.5%. Artinya 6 

diantara 11 dosen tetap PS Statistika telah tersertifikasi. 

 

4) Jabatan Akademik Dosen Tetap 

Jabatan akademik DTPS PS Statistika dapat diklasifikasi atas empat kelompok seperti 

terlihat pada Gambar 28. Pada Gambar 28 terlihat bahwa hanya 9% DTPS yang memiliki 

jabatan akademik Lektor Kepala, dan belum ada yang berjabatan akademik Guru Besar. 

 
Gambar 28. Persentase DTPS Berdasarkan Jabatan Fungsional 

 

5) Beban Kerja Dosen Tetap 

a. Jumlah mahasiswa terdaftar pada PS Statistika tahun akademik 2020/2021 adalah 

169 dan jumlah DTPS adalah 11 orang. Dengan demikian, rasio jumlah DTPS dengan 

jumlah mahasiswa adalah 1:16. Hal ini merupakan rasio yang ideal karena satu orang 

DTPS dapat melayani 16 orang mahasiswa. 

b. Rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa pada 

seluruh prodi di PT adalah 4 mahasiswa. Mahasiswa yang dibimbing oleh DTPS 

adalah mahasiswa prodi DIII Statistika, S1 Matematika, dan S1 Pendidikan 

Matematika. Sedangkan mahasiswa PS Statistika belum mengerjakan tugas akhir. 

c. Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS pada kegiatan 

pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan 

dan/atau penunjang adalah 14,38 sks per semester. Hal ini sudah sesuai dengan 

kriteria beban kerja dosen yakni antara 12-16 sks per semester. 

6) Keterlibatan Dosen Tidak Tetap 

PS Statistika tidak memiliki dosen tidak tetap. Hal ini disebabkan karena jumlah DTPS 

sudah memenuhi kriteria beban kerja dosen. 

 

b) Kinerja dosen 

1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS (Tabel 3.b.1LKPS). 

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berupa editor pada jurnal 

nasional, juri pada kompetisi nasional, narasumber, dan tenaga ahli survei. Selama tiga 

tahun terakhir terdapat 11 pengakuan/rekognisi yang dilakukan oleh DTPS PS Statistika. 
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2) Penelitian DTPS (Tabel 3.b.2 LKPS). 

Penelitian yang dilaksanakan DTPS selama tiga tahun terakhir disajikan pada Gambar 

29. Gambar ini memperlihatkan bahwa penelitian yang dilakukan DTPS sebagian besar 

didanai oleh PT (PNBP) dan mandiri. 

 
Gambar 29. Jumlah Judul Penelitian DTPS 

 

3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS (Tabel 3.b.3 LKPS) 

PkM yang dilaksanakan DTPS selama tiga tahun terakhir disajikan pada Gambar 30. 

Gambar ini memperlihatkan bahwa PkM yang dilakukan DTPS sebagian besar didanai oleh 

PT (PNBP) dan mandiri. 

 
Gambar 30. Jumlah PkM DTPS 

 

4) Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir  

Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS berupa publikasi pada Jurnal Penelitian 

Tidak Terakreditasi (JPTT), Jurnal Penelitian Nasional Terakreditasi (JPNT), Jurnal 

Penelitian Internasional (JPI), dan Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi (JPIB). 

Disamping itu, juga terdapat prosiding pada Seminar Nasional (SN), dan Seminar 

Internasional (SI), serta tulisan pada Media Massa Nasional (MMN). Jumlah publikasi untuk 

setiap jenis tersebut dalam tiga tahun terakhir disajikan pada Gambar 31. 
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Gambar 31. Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS 

Gambar 31 menunjukkan bahwa sebagian besar publikasi DTPS di JPTT dan SI. 

Untuk publikasi di SI, terjadi peningkatan jumlah pada tahun 2020. Disamping itu juga 

terdapat publikasi DTPS di JPI dan JPIB. Hal ini memperlihatkan adanya peningkatan 

kinerja dalam publikasi internasional. 

 

5) Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir  

Karya ilmiah DTPS yang disitasi berdasarkan tahun terbitnya dapat dilihat pada 

Gambar 32. Gambar ini memperlihatkan bahwa terdapat 16 jumlah karya DTPS yang telah 

disitasi. 

 
Gambar 32. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Dosen Berdasarkan Tahun Terbitnya 

 

6) Produk/Jasa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat 

Bagian ini tidak diuraikan karena PS Statistika bukan program sarjana terapan. 

 

7) Luaran Penelitian dan PkM Lainnya yang dihasilkan DTPS dalam 3 Tahun 

Terakhir 

Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan DTPS selama 3 tahun terakhir 

sebanyak 9 HKI yang berupa hak cipta atas karya tulis masing-masing dosen ataupun 

kolaborasi dosen PS Statistika. 

 

c) Pengembangan Dosen 

Realisasi pengembangan DTPS terhadap rencana pengembangan SDM telah sesuai 

dengan Renstra UNP. Misalkan pengembangan DTPS untuk mengikuti studi lanjut dan 

pelatihan, menyediakan dana penelitian dan PkM, memfasilitasi DTPS untuk mengikuti 

seminar nasional dan internasional, dan mendorong DTPS untuk mempublikasikan karya 

ilmiah pada jurnal nasional dan internasional telah diprogramkan setiap tahun. 
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d) Tenaga Kependidikan 

Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya 

(administrasi, laboran, teknisi, dll) disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan 

No. 
Jenis Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan  

di UPPS sesuai dengan kualifikasinya 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 ≤ SMA/SMK 

1 Administrasi 0 4 17 0 5 0 0 8 

2 Pustakawan* 1 3 18 0 1 1 0 0 

3 
Teknisi/ Analis/ Operator/ 

Programer 
0 0 4 0 0 0 0 0 

4 Laboran 0 0 11 0 1 0 0 6 

Total 1 7 50 0 7 1 0 14 
* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

 

Tabel 18 memperlihatkan bahwa 82.5% tenaga kependidikan UPPS memiliki 

kualifikasi Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi 

tenaga kependidikan memenuhi kebutuhan layanan prodi dan mendukung pelaksanaan 

akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan prodi. Semua pustakawan yang 

memiliki pendidikan formal bidang perpustakaan ditempatkan pada perpustakaan pusat 

UNP, karena layanan perpustakaan untuk semua mahasiswa dan dosen diberikan oleh 

perpustakaan pusat. Selain itu, UPPS memiliki 18 orang laboran dengan kualifikasi yang 

sesuai dengan bidangnya dan 7 orang laboran yang memiliki sertifikat kompetensi tertentu 

sesuai tugasnya. Dua orang laboran dengan kualifikasi sarjana ditempatkan di Laboratorium 

Komputasi PS Statistika. Keduanya juga memiliki sertifikat kompetensi bidang IT. 

Berbagai layanan online seperti E-Office FMIPA UNP 

(http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/), sistem online administrasi program mahasiswa FMIPA 

UNP (http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/akama/index.php), sistem administrasi penelitian 

dan PkM (http://lp2m.unp.ac.id/admlp2m/), dan sistem informasi perpustakaan online 

(http://pustaka.unp.ac.id/) meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan UPPS bidang SDM adalah keikutsertaan dosen yang 

melaksanakan Program SAME, keterlibatan dosen dalam Program Postdoc, partisipasi 

dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan dan magang dalam negeri, keterlibatan 

dosen muda dengan Pembina, dan ketersediaan panduan kerja (job description). 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Berikut ini disajikan Gambar 33 yang memuat diagram cincin persentase ketercapaian 

indikator kinerja utama yang berlaku di UPPS. Gambar ini menunjukkan bahwa untuk 

indikator tenaga kependidikan diperoleh capaian 100%. Ini berarti jumlah tenaga 

kependidikan sudah mencukupi dan kualifikasinya telah sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing dalam pelayanan sivitas akademika di UPPS dan PS Statistika. Hal ini juga 

didukung dengan adanya integrasi teknologi informasi dan computer dalam mendukung 

kegiatan penunjang pendidikan. 

http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/
http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/akama/index.php
http://lp2m.unp.ac.id/admlp2m/
http://pustaka.unp.ac.id/
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Gambar 33. Persentase Keberhasilan Indikator sesuai Standar SDM 

Sementara itu, ketercapaian indikator profil dosen telah mencapai 67%. Diantara 

faktor pendukung capaian ini adalah kecukupan jumlah DTPS yang ditunjukkan oleh rasio 

dosen dan mahasiswa 1:16, beban kerja dosen disesuaikan dengan tuntutan BKD yang 

terlihat dari nilai EWMP sebesar 14,38 sks, dan tidak adanya keterlibatan dosen tidak tetap. 

Disisi lain, faktor penyebab ketidaktercapaian indikator ini adalah belum semua DTPS 

memiliki sertifikat pendidik karena belum memenuhi persyaratan memperoleh jabatan 

fungsional, belum ada guru besar. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 

indikator profil dosen adalah percepatan fungsional dan sertifikasi bagi tenaga pendidik. 

Selain itu, indikator kinerja dan pengembangan dosen yang sudah berhasil meliputi 

pengakuan/rekognisi dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS, publikasi ilmiah, sitasi 

dan luaran dengan dengan tema yang relevan. Sedangkan indikator yang belum berhasil 

adalah kegiatan penelitian dan PkM yang melibatkan mitra internasional. Hal ini karena 

kurangnya kerjasama internasional. Untuk itu perlu wadah untuk kolaborasi riset dan PkM 

dengan lembaga luar negeri dan pelatihan bahasa Inggris. 

 

7. Penjaminan Mutu SDM 

Sistem penjaminan mutu di UPPS terdapat pada Dokumen Sistem Penjaminan Mutu 

FMIPA UNP. Dokumen ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh UNP terkait SDM 

yang mengikuti siklus PPEPP yang terdapat pada manual mutu UNP yang telah disahkan 

pada tanggal 20 Desember 2017. 

 

a) Penetapan Standar 

Dokumen standar mutu SDM ditetapkan oleh Rektor pada Standar Mutu yang 

diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2017, meliputi: 

1) Standar beban kerja dosen: minimal 12 sks dan maksimal 16 sks per semester. 

2) Standar dosen tetap dan dosen tidak tetap: jumlah dosen tetap paling sedikit 6 dan 

memenuhi rasio dosen dan mahasiswa. 

3) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen: berkualifikasi akademik lulusan 

magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 

4) Standar pengembangan SDM: merujuk kepada pedoman pengembangan diri tenaga 

akademik UNP. 

5) Standar kualifikasi tenaga kependidikan: memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

lulusan Diploma III yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok 

dan fungsinya. 
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b) Pelaksanaan Standar 

Dosen dan tenaga kependidikan bersama pimpinan melaksanakan standar SDM 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

 

c) Evaluasi Standar 

Evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan, yaitu Ketua Jurusan, WD I, WD II, dan Dekan 

melalui: 

1) BKD, SKP dan kontrak serta laporan kinerja dosen. 

2) Catatan harian tenaga kependidikan dalam Buku Kinerja Harian. 

 

d) Pengendalian Standar 

1) Memonitor dan mengevaluasi laporan BKD, pelaksanaan SKP, laporan kinerja dosen 

oleh pimpinan. 

2) Mengevaluasi catatan harian tenaga kependidikan dalam Buku Kinerja Harian. 

 

e) Peningkatan Standar 

Melalui program-program yang sudah direncanakan di Renstra dan RKAKL UPPS, 

misalnya: pengembangan dosen melalui studi lanjut dan pelatihan, peningkatan kinerja 

tenaga kependidikan melalui pendidikan/pelatihan yang relevan dengan deskripsi kerja 

masing-masing. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Instrumen yang digunakan adalah angket kepuasan dosen terhadap pelayanan dan 

angket kepuasan tenaga kependidikan terhadap pelayanan dimana angket telah divalidasi 

dengan isi berkaitan pengelolaan dan pengembangan SDM: 1) sistem dan mekanisme 

perencanaan kepegawaian, 2) sistem dan mekanisme rekrutmen kepegawaian, 3) sistem 

dan mekanisme seleksi kepegawaian, 4) sistem dan mekanisme penempatan 

kepegawaian, 5) sistem dan mekanisme pengembangan kepegawaian, 6) sistem dan 

mekanisme retensi kepegawaian, 7) sistem dan mekanisme pemberhentian kepegawaian, 

8) sistem dan mekanisme pensiun kepegawaian, 9) sistem dan mekanisme pengelolaan 

kepegawaian, 10) kegiatan pengembangan kepegawaian, 11) skema pemberian reward 

dan punishment. 

Angket kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pelayanan diukur 2 kali 

dalam setahun. Pada semester Juli-Desember 2020 sudah dilaksanakan, direkam dan 

dianalisis datanya melalui sistem link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 

Se22WsjNZFPa8evFY0W6TYf-3m_bEPHUeIsWt_m_N1iuR3SwA/viewform (dosen) dan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezbuuqW6qZZjzHY4HZu3EnFf8WdzxQm1Z

4JRsqIvo8YJE-oA/viewform (tenaga kependidikan). 

Hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan dan 

pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara konsisten dan ditindaklanjuti 

secara berkala. Jumlah responden dosen pada survei ini adalah 65 orang dan responden 

tenaga kependidikan adalah 46 orang. 

 

a) Hasil analisis angket kepuasan dosen 

Hasil analisis angket kepuasan dosen terhadap pengelolaan dan pengembangan 

SDM dapat dilihat pada diagram dalam Gambar 34. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL%20Se22WsjNZFPa8evFY0W6TYf-3m_bEPHUeIsWt_m_N1iuR3SwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL%20Se22WsjNZFPa8evFY0W6TYf-3m_bEPHUeIsWt_m_N1iuR3SwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezbuuqW6qZZjzHY4HZu3EnFf8WdzxQm1Z4JRsqIvo8YJE-oA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezbuuqW6qZZjzHY4HZu3EnFf8WdzxQm1Z4JRsqIvo8YJE-oA/viewform
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Gambar 34. Deskripsi Angket Kepuasan Dosen 

Secara umum kepuasan dosen terhadap pengelolaan dan pengembangan SDM yaitu 

78.13. Artinya berada pada kategori baik. 

 

b) Hasil analisis angket kepuasan tenaga kependidikan 

Hasil analisis angket kepuasan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan dan 

pengembangan SDM dapat dilihat pada diagram Gambar 35. 

 
Gambar 35. Deskripsi Angket Kepuasan Tenaga Kependidikan 

 

Secara umum kepuasan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan dan 

pengembangan SDM sebesar 76.63 artinya berada pada kategori baik. 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan dianalisis dengan melakukan 

perhitungan indeks kepuasan dosen terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan 

SDM. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor jawaban responden 

sesuai dengan item pertanyaan menggunakan rumus: 

SKM =
Total nilai persepsi  tiap unsur

Total unsur yang terisi
× Nilai penimbang 

 (Permenpan Nomor 14 tahun 2017) 

Dengan nilai penimbang adalah 25 yaitu 1 dibagi banyaknya pilihan jawaban untuk 

setiap item dikali 100%. Dan SKM merupakan indeks kepuasan dosen dan/atau tenaga 

kependidikan. Cara yang sama juga digunakan untuk menganalisis data tenaga 

kependidikan. 
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9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Secara umum, SDM PS Statistika telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dilihat 

dari segi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan dan 

pengembangan SDM berada pada kategori baik. Berkaitan dengan hal itu, terdapat 

beberapa permasalahan mengenai hal ini, antara lain tingginya nilai ekuivalensi waktu 

mengajar penuh DTPS yang disebabkan banyaknya jumlah sesi perkuliahan karena 

kapasitas laboratorium. Selain itu, dosen dengan kualifikasi S3 masih kurang. Rencana 

perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh FMIPA UNP dan PS Statistika dengan 

mengadakan kegiatan 1) percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar, 2) Pelatihan bahasa 

internasional untuk SDM, 3) Pembuatan wadah untuk kolaborasi kolaborasi riset dan PkM 

dengan lembaga luar negeri, 4) Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian di tingkat 

nasional, 5) Percepatan studi lanjut dan fungsional dosen. 

 

C.5 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA 

1. Latar Belakang 

Keuangan berperan penting dalam menunjang terlaksananya kegiatan tridharma 

Perguruan Tinggi di FMIPA. Target-target pencapaian tridharma hanya dapat terpenuhi 

dengan adanya alokasi keuangan yang memadai. Untuk tahun 2021, FMIPA mentargetkan 

enam prodi terakreditasi internasional ASIIN. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan 

keuangan yang baik agar tercapai semua standar yang ditetapkan untuk akreditasi 

internasional. Perencanaan keuangan dilakukan dengan tujuan memeratakan penggunaan 

keuangan sesuai kebutuhan. Perencanaan keuangan dan anggaran dibuat setahun 

sebelum penggunaan anggaran tersebut. Perencanaan keuangan dan anggaran di FMIPA 

dibuat bersama antara pimpinan fakultas dan jurusan serta program studi. Pembagian pagu 

anggaran per jurusan dilakukan berdasarkan jumlah mahasiswa dan analisis kebutuhannya. 

Analisis kebutuhan dilakukan tiap tahun oleh setiap jurusan dan sub bagian BMN fakultas. 

Perencanaan keuangan untuk tahun berjalan dibuat pada trimester pertama pada tahun 

sebelumnya. Program/kegiatan dilakukan dalam empat triwulan dengan rincian penggunaan 

anggaran dari triwulan satu sampai triwulan empat berturut-turut adalah keuangan 15%, 

40%, 35% dan 10%. Realisasi anggaran ditinjau per triwulan. Pertanggungjawaban 

keuangan dilakukan oleh Dekan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). 

Selain keuangan, sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan guna menunjang 

terlaksananya tridharma perguruan tinggi, usaha pencapaian capaian pembelajaran dan 

peningkatan suasana akademik. Peremajaan sarana prasarana dilakukan sesuai 

kebutuhan. Saat ini semua ruangan perkuliahan sudah dilengkapi dengan LCD dan AC. 

Sedangkan perawatan sarana prasarana dilakukan secara reguler dua kali setahun yang 

dilakukan dalam masa liburan mahasiswa. Perawatan dan pengadaan sarana prasarana 

dilakukan menggunakan dana PNBP atau BOPTN, APBN, dan hibah. 

 

2. Kebijakan 

a) Pengelolaan keuangan UNP diatur melalui: 

1) Kepmenristekdikti RI No 194/M/KPT/2019 tentang biaya kuliah tunggal dan uang 

kuliah tunggal pada PT dilingkungan Kemenristekdikti tahun angkatan 2019. 

2) Undang-undang RI No 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. 

3) Undang-undang RI No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 

4) Peraturan menteri keuangan RI No. 6/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan 
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layanan umum Universitas Negeri Padang. 

5) Peraturan menteri keuangan RI No. 78/PMK.02/2019 tentang standar biaya masukan 

tahun anggaran 2020. 

6) Peraturan Pemerintah RI No 50 tahun 2018 tentang perubahan atas PP No 45 tahun 

2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 

7) PP No 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. 

b) Pengelolaan sarana prasarana diatur melalui: 

1) Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

2) Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan pengadaan 

barang/jasa pada BLU. 

3) Peraturan Pemerintah RI No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik 

negara/daerah. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

UPPS memiliki beberapa strategi dalam pencapaian standar dibidang keuangan dan 

pengelolaan sarana dan prasarana: 

(1) Melakukan penetapan UKT bagi mahasiswa baru di tingkat universitas. 

(2) Menetapkan tarif layanan umum berupa tarif layanan akademik dan tarif layanan 

penunjang akademik. 

(3) Uang makan diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan daftar hadir pegawai ASN 

dalam 1 bulan, dan tidak diberikan bila tidak hadir, sedang melaksanakan perjalanan 

dinas, sedang cuti, atau diperbantukan di luar instansi pemerintah. 

(4) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik asisten 

ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. 

(5) Memberikan insentif berupa remunerasi kepada dosen yang bekerja melebihi target 

yang ditetapkan. 

Sementara ini, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan antara lain adalah: 

(1) Melakukan perbaikan, penambahan dan peremajaan sarana pembelajaran seperti 

peremajaan atau penambahan alat laboratorium, alat peraga, penambahan fasilitas 

komputer, penambahan AC, proyektor, bunga taman, dan lainnya. 

(2) Melakukan perbaikan, penambahan dan peremajaan prasarana seperti rehab 

laboratorium, rehab gedung, penambahan lahan parkir dan penambahan taman 

belajar. 

(3) Sarana dan prasarana dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Keuangan 

Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan berpusat pada tingkat universitas. Dana 

dialokasikan ke fakultas dan jurusan berdasarkan proporsi jumlah mahasiswa. Pada tingkat 

jurusan, dana digunakan untuk biaya operasional jurusan. Pengalokasian dana diawali 

dengan penyusunan rencana kegiatan selama satu tahun oleh pimpinan jurusan dan 

program studi dalam bentuk Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga 

(RKAKL) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Rancangan tersebut didiskusikan lebih 

lanjut pada tingkat fakultas, lalu diajukan ke universitas. 

1) Alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan. 
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Gambar 36. Biaya Operasional PS Statistika 

 

PS Statistika berdiri sejak tahun 2018, sehingga biaya operasionalnya dimulai dari 

2018. Dimana pada tahun 2018, biaya operasional PS Statistika adalah sebesar 

Rp2.871.730.000,00. Jumlah biaya operasional pada tahun 2019 meningkat menjadi 

Rp3.809.860.000,00. Jumlah biaya operasional pada tahun 2020 meningkat menjadi 

Rp1.895.590.000,00. Rata-rata biaya operasional PS Statistika adalah 

Rp2.829.060.000,00. Jumlah dana ini sangat mencukupi untuk pelaksanaan operasional di 

PS Statistika. 

Pada tahun 2018, jumlah mahasiswa pada PS Statistika adalah 60 orang mahasiswa 

dengan biaya operasional per mahasiswanya adalah sebesar Rp46.362.166,00. Pada tahun 

2019, jumlah mahasiswa PS Statistika bertambah menjadi 120 orang mahasiswa dengan 

biaya operasional per mahasiswa sebesar Rp31.748.000,00. Pada tahun 2020 ada 

sebanyak 169 mahasiswa PS Statistika dengan biaya operasional Rp11.216.000,00. 

Dengan demikian diperoleh rata-rata biaya operasional per mahasiswa per tahun pada PS 

Statistika adalah sebesar Rp29.775.836,00. 

 

2) Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen 

 
Gambar 37. Dana Penelitian Dosen PS Statistika 

 

Dana penelitian yang diraih oleh dosen PS Statistika sangat beragam. Pada tahun 

2018 ada sebanyak 6 penelitian yang dilakukan oleh dosen PS Statistika dengan total dana 

Rp98.000.000,00, sehingga rata-rata dana penelitian per dosen nya adalah 

Rp8.909.666,00. Selanjutnya pada tahun 2019, ada sebanyak 12 penelitian yang dilakukan 

dengan total jumlah dana yang diraih adalah sebesar Rp560.000.000,00, dengan rata-rata 

dana penelitian per dosennya sebesar Rp50.909.000,00. 
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Sementara pada tahun 2020, ada sebanyak 3 penelitian yang telah dilakukan dengan 

jumlah dana yang diraih adalah sebesar Rp76.100.000,00. Dengan rata-rata dana 

penelitiaan per dosennya adalah Rp6.918.181,00. Sehingga diperoleh Rata-rata dana 

penelitian per dosen per tahunnya adalah sebesar Rp22.245.454,00. 

 

3) Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap 

 
Gambar 38. Dana Pengabdian Dosen PS Statistika 

 

Pada tahun 2018 ada 9 PkM yang telah dilakukan oleh dosen PS Statistika. Total dana 

yang diperoleh untuk semua PkM tersebut adalah Rp118.500.000,00 dengan rata-rata dana 

PkM per dosen adalah Rp10.772.727,00. Sementara pada tahun 2019 ada 7 PkM yang 

dilakukan oleh dosen PS Statistika dengan total dana yang diperoleh adalah Rp 

92.800.000,- sehingga diperoleh rata-rata dana PkM per dosen di tahun 2019 adalah Rp 

8.436.000. Pada tahun 2020 ada 7 PkM yang dilakukan oleh dosen PS Statistika dengan 

total dana yang diperoleh adalah Rp79.750.000,00 sehingga diperoleh rata-rata dana PkM 

per dosen di tahun 2020 adalah Rp7.227.000,00 Dari kegiatan PkM yang telah dilakukan 

dari tahun 2018-2020, maka diperoleh rata-rata dana PkM per dosen per tahun sebesar 

Rp8.812.121,00. 

 

4) Penggunaan dana untuk investasi 

 
Gambar 39. Dana Investasi SDM, Sarana, dan Prasarana 

 

Gambar 39 menjelaskan tentang total dana investasi SDM, investasi sarana dan 

investasi prasarana. Dana investasi untuk SDM digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan SDM melalui workshop, coaching klinik dan pelatihan. Dana investasi 

Prasarana digunakan untuk memperbaiki sarana ruang kuliah, perkantoran, laboratorioum. 

Sementara itu, investasi sarana digunakan untuk fasilitas pendukung pembelajaran seperti 
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proyektor, meja belajar, komputer, AC, peralatan kantor, dan sebagainya. 

Semua investasi SDM, Sarana dan prasarana sudah memenuhi seluruh kebutuhan 

untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Sarana dan prasarana yang ada sangat 

menunjang kegiatan sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, 

mulai dari proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian. Tidak hanya menyediakan 

sarana dan prasarana guna menunjang terlaksananya tridharma perguruan tinggi, 

peningkatan kemampuan SDM juga selalu dilakukan guna menunjang hal tersebut. 

 

b) Sarana 

1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan 

Sarana yang ada pada PS Statistika dikelola oleh Ketua Jurusan dibantu oleh 

Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Koordinator Program Studi, tenaga pengajar dan 

tenaga pendidik. Sarana ini dapat digunakan oleh semua sivitas akademika, baik dosen, 

tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Sarana ini dimanfaatkan sebagai penunjang 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

Sarana yang dimiliki oleh UPPS merupakan sarana yang berkualitas sangat baik dan 

aksesable dengan jumlah yang mencukupi. Semua sarana dapat dipergunakan seluas-

luasnya oleh sivitas akademika untuk meningkatkan suasana akademik dan non-akademik. 

Selain itu UPPS juga memberikan fasilitas yang muthakhir seperti unit-unit komputer terbaru 

pada tiap laboratorium. 

Sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan pada PS Statistika 

diantaranya adalah ada 120 unit komputer yang tersebar di 4 laboratorium Statistika dan 

Matematika. Sarana lain yang ada di laboratorium komputer adalah mobiler, LCD, AC, 

proyektor dan Papan tulis. Semenara sarana yang ada diruang perkuliahan adalah kursi 

perkuliahan dengan kondisi yang baik, AC, Proyektor dan papan tulis, dan spidol. Sarana 

lain yang disediakan adalah kursi di lobi jurusan, kursi taman dan Jaringan wifi yang bisa 

diakses diseluruh area kampus untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

Para sivitas akademika juga disediakan sarana berupa koleksi sekitar 2500 judul yang terdiri 

dari buku, jurnal, CD-ROM, skripsi/tesis, diktat, dan majalah. Dan semua koleksi tersebut 

dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai penunjang kegiatan belajarnya. Sementara itu 

sarana untuk ruang kantor PS Statistika adalah perlatan kantor berupa meja kursi dan lemari 

yang dimiliki oleh setiap dosen, tersedianya fasilitas pantry dan peralatan tempat ibadah. 

Semua sarana yang ada sangat memadai dan mudah diakses dalam menunjang 

kegiatan dosen maupun mahasiswa, sarana yang mutakhir juga disediakan agar 

terselenggara pembelajaran yang berkualitas dan dengan lengkapnya sarana yang ada 

mempermudah dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan di kampus. Semua sarana selalu 

diperbaharui secara berkala agar tetap mampu mendukung kegiatan pembelajaran pada PS 

Statistika. 

 

2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 

a. Mengumpulkan data yang cepat, akurat, dan dapat di pertanggungjawabkan serta terjaga 

kerahasiaannya. 

Sarana informasi yang digunakan oleh PS Statistika adalah sistem informasi yang 

disediakan oleh UNP. Informasi yang tersedia di sarana tersebut sudah sangat lengkap 

dan mudah diakses. Informasi dan data sudah dalam bentuk digital, sehingga jika 

membutuhkan informasi tertentu dapat diakses dengan cepat dengan tingkat akurat 

tinggi contoh https://elearning2.unp.ac.id/ dan http://pustaka.unp.ac.id/. 

https://elearning2.unp.ac.id/
http://pustaka.unp.ac.id/
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Walaupun semua data sudah bisa diakses secara online, bukan berarti semua 

orang dapat mengaksesnya. Ada beberapa informasi yang hanya bisa diakses oleh para 

pejabat jurusan, fakultas atau universitas saja. Ada juga data yang hanya bisa diakses 

oleh para dosen dan tenaga kependidikan saja, Sehingga data yang ada tetap terjaga 

kerahasiaannya dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti https://sia2.unp.ac.id. 

b. Mengelola data pendidikan (sistem informasi manajemen perguruan tinggi: akademik, 

perpustakaan, SDM, keuangan, aset, decision support system, dll). 

Saat ini PS Statistika menggunakan sistem informasi yang disediakan UNP dalam 

berbagai kegiatan baik akademik, SDM, Keuangan, perpustakaan maupun administrasi. 

Saat ini disediakan bandwich sebesar 60 Gbps. Adapun sistem informasi tersebut 

adalah: 

● Sistem di bidang akademik 

Untuk kegiatan akademik seperti jadwal perkuliahan, absensi, kegiatan 

perkuliahan, pengisian KRS, IPK dan persetujuan KRS oleh dosen untuk mahasiswa 

bimbingannaya dapat diakses melalui portal akademik dosen, sementara mahasiswa 

juga bisa mengaksesnya. 

 
Gambar 40. Tampilan Portal UNP (https://portal.unp.ac.id/) 

 

● Sistem informasi tentang SIPEG, REMUN, SISKAMA, SIMKEU, SIPMONEV dan UKT 

dapat diakses melalui situs Rumah gadang UNP. 

 

https://sia2.unp.ac.id/
https://portal.unp.ac.id/
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Gambar 41. Tampilan Rumah Gadang (https://rumah-gadang.unp.ac.id/login.php) 

 

● Sistem Informasi Sumber daya Terintegrasi 

 
Gambar 42. Tampilan Sister UNP (http://sister.unp.ac.id/auth/login) 

 

● Sistem Arsip berkas FMIPA 

 
Gambar 43. Tampilan Arsip (http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/) 

 

https://rumah-gadang.unp.ac.id/login.php
http://sister.unp.ac.id/auth/login
http://fmipa.unp.ac.id/arsipkantua/
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Dalam situs tersebut juga bisa diakses sistem administrasi terpadu (SATU). 

 
 

● Alumni FMIPA UNP 

 
Gambar 44. Tampilan Laman Alumni (http://fmipa.unp.ac.id/alumni/) 

 

c. Menyebarkan ilmu pengetahuan (e-learning, e-library, dll) 

PS Statistika juga menggunakan sistem informasi dibidang akademik. Mahasiswa 

bisa dengan mudah mengakses informasi dari situs yang telah disediakan universitas. 

Diantaranya yaitu, e-learning dan e-library. E-learning UNP dapat digunakan oleh dosen 

untuk mengunggah materi pelajaran baik berupa bahan ajar, tugas maupun video 

pembelajaran. Mahasiswa bisa mengakses e-learning kapanpun dan dimanapun 

sehingga penyebaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah 

diakses. Adapun E-learning UNP dan perpustakaan UNP dapat dapat diakses dari situs: 

● E-learning UNP 

https://elearning2.unp.ac.id/ 

http://fmipa.unp.ac.id/alumni/
https://elearning2.unp.ac.id/
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Gambar 45. Tampilan E-learning UNP 

 

● Perpustakaan Pusat UNP 

http://pustaka.unp.ac.id/ 

 
Gambar 46. Tampilan Laman Perpustakaan Pusat UNP 

 

c) Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana 

Prasarana yang ada pada PS Statistika merupakan prasarana bersama jurusan yang 

dikelola oleh Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, 

dan Kepala Laboratorium. Semua prasarana yang ada digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pemeliharaan prasarana dilakukan oleh 

manajemen jurusan dan fakultas (di bawah koordinasi Wakil Dekan II). 

Prasarana yang dapat digunakan oleh PS Statistika adalah ruang kelas statistika, 

ruang kelas yang ada di gedung dekanat, ruang kelas MKU, Laboratorium Statistika, kantor 

Jurusan Statistika, ruang dosen, ruang sidang Jurusan Statistika, ruang seminar, 

perpustakaan jurusan yang terintegrasi dengan matematika, perpustakaan pusat, ruang 

himpunan mahasiswa, area parkir, kantin, dan mushola. Selain itu, juga disediakan taman 

dan ruang terbuka yang digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi dan mengerjakan 

tugas perkuliahan. Pada taman dan ruang terbuka tersebut disediakan saklar listrik dan 

jaringan wifi yang memadai. Prasarana lain yang disediakan adalah kolam renang, Aula 

FMIPA, dan Gedung Olahraga. 

http://pustaka.unp.ac.id/
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Gambar 47. (a) Perpustakaan Jurusan, (b) Labor Komputasi Statistika, 

(c) Kolam Renang, (d) Sport Center 

 

Sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus di PS Statistika. 

Sehingga tidak ada kendala yang dialami oleh PS Statistika dalam pelayanan prasarana 

terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus. 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan pada bidang keuangan, sarana, dan prasarana adalah: 

a) Ketersediaan aplikasi sistem akuntansi pelaporan pengeluaran. 

b) Efektivitas dan konektivitas aplikasi sistem akuntansi pelaporan pengeluaran UNP. 

c) Dokumen pelaporan keuangan Barang Milik Negara (BMN). 

d) Layanan pengelolaan BMN. 

e) Menerapkan E-Pengadaan. 

f) Laporan BMN FMIPA sesuai simak BMN UNP. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Capaian kinerja di bidang keuangan, sarana, dan prasarana sudah baik dengan 

tingkat capaian 95%, (bisa diakses pada simkeu: https://rumah-gadang.unp.ac.id). Sarana 

yang disediakan merupakan fasilitas rutin yang digunakan mahasiswa, dosen, dan tenaga 

kependidikan. Sarana yang tersedia di UPPS untuk PS Statistika sudah lengkap dan mudah 

diakses. 

https://rumah-gadang.unp.ac.id/
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Prasarana yang dimiliki juga lengkap dan mudah diakses. Ruang kuliah yang ada telah 

mencukupi jumlahnya untuk para mahasiswa PS Statistika. Ada 4 Laboratorium yang bisa 

diakses untuk kegiatan praktikum di PS Statistika. Tiap laboratorium memiliki luas 54 m2 

dengan kapasitas 30 mahasiswa/laboratorium, sehingga tiap mahasiswa memiliki area 

seluas 1,8 m2. Laboratorium Statistika memiliki sarana yang lengkap dengan jumlah yang 

sangat cukup, sehingga semua mahasiswa PS Statistika memiliki kesempatan 

menggunakannya. Sementara itu, perpustakaan tersedia mulai dari tingkat prodi yang 

disebut ruang baca sampai tingkat univerisitas disebut perpustakaan pusat. Laboratorium 

statistika yang digunakan sangat lengkap dari segi ketersediaan alat praktikum dan mudah 

diakses oleh mahasiswa. Untuk ruang dosen, terdapat dua ruangan dengan luas masing-

masing ruangan adalah 54 m2. Setiap ruang tersebut terdapat 6 ruang dosen, sehingga 

setiap dosen memiliki ruang seluas 9 m2. Ruang dosen juga memiliki fasilitas yang lengkap 

sehingga mempermudah dosen dalam melakukan aktivitas di lingkungan kampus 

khususnya dalam melakukan pendidikan, penelitian, dan merencanakan pengabdian. 

Selain ruang dosen, juga ada kantor jurusan yang juga memiliki ukuran 108 m2. Pada kantor 

jurusan terdapat ruang Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan 

Staf Administrasi. 

Semua rancangan keuangan, sarana, dan prasarana yang ada sudah sangat 

memadai untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 

Semua sarana dan prasarana yang tersedia sangat mudah diakses dan selalu diperbarui 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

7. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Sistem Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana mengacu pada Dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu FMIPA UNP yang disusun Gugus Penjamin Mutu (GPM) FMIPA. 

Dokumen ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang terkait 

Keuangan, Sarana dan Prasarana yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) yang terdapat pada manual mutu 

Universitas Negeri Padang dengan nomor dokumen MM–16.027-00 yang telah disahkan 

berdasarkan SK Rektor No. 3494/UN.35/ 2017 pada tanggal 20 Desember 2017. 

a) Penetapan Standar 

Dokumen Standar Mutu Universitas Negeri Padang yang telah ditetapkan oleh Rektor 

tanggal 21 Desember 2017 yaitu terkait standar keuangan, sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar sarana penelitian, pengabdian, dan standar sarana prasarana 

pelayanan adminstrasi. 

b) Pelaksanaan Standar 

Standar Sarana Prasarana Pembelajaran  

1) PS Statistika membuat daftar sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan 

setiap semester. 

2) Daftar sarana dan prasarana tersebut akan direkap oleh Bagian Umum dan 

perlengkapan ditingkat fakultas. 

3) Fakultas melalui WD II dan tim pengadaan akan melakukan pengadaan sarana dan 

prasarana yang diperlukan sesuai dengan aturan pengadaan barang. 

4) Kondisi sarana dan prasarana tersebut akan dimonitoring oleh Bagian Umum dan 

BMN. Selain itu juga akan dilakukan perbaikan sarana dan prasarana jika diperlukan.  

 

 



 

 Laporan Evaluasi Diri PS Statistika – UPPS FMIPA UNP  89 

c) Evaluasi Standar 

Evaluasi standar dapat diukur melalui format: 

1) Untuk memastikan sarana prasarana sesuai standar dan aturan yang ada, fakultas 

melalui sub bagian umum dan BMN mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana 

secara reguler di setiap akhir tahun. 

2) Semua sarana prasarana yang ada di FMIPA terinventarisir dengan baik di bagian 

umum dan BMN. 

3) Pada bagian Keuangan dievaluasi oleh SPI. 

d) Pengendalian Standar 

1) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan standar sarana prasarana, dibuat 

perencanaan pengadaan sarana prasarana baru untuk tahun berikutnya. 

2) Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar yang sudah disusun akan dibahas 

pada rapat pimpinan dan pengendaliannya dilakukan oleh WD II. 

e) Peningkatan Standar 

Apabila semua standar yang ditetapkan sudah dijalankan dengan baik, maka akan 

dilakukan peningkatan melampaui standar yang sudah ada. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan sivitas akademika terhadap layanan pengelolaan keuangan 

maupun sarana dan prasarana dilaksanakan secara regular satu kali setahun pada akhir 

semester Juli-Desember. Pengukuran dilakukan menggunakan angket yang disebar secara 

online kepada semua unsur sivitas akademika mulai dari dosen, tendik sampai mahasiswa. 

Adapun angket tersebut dapat diakses pada link http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php. 

Survei Data hasil pengukuran disimpan/direkam pada google drive dan dapat diolah 

lebih lanjut. Tanggapan responden atas setiap item pertanyaan diukur menggunakan skala 

Likert. Pengukuran kepuasan sivitas akademika terhadap layanan pengelolaan keuangan 

maupun sarana dan prasarana dilaksanakan secara regular satu kali setahun pada akhir 

semester Juli-Desember. Pengukuran dilakukan menggunakan angket yang disebar secara 

online kepada semua unsur sivitas akademika mulai dari dosen, tendik sampai mahasiswa. 

Gambar 48 di bawah ini adalah contoh instrumen yang diberikan kepada sivitas akademika. 

 
Gambar 48. Angket Kepuasan Sivitas Akademika terhadap Layanan 

Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php
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Deskripsi data angket tersebut, dapat dilihat pada Gambar 49. 

  

  

  

  

Gambar 49. Tingkat Kepuasan Dosen 

 

Ada delapan indikator yang ditanyakan kepada sivitas akademika dan dari hasilnya 

terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap layanan di 

bidang keuangan dan sarana dan prasarana berada pada kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelayanan yang diterima terkait keuangan dan sarana dan prasarana 

sudah bekerja dengan baik. 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi kemudian dilanjutkan dengan perhitungan 

indeks kepuasan (IK) melalui perhitungan rata-rata skor jawaban responden sesuai dengan 

item pertanyaan menggunakan dengan rumus; 

IK =  n ∗ Si/N 

dimana Si = skor item masing masing aspek, n = predikat item dan N = Jumlah responden. 

Dari kuisioner yang telah diisi oleh responden, diperoleh rata-rata nilai IK untuk 

kepuasan dosen terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana 

sebesar 3,05. Berdasarkan kriterian dari Gugus Penjamin Mutu (GPM) FMIPA UNP, nilai 

yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan tergolong baik. Hasil survei ini 
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selanjutnya digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kualitas unit pelayanan.  

Sementara itu, rata-rata nilai IK untuk kepuasan tendik terhadap layanan pengelolaan 

keuangan maupun sarana dan prasarana sebesar 3,22, maka penilaian layanan tersebut 

tergolong baik. Dan rata-rata nilai IK dari mahasiswa terhadap layanan keuangan, sarana 

dan prasarana adalah sebesar 3,04 dimana penilaian tersebut tergolong Baik. Jadi 

berdasarkan penilaian terhadap terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana 

dan prasarana dari sivitas akademika FMIPA UNP, maka dikatakan bahwa layanan tersebut 

sudah baik. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Dari paparan mengenai keuangan, sarana, dan prasarana, mulai dari latar belakang 

sampai pengukuran kepuasan pengguna terhadap pelayanan keuangan dan sarana dan 

prasarana dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan sistem penjaminan mutu dalam 

pengaturan keuangan dan sarana sudah disusun dengan sangat baik (https://rumah-

gadang.unp.ac.id). Pengimplementasian dari kebijakan tersebut juga sudah diupayakan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan dari sudah tersedianya anggaran, sarana, dan prasarana 

yang baik untuk kegiatan akademik bagi sivitas akademika maupun non akademik. Bukti 

lain juga terlihat dari data yang dikumpulkan melalui angket kepada seluruh sivitas 

akademika FMIPA. Namun, sarana dan prasarana yang ada harus selalu ditingkatkan 

sebagai upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi sivitas akademika. Masukan dari 

sivitas akademika melalui penyebaran angket secara reguler dirasa efektif dalam meminta 

masukan demi peningkatan kualitas di bidang keuangan, sarana, dan prasarana. 

 

C.6 PENDIDIKAN 

1. Latar Belakang 

a) Latar Belakang Penetapan Standar Pendidikan 

Penyusunan kurikulum PS Statistika disesuaikan dengan visi keilmuan PS Statistika 

dengan mengacu pada perubahan keilmuan, kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, 

dan pengembangan sumber daya yang dimiliki dengan mengacu kepada Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Struktur Kurikulum Minimal Prodi 

Statistika di Indonesia yang ditetapkan oleh Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT) 

Indonesia. Pada proses pembelajaran dilakukan pengendalian mutu melalui sistem 

manajemen yang dilaksanakan dan dievaluasi secara kontinu serta diintegrasikan dalam 

kegiatan penelitian dan PkM seperti penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa. 

Pendekatan sistem pembelajaran adalah melalui proses belajar yang berpusat pada 

mahasiswa atau pembelajaran berbasis Student Center Learning (SCL). 

 

b) Tujuan Penetapan Standar Pendidikan 

Tujuan penentuan strategi standar pendidikan adalah sebagai berikut.  

1) Menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi keilmuan PS Statistika, 

2) Menjamin keterlaksanaan rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian proses 

pembelajaran sesuai kriteria yang ditetapkan pada SN Dikti. 

 

c) Rasional Penetapan Standar Pendidikan 

Untuk mencapai visi keilmuan PS Statistika perlu ditetapkan standar pendidikan yang 

https://rumah-gadang.unp.ac.id/
https://rumah-gadang.unp.ac.id/
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mengacu kepada SN Dikti. Selain itu, juga ditetapkan tujuan dari kurikulum PS Statistika 

sebagai strategi pencapaian standar Pendidikan yang memperhatikan suasana akademik 

berdasarkan faktor internal dan eksternal. Untuk menjaga kualitas dan ketercapaian visi 

keilmuan dan tujuan PS Statistika dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu oleh UPM 

PS Statistika dibawah koordinasi GPM dan wakil dekan bidang akademik. 

 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan terkait Pendidikan adalah sebagai berikut. 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  

c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2015 tentang SN Dikti. 

d) Renstra UNP 2015 -2019, Renstra UNP 2020-2024, Renstra FMIPA UNP 2015-2019, 

dan Renstra FMIPA UNP 2020-2024. 

e) Peraturan Rektor UNP Tahun 2018 tentang Peraturan Kegiatan Akademik. 

f) Pedoman Akademik FMIPA UNP Tahun 2018. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Ada beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai standar pendidikan dalam 

aspek standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

dan standar penilaian pembelajaran. Strategi UPPS dan PS Statistika dalam pencapaian 

standar terkait dengan pendidikan, antara lain: 

a) Menyediakan perangkat pembelajaran seperti RPS, bahan ajar, evaluasi pembelajaran, 

dan sarana prasarana pendukung lainnya. 

b) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terjadwal dan terstruktur. 

c) Menerapkan kurikulum berdasarkan KKNI dengan memperhatikan SN Dikti. 

d) Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian, PkM, dan luarannya ke dalam pembelajaran 

pada mata kuliah yang relevan. 

e) Menerapkan penilaian autentik untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. 

f) Monitoring dan evaluasi (monev) oleh UPM dibawah koordinasi GPM dan wakil dekan 

bidang akademik. Hasil monev digunakan oleh pimpinan fakultas untuk mengambil 

keputusan dan kebijakan dalam mengontrol ketercapaian standar pendidikan. Monitoring 

pembelajaran meliputi, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Hasil 

monev PS Statistika dapat dilihat pada link http://gpm.fmipa.unp.ac.id/admgpm/ 

index.php?page=lapmonprodi.  

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kurikulum Program Studi yang diakreditasi 

1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum.  

Mahasiswa tahun masuk 2018 dan 2019 menggunakan kurikulum PS Statistika 

pertama yang dirancang di awal pendirian PS Statistika, yaitu Kurikulum 2017. Untuk 

mahasiswa angkatan 2020 dilakukan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sebagai 

implementasi dari program MBKM. Penyusunan Kurikulum 2017 melibatkan pemangku 

kepentingan internal seperti pimpinan fakultas, GPM, kaprodi, serta dosen PS Statistika. 

Selain itu juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti FORSTAT, BPS, dan 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/admgpm/%20index.php?page=lapmonprodi
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/admgpm/%20index.php?page=lapmonprodi


 

 Laporan Evaluasi Diri PS Statistika – UPPS FMIPA UNP  93 

pakar kurikulum dari PT lain. 

Dalam proses penyusunan Kurikulum 2017, diawali dengan menelaah dan 

mempelajari beberapa kurikulum statistika dari beberapa PT yang sudah memiliki Prodi 

Statistika dan kurikulum minimal yang sudah disepakati FORSTAT. Pada tanggal 10-11 

Agustus 2018 dilaksanakan Workshop Kurikulum S1 Statistika dengan narasumber Dr. 

Sutikno, M.Si. dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Workshop ini bertujuan untuk 

mereview Kurikulum 2017. Pada tanggal 27 Juli 2020, PS Statistika mengikuti Workshop 

Kurikulum S1 Statistika di Era Disrupsi dan Kampus Merdeka yang diadakan oleh FORSTAT 

dengan narasumber Prof. Drs. Subanar, Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada dan Yudhie 

Andriyana, M.Sc., Ph.D. dari Universitas Padjajaran. Kegiatan pembahasan tentang 

kurikulum prodi statistika se-Indonesia dilaksanakan sekali setahun oleh FORSTAT. Selain 

itu sebagai penguatan kurikulum, UPPS juga mengadakan Sosialisasi Konsep Magang 

Merdeka Belajar pada November 2020 dengan narasumber Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc. dari 

IPB University. Direncanakan setiap 4 sampai 5 tahun, Kurikulum PS Statistika akan 

dilakukan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. 

 

2) Dokumen kurikulum. 

Dokumen kurikulum PS Statistika disusun menggunakan tahapan seperti disajikan 

pada Gambar 50.  

 
Gambar 50. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum 

 

a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang 

sesuai. 

Kurikulum PS Statistika disusun mengacu kepada deskripsi level 6 KKNI 

sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 

12/2012 tentang pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dokumen kurikulum berisi tentang profil 

lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah. Profil lulusan PS Statistika 

disajikan pada Tabel 19. 
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Keahlian 
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stake holder 
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(CP) 
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Tabel 19. Profil Lulusan PS Statistika 

No. Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1. Data Analyst Menganalisis berbagai jenis data di bidang: kependidikan, 

pemerintahan, perekonomian, atau lingkungan 

menggunakan teknik analisis statistika dengan bantuan 

perangkat lunak 

2. Asisten Peneliti Membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan 

secara statistika dan mengkomunikasikan secara lisan dan 

tulisan 

3. Calon Akademisi Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai 

persiapan menjadi akademisi (tenaga pendidik) 

4. Calon Manajer Memimpin dan mengelola organisasi/institusi baik di bidang 

riset, quality control, keuangan, pendidikan, dan 

pemerintahan 

5. Wirausaha Mengembangkan usaha di bidang konsultan riset, IT, dan 

lembaga pendidikan 

 

Mengacu pada profil lulusan yang disajikan pada Tabel 19, dirumuskan capaian 

pembelajaran lulusan yang memenuhi level 6 KKNI yang meliputi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Capaian pembelajaran lulusan tersebut mengacu pada hasil 

kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis (FORSTAT) dan 

secara berkala tiap 4-5 tahun dilakukan pemutakhiran sesuai perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna. Capaian pembelajaran lulusan untuk PS Statistika terlihat pada 

Lampiran 3. 

 

b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. 

Berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan, diturunkan bahan 

kajian beserta bobotnya sehingga diperoleh mata kuliah yang disertai bobot sks. Dengan 

demikian terdapat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. 

Hal ini digambarkan dalam peta kurikulum yang dapat dilihat pada Buku Kurikulum 2017 

PS Statistika (Lampiran 4). 

Setiap mata kuliah dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang mengacu 

pada capaian pembelajaran lulusan, sehingga tidak ada capaian pembelajaran mata 

kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Hal ini terlihat pada 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. 

 
c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah 

(atau dokumen sejenis lainnya). 

Dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah tersedia 

pada Buku Kurikulum 2017 PS Statistika. Buku Kurikulum 2017 PS Statistika berisi 

tentang struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian 

pembelajaran yang direncanakan serta konversi bobot kredit mata kuliah ke jam 

praktikum/praktik/praktik lapangan, dan pendistribusian mata kuliah untuk setiap 

semester. 

Untuk mengkonversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/praktik/praktik 

lapangan didasarkan pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yaitu (1) Kelompok 

mata kuliah yang dilaksanakan dengan teori atau tatap muka. Satu sks pada pembelajaran 

https://drive.google.com/file/d/1T_XqJcFlyZF6Cqbii52BoUDlxCj7Ywhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBKj23oBK4d6bhcEFxAozRcAmEY4DcQk/view?usp=sharing
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teori setara dengan kegitan tatap muka di kelas selama 50 menit, penugasan terstruktur 60 

menit dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester; (2) Kelompok mata kuliah 

berpraktikum yang dilaksanakan berupa teori dan praktik, termasuk seminar. Satu sks 

praktikumnya setara dengan 100 menit tatap muka di laboratorium, dan 70 menit mandiri. 

 

b) Pembelajaran 

1) Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran 

Dasar dari proses pembelajaran pada PS Statistika adalah Permenristekdikti Nomor 

44 tahun 2015 tentang Standar Proses Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi. Dosen 

bertugas untuk memberikan arahan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan yang sudah 

tertera pada karakteristik proses pembelajaran dari standar proses. Pembelajaran ini akan 

mengacu pada sembilan karakteristik proses pembelajaran, yaitu: interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

Proses pembelajaran pada PS Statistika bersifat SCL atau berpusat pada mahasiswa 

dimana dosen tidak lagi mendominasi perkuliahan dengan metode ceramah, namun 

berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar mandiri maupun 

kelompok. Secara umum ada tiga metode yang telah diterapkan, yaitu pemberian tugas, 

diskusi, dan presentasi. Sebelum pertemuan di kelas, mahasiswa diberi tugas mandiri 

membuat ringkasan tentang topik yang akan dibahas sehingga mahasiswa sudah memiliki 

pengetahuan awal sebelum dilakukan diskusi kelas. Selain itu, mahasiswa bisa diberikan 

tugas kelompok membuat makalah terkait materi dimana mereka akan bertanggung jawab 

mempresentasikan topik yang akan didiskusikan. Ketiga metode ini akan membuat 

mahasiswa saling berinteraksi baik sesama mahasiswa maupun dengan dosen (interaktif) 

dan juga melatih kerjasama antar mahasiswa (kolaboratif). 

Disamping itu pembelajaran pada PS Statistika bersifat integratif dan holistik karena 

juga memperhatikan aspek keterampilan dan sikap disamping aspek pengetahuan. Dalam 

pemberian tugas-tugas mahasiswa dituntut terampil dalam menulis tugas dan 

mempresentasikan tugas dalam kelompok. Mahasiswa juga dilatih untuk bersikap disiplin 

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pribadi maupun kelompok. Dalam 

diskusi dan presentasi, mahasiswa dilatih untuk mempunyai nilai moral dan etika dalam 

menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, dan mengemukakan ide. Mahasiswa 

juga dibimbing untuk bersifat religius dan peduli lingkungan, dengan mengaitkan topik 

pembelajaran dengan nilai-nilai agama dan nilai kearifan lokal. Jadi pembelajaran tidak 

hanya memperhatikan aspek kognitif, namun juga aspek keterampilan, mental dan spiritual 

mahasiswa. 

Pembelajaran juga bersifat kontekstual, tematik, dan saintifik. Tugas yang diberikan 

akan dikaitkan dengan dunia nyata mahasiswa dan permasalahan terkini di sekitar 

mahasiswa. Begitupun dengan topik yang didiskusikan, akan dikaitkan dengan 

permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Misalnya dalam mata kuliah 

AnalIsis Runtun Waktu dimana mahasiswa diminta untuk menerapkan metode yang sudah 

dibahas terhadap data yang ada disekitarnya misal nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing menggunakan bantuan software statistika dan nanti akan dipresentasikan. Penerapan 

proses pembelajaran yang telah diuraikan, yaitu berpusat pada mahasiswa, interaktif, 

kolaboratif, intergrasi, holostik, kontekstual, tematik dan saintifik telah menghasilkan 

pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.  
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2) Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester 

RPS adalah susunan rencana pembelajaran yang dibuat oleh dosen pengampu mata 

kuliah untuk satu semester. Dasar rujukan dalam penyusunan RPS adalah 

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Komponen dalam RPS PS Statistika adalah: 

identitas mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), matriks pembelajaran 

(sub CPMK, bahan kajian/materi pembelajaran, daftar referensi, bentuk penilaian, metode 

pembelajaran, penugasan, estimasi waktu, dan bobot penilaian), rancangan tugas, dan 

rubrik penilaian. 

RPS disusun untuk setiap mata kuliah oleh tim pengampu mata kuliah, selanjutnya 

didiskusikan di tingkat prodi. Hasil diskusi dimanfaatkan untuk merevisi RPS dan disahkan 

oleh Kaprodi. RPS yang telah disahkan, dilaksanakan secara konsisten dalam perkuliahan 

dan ditinjau setahun sekali dengan memanfaatkan hasil evaluasi perkuliahan yang sudah 

berjalan, serta mengintegrasikan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. RPS dapat 

diakses oleh mahasiswa pada https://elearning2.unp.ac.id. 

Penyusunan RPS mempertimbangkan kedalaman dan keluasan isi materi 

pembelajaran berdasarkan bahan kajian. Kedalaman dan keluasan materi untuk beberapa 

mata kuliah inti dibahas dalam rapat koordinasi FORSTAT. Keluasan dan kedalaman materi 

pembelajaran meliputi cakupan materi dan konsep materi yang terkandung di dalam setiap 

mata kuliah yang harus dikuasai mahasiswa. 

 

3) Pelaksanaan proses pembelajaran 

Proses pembelajaran melibatkan komponen-komponen pendidikan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. 

Sumber belajar dapat berupa bahan ajar, modul praktikum, buku referensi, jurnal, prosiding, 

dan literatur yang tersedia di media online. Capaian pembelajaran dapat diwujudkan melalui 

interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Interaksi antara dosen dengan 

mahasiswa terjadi ketika proses pembelajaran, pembimbingan, diskusi, penguatan materi, 

pembahasan tugas-tugas dan lainnya. Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa 

dapat dibangun dengan melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi. 

Sedangkan untuk interaksi antara mahasiswa dengan sumber belajar terjadi ketika 

mahasiswa mengerjakan tugas dan diskusi kelompok karena mahasiswa memanfaatkan 

sumber belajar untuk memecahkan/menyelesaikan tugas dan topik diskusi. Proses interaksi 

tersebut dapat berlangsung secara online maupun offline yang terdokumentasi dengan baik. 

Namun, selama masa pandemi Covid-19 proses pembelajaran di PS Statistika dilakukan 

secara online dengan menggunakan platform https://elearning2.unp.ac.id dan video 

conference. 

Berbagai metode pembelajaran yang efektif digunakan untuk mendukung capaian 

pembelajaran yang tercantum dalam RPS. Metode pembelajaran tersebut berupa metode 

diskusi, ceramah, tanya jawab, dan metode pemberian tugas yang diintegrasikan melalui 

model pembelajaran seperti model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning), pembelajaran berbasis proyek (project based learning), dan model-model 

pembelajaran kooperatif. 

Selain itu proses pembelajaran juga mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM pada 

mata kuliah tertentu di PS Statistika, seperti Proses Stokastik dan Analisis Runtun Waktu. 

Pada mata kuliah Proses Stokastik diberikan contoh nyata penerapan Rantai Markov pada 

model fluktuasi harga saham. Sedangkan pada mata kuliah Analisis Runtun Waktu 

dilakukan penambahan materi ajar tentang Singular Spectrum Analysis. 

https://elearning2.unp.ac.id/
https://elearning2.unp.ac.id/
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Untuk menjamin kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS yang telah disusun, 

dilakukan pemantauan secara periodik (tiga kali setiap semester) oleh Kaprodi. Proses 

pemantauan dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian antara Laporan Kegiatan 

Perkuliahan yang terdapat di portal akademik dengan RPS. Hasil pemantauan menunjukkan 

bahwa rata-rata 97% proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen PS Statistika sesuai 

dengan RPS. Hasil pemantauan ini terdokumentasi dengan baik 

(http://gpm.fmipa.unp.ac.id/) dan digunakan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. 

 
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran  

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan 

mencakup tiga tahap, yaitu persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

penilaian pembelajaran. Metode monev pelaksanaan proses pembelajaran pada PS 

Statistika adalah sebagai berikut. 

a. Dosen melakukan monitoring kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan 

perkuliahan dengan mengisi daftar kehadiran mahasiswa secara online pada laman 

https://portal.unp.ac.id/. 

b. Koordinator PS Statistika melakukan monev pelaksanaan proses pembelajaran 

melalui laman https://sia2.unp.ac.id/ dan http://gpm.fmipa.unp.ac.id/. Pengecekan ini 

dilakukan dari daftar hadir dan batas kuliah yang sudah dimasukkan oleh masing-

masing dosen pengampu mata kuliah pada portalnya. 

c. Monev tahap pertama mengevaluasi persiapan pembelajaran yang meliputi 

kelengkapan komponen RPS dan kedalaman bahan ajar yang bisa diakses. Pada 

tahap ini juga mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran selama 4 minggu pertama 

yang meliputi ketersediaan bahan perkuliahan yang terdokumentasi dan bisa diakses, 

platform perkuliahan yang dipakai, kesesuaian perkuliahan dengan RPS, serta 

persentase pertemuan dan kehadiran mahasiswa. 

d. Monev tahap kedua mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dari minggu ke-5 

sampai minggu ke-10. 

e. Monev tahap ketiga mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dari minggu ke-11 

sampai minggu ke-16. 

f. Monev tahap keempat mengevaluasi penilaian pembelajaran meliputi ketersediaan 

naskah soal, bobot soal, kesesuaian dengan sub CPMK, validasi soal, dan akses 

pelaksanaan UTS maupun UAS.  

g. Pada setiap tahapan monev divalidasi oleh UPM prodi pada laman 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/. Hasil validasi monev tersebut dikonfirmasi kepada 

Kaprodi. 

h. Hasil validasi monev dilaporkan kepada GPM, selanjutnya dilaksanakan rapat 

evaluasi hasil monev oleh UPPS dan prodi. 

i. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monev. Jika ada temuan maka dilakukan 

pengendalian dan jika tidak ada temuan maka dilakukan peningkatan proses 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

5) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran 

Penilaian pembelajaran di PS Statistika mencakup penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tersebut merujuk pada 

Permeristekdikti nomor 44 tahun 2015 yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan 

instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
https://portal.unp.ac.id/
https://sia2.unp.ac.id/
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/
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penilaian, dan kelulusan mahasiswa.  

a. Prinsip penilaian 

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada PS Statistika menganut prinsip (1) 

edukatif yaitu bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki 

perencanaan dan cara belajar serta mampu meraih capaian pembelajaran lulusan. Hal ini 

terlihat dari adanya umpan balik yang diberikan dosen terhadap tugas dan respons 

mahasiswa selama proses pembelajaran; (2) otentik yaitu prinsip pada penilaian yang 

berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal 

ini terlihat bahwa setiap pertemuan dilakukan penilaian baik berupa tes (tugas dan/atau kuis) 

maupun non tes (keaktifan dalam diskusi dan sikap) yang diberikan bobot penilaian. Hal ini 

tercantum dalam RPS; (3) objektif yaitu prinsip pada penilaian yang didasarkan pada 

stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. Pada awal perkuliahan dosen dan mahasiswa 

menyepakati komponen-komponen yang disertai bobot yang akan menentukan nilai akhir 

mahasiswa untuk suatu matakuliah dan tercantum dalam RPS. Dalam melakukan penilaian, 

dosen tidak terpengaruh oleh individu mahasiswa, melainkan sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa itu sendiri; (4) Prinsip akuntabel yaitu prinsip pada penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami 

oleh mahasiswa. Prosedur dan kriteria penilaian pembelajaran dicantumkan dalam RPS 

serta disepakati dan dipahami oleh mahasiswa pada awal perkuliahan. (5) Prinsip 

transparan yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. Hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen diinformasikan dan 

diberikan umpan balik kepada mahasiswa. Untuk penentuan nilai akhir dicantumkan uraian 

komponen-komponen penilaian dan bobotnya yang dapat diakses pada portal akademik 

https://portal.unp.ac.id/. 

 

b. Teknik dan instrumen penilaian 

Penilaian pembelajaran mencakup tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Teknik penilaian yang digunakan untuk menilai aspek pengetahuan adalah 

partisipasi, pemberian tugas, tes tertulis, dan tes lisan dengan menggunakan instrumen 

berupa rubrik penilaian. Untuk penilaian keterampilan digunakan teknik unjuk kerja, projek. 

Untuk penilaian sikap digunakan teknik observasi.  

 

c. Unsur pelaksanaan penilaian 

Pelaksanaan penilaian pada PS Statistika diawali dengan menyepakati kontrak 

rencana penilaian yang tercantum pada RPS. Selanjutnya dosen melakukan penilaian 

sesuai dengan kontrak rencana penilaian yang sudah disepakati. Selama proses penilaian 

diberikan umpan balik dan kesempatan pada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil 

penilaian yang diberikan. Semua proses dan hasil penilaian tersebut terdokumentasi 

dengan baik. Hasil penilaian akan direkap pada suatu file Microsoft excel dan diolah menjadi 

nilai akhir dalam bentuk angka dan huruf untuk diinput atau diunggah pada portal UNP. 

Kemudian nilai mahasiswa tersebut dapat diunduh dan dicetak. Sehingga, nilai mahasiswa 

akan tersimpan pada portal UNP. 

 

https://portal.unp.ac.id/
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6) Hasil analisis data terhadap luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang 

diintegrasikan kedalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah 

Penelitian dan PKM yang dilakukan oleh dosen PS Statistika dapat dijadikan sebagai 

penunjang dari bidang keahlian yang diampu dosen tersebut. Hasil penelitian dan PKM ini 

bisa digunakan sebagai rujukan untuk mata kuliah terkait. Hasil penelitian dan PKM sudah 

diintegrasikan pada beberapa mata kuliah PS Statistika, antara lain mata kuliah Analisis 

Runtun Waktu, Model Persamaan Struktural, Proses Stokastik, Statistika Spasial, Teori 

Peluang, dan Metode Statistika Inferensial. 

Pada umumnya hasil penelitian dan PkM akan diintegrasikan menjadi tambahan 

materi perkuliahan maupun bab/subbab dalam Buku Ajar. Integrasi hasil-hasil penelitian dan 

PkM dapat memperkuat dan mengembangkan mata kuliah. Dengan demikian, adanya 

integrasi hasil-hasil penelitian, PkM, dan luarannya dapat memberikan umpan balik, 

memperkuat, dan mengembangkan mata kuliah pada PS Statistika. 

 

c) Suasana Akademik 

Suasana akademik mengenai otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa, diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi dimana Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas 

Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. 

Kebebasan mimbar akademik pada PS Statistika sudah dilaksanakan secara 

konsisten. Sivitas akademika diberi kebebasan melaksanakan atau mengikuti kegiatan 

seminar yang melibatkan orang diluar UNP secara bertanggung jawab dan mandiri 

melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu 

pengetahuan. PS Statistika sudah mengadakan beberapa kuliah umum dan workshop 

dengan mengundang pemateri dari luar UNP baik akademisi maupun praktisi statistika, 

seperti kuliah umum (3 kali setahun) , workshop (1 kali setahun), seminar akademik 

mahasiswa (1 kali setahun), dan kegiatan akademik kemahasiswaan (3 kali setahun). 

 
5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan pada kriteria pendidikan di UNP adalah kurikulum ditulis 

dalam dua bahasa, dan pemanfaatan e-learning. Setiap program studi di UNP menuliskan 

kurikulum dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selain kurikulum 

dalam 2 bahasa, UNP juga telah menerapkan Learning Management System (LMS) dimana 

LSM ini tidak hanya memuat informasi mengenai perangkat pembelajaran seperti RPS, 

bahan ajar, media pembelajaran, tetapi juga memfasilitasi berbagai bentuk pembelajaran 

interaktif dan evaluasi. LMS yang dikembangkan di UNP dengan alamat elearning.unp.ac.id. 

Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat mengembangkan perangkat pembelajaran, 

pembelajaran interaktif, dan penilaian dengan memanfaatkan e-learning ini. Mahasiswa 

dapat mengunduh semua perangkat pembelajaran pada mata kuliah yang diambil, terlibat 

dalam pembelajaran interaktif, memasukkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ke e-

learning, dan sebagainya. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Penentuan kinerja dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan metoda 

perbandingan yaitu dengan membandingkan antara kondisi ideal yang ditetapkan pada 

standar pendidikan nasional pada komponen kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi 
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pembelajaran dengan kondisi nyata. Kondisi nyata yang dimaksud adalah isi pembelajaran, 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang diterapkan di UNP. Standar kompetensi 

lulusan pada kurikulum berbasis KKNI umumnya sudah dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan memperhatikan jenjang kualiifikasi KKNI. 

Kompetensi lulusan sudah dirumuskan dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran sesuai 

dengan capaian pembelajaran umumnya sudah diperhatikan ketika dilakukan 

pengembangan kurikulum berbasis KKNI di Universitas Negeri Padang. Hal ini dapat 

dibuktikan pada RPS mata kuliah dimana capaian pembelajaran telah dirumuskan dalam 

bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Keluasan dari 

materi pembelajaran dapat ditunjukkan pada bahan kajian, sedangkan kedalaman materi 

pembelajaran dapat ditunjukkan pada kata kerja operasional (KKO) yang digunakan. Selain 

itu, ada beberapa mata kuliah yang telah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan PKM 

ke dalam pembelajaran. Terkait standar proses pembelajaran, umumnya dosen-dosen telah 

menerapkan komponen-komponen standar proses, mencakup karakteristik proses 

pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

beban belajar mahasiswa. Hal ini juga berlaku dalam standar penilaian, umumnya dosen-

dosen di UNP telah menerapkan penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup prinsip 

penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan 

penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa mata suatu mata kuliah. Tetapi, 

dalam standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

dan standar penilaian pembelajaran masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu: belum 

lengkap dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, belum lengkap dalam 

menerapkan prinsip-prinsip penilaian, dan keterbatasan dalam menerapkan penelitian dan 

PKM dalam pembelajaran. Akar permasalahan ini adalah belum adanya kesamaan 

pandangan tentang model penerapan prinsip pembelajaran dan penilaian yang lengkap. 

Solusi dari permasalahan adalah penerapan prinsip pembelajaran dan penilaian yang 

komprehensif untuk suatu mata kuliah yang dapat dijadikan sebagai contoh oleh dosen. 

 

7. Penjaminan Mutu Pendidikan 

SOP untuk Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses 

Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran 

sudah dirumuskan pada manual mutu UNP tahun 2018 dan manual mutu FMIPA UNP 2020. 

Setiap komponen pendidikan telah memiliki standar operasional prosedur dalam bentuk 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Contoh, untuk manual 

mutu dari standar penilaian pembelajaran mencakup: penetapan standar penilaian, 

pelaksanaan standar penilaian, evaluasi standar penilaian, pengendalian standar penilaian, 

dan peningkatan standar penilaian. Setiap manual mutu terdiri atas identitas, tujuan, ruang 

lingkup, definisi, penanggung jawab, prosedur, dan referensi. 

Dalam menjalankan fungsi perencanaan, tim penjaminan mutu telah merumuskan 

manual penetapan standar kompetensi lulusan, penetapan standar kompetensi isi 

pembelajaran, penetapan standar proses pembelajaran, penetapan standar penilaian 

pembelajaran. Contoh, dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh dosen 

harus memperhatikan komponen-komponen dari suatu RPS berdasarkan standar proses 

pembelajaran. Untuk fungsi pelaksanaan, tim penjamin mutu UNP telah merumuskan 

manual pelaksanaan dari keempat standar pendidikan nasional untuk pedoman bagi setiap 

unsur yang terlibat dalam pengelolaan keempat standar tersebut. Contoh, dosen 
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melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran yang ditetapkan. 

Untuk fungsi monitoring, tim penjamin mutu telah merumuskan manual evaluasi dari 

keempat standar pendidikan dimana manual ini berfungsi sebagai pedoman untuk 

mengevaluasi pelaksanaan dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Tim gugus penjamin 

mutu telah melakukan monitoring terhadap keempat standar pendidikan yang sedang 

dilaksanakan dan melakukan audit terhadap keempat standar pendidikan yang telah 

dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, tim penjaminan mutu UNP telah 

merumuskan manual mutu pengendalian standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Manual 

mutu pengendalian digunakan sebagai pedoman bagi kaprodi, ketua jurusan, fakultas, dan 

universitas dalam menindak lanjuti rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi dari tim 

gugus penjaminan mutu internal. Pimpinan yang terkait mengambil keputusan terhadap 

hasil monitoring dan evaluasi yang telah direkomendasikan oleh tim gugus penjaminan mutu 

internal. Terakhir, untuk fungsi peningkatan tim penjaminan mutu UNP telah merumuskan 

manual mutu peningkatan keempat standar pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman 

bagi pengelola pendidikan dan dosen dalam menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu 

pada setiap standar pendidikan. 

 
8. Kepuasan Pengguna 

Pengguna dalam standar pendidikan adalah mahasiswa. Instrumen untuk mengukur 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan menggunakan 

kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan dan Pelaksanaan Proses 

Pendidikan. Kuesioner tersebut tersedia secara online pada laman 

https://forms.gle/spd9QETuwm9xMs188. Aspek kuesioner tersebut didasarkan pada 

dimensi mutu pelayanan. Ada lima aspek dimensi mutu pelayanan, yaitu keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), kepastian (assurance), empati (emphaty), dan 

bukti fisik (tangible). Instrumen Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan dan 

Pelaksanaan Proses Pendidikan telah divalidasi oleh tenaga ahli sebelum diberikan kepada 

mahasiswa. Untuk setiap bagian berisi instrumen pernyataan yang akan diisi oleh 

mahasiswa PS Statistika. 

 

a) Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Kuesioner Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses 

pendidikan diukur menggunakan skala Likert dengan kriteria; Sangat Puas (4), Puas (3), 

Tidak Puas (2), dan Sangat Tidak Puas (1). Kuesioner tersebut disebarkan kepada seluruh 

mahasiswa PS Statistika secara berkala dua kali persemester. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan di 

lingkungan PS Statistika. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 147 mahasiswa 

(87%). Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasikan dan dianalisis dengan melakukan 

perhitungan indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor jawaban responden. 

Hasil survei Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan 

untuk setiap instrumen pertanyaan terlihat pada Gambar 51. 

https://forms.gle/spd9QETuwm9xMs188
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Gambar 51. Deskripsi Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Kemahasiswaan 

 

Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa secara keseluruhan, rata-rata indeks 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan adalah 

sebesar 3.43 Hal ini menunjukkan bahwa respon mahasiswa terhadap layanan dan 

pelaksanaan proses pendidikan di PS Statistika tergolong baik. Untuk melihat data yang 

lebih ringkas berdasarkan 5 aspek mutu pelayanan, yaitu keandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati, dan bukti fisik disajikan grafik indeks kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan dan pelaksanaan proses pendidikan di PS Statistika pada Gambar 52. 

 
Gambar 52. Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan dan 

Pelaksanaan Proses Pendidikan 

 

Gambar 52 menjelaskan bahwa secara umum indeks kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan dan pelaksanaan proses pendidikan untuk 5 aspek mutu pelayanan tergolong baik. 

Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan 

tertinggi pada aspek keandalan, yakni dengan capaian indeks sebesar 3.51. Hal ini 

menunjukkan bahwa aspek keandalan dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan 

seluruh unsur di PS Statistika terhadap layanan dan proses pendidikan telah memberikan 

kepuasan tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya. Selanjutnya PS Statistika 

meningkatkan lagi layanan dan proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. 
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9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi terhadap 

kinerja dalam standar pendidikan tinggi yaitu (1) umumnya kurikulum semua program studi 

di UNP telah berbasis KKNI. Hal ini berarti kurikulum Program Studi telah dirumuskan dalam 

bentuk capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus serta telah memperhatikan jenjang kualifikasi KKNI. (2) umumnya 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah pada semua 

program studi di UNP telah mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan. (3) umumnya 

pelaksanaan pembelajaran dari mata kuliah telah menerapkan karakteristik proses 

pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

belajar mahasiswa. (4) umumnya dosen telah menerapkan penilaian otentik untuk menilai 

proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian, 

menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan kemampuan, menerapkan 

mekanisme dan prosedur penilaian yang sesuai dengan kemampuan yang dinilai, 

melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar menggunakan instrumen penilaian yang 

sesuai, dan melaporkan hasil penilaian melalui portal akademik UNP. 

Namun masih terdapat permasalahan seperti (1) Keterbatasan dalam proses integrasi 

hasil-hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran; (2) Kegiatan terprogram 

untuk peningkatan suasana akademik masih kurang. Akar permasalahannya adalah (1) 

Masih kurangnya jumlah penelitian dan PkM yang dilaksanakan oleh DTPS dan wawasan 

dosen tentang strategi pengembangan desain pembelajaran berbasis riset dan pengabdian 

masih kurang; (2) Kegiatan untuk peningkatan suasana akademik belum terencana dengan 

baik. Rencana pengembangan dan perbaikan yang akan dilakukan terkait dengan 

permasalahan ini adalah (1) Memotivasi dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan 

PkM ke dalam pembelajaran dan mengadakan workshop tentang pembelajaran berbasis 

riset dan pengabdian; (2) Membuat program kegiatan rutin akademik bulanan. 

 

C.7 PENELITIAN 

1. Latar Belakang 

a) Latar belakang penetapan Strategi Pencapaian Standar Penelitian 

Setiap dosen dituntut untuk melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap kemajuan bangsa. Karena itu, 

penelitian menjadi kegiatan penting pada Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dilakukan 

untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat dari masalah tersebut. 

Melalui penelitian dihasilkan pengetahuan, metode, dan produk yang kreatif dan inovatif 

yang bermanfaat dalam kehidupan. Dengan alasan ini, setidaknya ada tiga peran penting 

penelitian di Perguruan Tinggi, yaitu mengembangkan materi pembelajaran, mendukung 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan reputasi dari Perguruan 

Tinggi. Oleh karena itu, tujuan penelitian di Perguruan Tinggi mencakup tiga aspek yang 

bernilai ilmiah, yakni penguatan bidang ilmu pengetahuan, inovasi dan penemuan baru, 

serta inovasi dan teknologi baru. 

Pemerintah telah menetapkan standar nasional penelitian. Standar penelitian ini 

mencakup delapan standar, yaitu hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian 

penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar penelitian mengisyaratkan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh dosen di Perguruan Tinggi harus berkualitas yang dapat 

diukur melalui delapan standar. 
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b) Tujuan penetapan Strategi Pencapaian Standar Penelitian 

UNP telah menyusun pengelolaan kegiatan penelitian oleh dosen agar penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan standar sebagai upaya mencapai standar nasional penelitian yang 

telah ditetapkan. Mutu dari setiap standar nasional penelitian telah dirumuskan dalam 

standar mutu penelitian UNP tahun 2018. Pengelolaan kegiatan penelitian oleh dosen 

sesuai dengan fungsi-fungsi pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan 

pemantauan, dan pelaporan penelitian. Kegiatan pengelolaan penelitian di UNP telah 

digambarkan pada Buku Panduan Penelitian UNP yang memuat skim penelitian, tata cara 

pengajuan dan seleksi proposal penelitian, pemaparan proposal penelitian, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan pelaporan penelitian. Setiap fungsi 

pengelolaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen UNP dikelola oleh LP2M UNP. 

FMIPA UNP mengembangkan kegiatan penelitian yang mengacu kepada hasil 

analisis internal, eksternal, dan keunggulan dari Program Studi. Hal ini digambarkan pada 

Rencana Induk Penelitian (RIP) UNP tahun 2016 – 2020. RIP UNP didasarkan pada hasil 

pengkajian yang mendalam tentang visi dan misi UNP, alokasi sumber daya yang ada dari 

hasil analisis SWOT, dan alat untuk menentukan keberadaan UNP beberapa tahun 

mendatang. Dengan kata lain, RIP UNP dapat dijadikan sebagai arah kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian di UNP. 

 

c) Rasional penetapan Strategi Pencapaian Standar Penelitian. 

Penetapan strategi pencapaian standar penelitian ini perlu dilakukan agar dapat 

mendukung tercapainya keunggulan FMIPA UNP termasuk PS Statistika dalam bidang 

penelitian sesuai dengan Renstra yang telah dirumuskan. 

Dosen PS Statistika aktif menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat setiap tahunnya. Kegiatan penelitian pada PS S1 Statistika berupa 

pengembangan metode statistika dan penerapannya pada bidang kajian analisis runtun 

waktu, model persamaan structural, proses stokastik dan spasial. Beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh dosen PS Statistika berhasil meraih dana penelitian PNBP UNP dan DRPM 

Dikti. 

 

2. Kebijakan 

Dokumen formal yang menjadi acuan dalam kegiatan penelitian adalah Renstra 

Penelitian UNP dan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari UNP. 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dosen didorong untuk melibatkan mahasiswa. Hal 

ini diatur dalam panduan dan salah satu contoh pernyataan yang terdapat dalam panduan 

dapat dilihat pada Gambar 53. 

 

 
Gambar 53. Panduan yang mensyaratkan untuk mengikutkan mahasiswa 
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Sesuai dengan panduan tersebut, dosen PS Statistika telah melibatkan mahasiswa 

dalam melaksanakan penelitian. Hal ini merupakan wujud komitmen PS Statistika dalam 

memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman riset bersama dengan dosen 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan dan sikap ilmiah mereka. 

Selanjutnya dalam setiap proposal yang diusulkan, peneliti diharuskan membuat peta 

jalan penelitian seperti yang diatur dalam panduan baik DRPM ataupun PNBP UNP. Artinya, 

setiap usulan penelitian dosen harus menunjukan bahwa riset yang dikerjakan merupakan 

bagian dari peta jalan yang telah disusun oleh dosen peneliti. Cuplikan panduan pada 

Gambar 54 berikut menampilkan permintaan peta jalan yang harus dicantumkan dalam 

proposal usulan penelitian. 

 
Gambar 54. Panduan yang mensyaratkan adanya peta jalan penelitian 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 terkait proses penelitian dosen dan 

mahasiswa terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan merupakan acuan yang 

digunakan sebagai standar perguruan tinggi. Pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa 

seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi juga mengacu pada standar yang sama. 

Strategi yang digunakan oleh UPPS dalam tahap perencanaan adalah dengan menyiapkan 

proposal yang berkualitas melalui bedah proposal, reviewer internal fakultas yang mewakili 

dari setiap jurusan, upload proposal melalui SIM LP2M, evaluasi proposal, dan penetapan 

proposal yang didanai(unp). Untuk tahap pelaksanaan, standar yang digunakan adalah 

pengisian catatan harian (log book), upload laporan kemajuan dan penggunaan anggaran 

melalui SIM LP2M dan monev laporan kemajuan. Sementara itu, untuk pelaporan, standar 

yang diterapkan meliputi upload laporan akhir, luaran dan penggunaan anggaran, serta 

presentasi hasil penelitian. Pada tahap pelaporan, strategi yang digunakan UPPS adalah 

dengan memberikan coaching clinic pada peneliti dalam membuat artikel ilmiah agar luaran 

penelitian dapat dipenuhi. Saat ini beberapa mahasiswa PS Statistika terlibat dalam 

penelitian payung dosen (bukti surat keterangan jurusan dan surat pernyataan kesediaan 

mahasiswa). 

Untuk mencapai standar proses penelitian, sumber daya yang dilibatkan meliputi 

reviewer internal UPPS, staf administrasi, pimpinan UPPS sebagai legalitas usulan dan 

laporan penelitian. Reviewer internal berperan memberikan masukan pada proposal yang 
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diajukan oleh pengusul. Pada UPPS, setiap jurusan memiliki reviewer internal yang sudah 

memiliki pengalaman dalam memperoleh hibah penelitian baik PNBP atau dana DRPM. 

Sementara itu, staf administrasi dan pimpinan memfasilitasi kegiatan dan memberikan 

legalitas terhadap usulan proposal. Untuk mengontrol ketercapaian standar proses 

penelitian, pengontrolan dilakukan mulai dari tahap perencanaan seperti seleksi kelayakan 

proposal, monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian dan presentasi hasil penelitian. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang penelitian FMIPA UNP adalah 1)Jumlah 

proposal penelitian tingkat nasional, 2) Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian, 3) 

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen, 4) Jumlah publikasi ilmiah dalam 

jurnal nasional terakreditasi, 5) Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), 6) Jumlah 

buku referensi ber-ISBN, dan 7) Jumlah produk teknologi tepat guna. Capaian IKU FMIPA 

UNP dapat dilihat pada Gambar 55. 

  

  

  

 
Gambar 55. Capaian Indikator Kinerja Utama bidang penelitian FMIPA UNP 2016-2020 
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Peta jalan penelitian FMIPA UNP berpedoman pada roadmap penelitian dosen UNP 

tahun 2016 sampai 2020. Sesuai dengan karakteristik FMIPA, setidaknya ada tiga fokus 

penelitian unggulan UNP yang relevan dengan FMIPA. Pertama, fokus penelitian unggulan 

UNP dalam bidang pendidikan dan ilmu pendidikan terdiri atas tiga topik, yaitu 1). Kebijakan 

pendidikan dan implementasinya, 2). Model, media, teknologi, dan bahan pembelajaran, 

dan 3). Penilaian pendidikan dan pembelajaran. Kedua, fokus penelitian unggulan dalam 

bidang energi, sains, dan teknologi rekayasa terdiri atas lima topik, yaitu: 1). teknologi bahan 

bakar dan pembangkit listrik, 2). teknologi konservasi energi, 3). Keanekaragaman hayati 

dan aplikasi, dan 4). material maju, dan 5). teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, fokus 

penelitian unggulan dalam bidang kebencanaan dan lingkungan yang terdiri atas dua topik, 

yaitu: 1). teknologi dan manajemen bencana, dan 2). teknologi dan manajemen lingkungan.  

 
Gambar 56. Roadmap Penelitian FMIPA UNP 

 

Peta jalan atau roadmap dibutuhkan dalam perencanaan sebuah penelitian. Penelitian 

yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh PS Statistika sudah sesuai dengan 

roadmap penelitian FMIPA UNP yakni pengembangan sumber belajar dan media 

pembelajaran MIPA di era Revolusi Industri 4.0, pengembangan model, metode, dan 

strategi pembelajaran MIPA di era Revolusi Industri 4.0, teori stokastik, data mining, 

statistika terapan, serta analisis numerik dan komputasi. Kegiatan penelitian dosen PS 

Statistika sudah melibatkan beberapa mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Namun 

mahasiswa yang dilibatkan bukan untuk melakukan penelitian skripsi, karena PS Statistika 

baru menerima mahasiswa pertama pada Tahun Ajaran 2018/2019. Dari penelitian yang di 

realisasikan di PS Statistika, memberikan sumbangsih bagi pencapaian beberapa IKU 

FMIPA UNP seperti digambarkan pada Gambar 57. 
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Gambar 57. Peran serta PS Statistika dalam pencapaian IKU FMIPA 2018-2020 

 

Untuk evaluasi kesesuaian topik penelitian di PS Statistika dengan peta jalan 

penelitian FMIPA, akan dibentuk sebuah tim reviewer internal yang berasal dari dosen 

jurusan. Tim reviewer mengevaluasi apakah topik yang diajukan telah sesuai dengan peta 

jalan yang ditetapkan UPPS. Jika belum, maka tim menyarankan dosen prodi untuk merevisi 

proposal yang diajukan tersebut. Evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian 

dan pengembangan keilmuan. 

 

5. Indikator KinerjaTambahan 

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) penelitian merupakan indikator kinerja penelitian 

lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh FMIPA UNP untuk melampaui SN DIKTI. 

Data indikator kinerja tambahan telah dijabarkan pada Renstra FMIPA UNP agar diukur, 

dimonitor, dikaji dan dianalisis, beserta dibuatkan rencana tindak lanjut yang mendukung 

perbaikan secara berkelanjutan. IKT penelitian FMIPA ada 4, yakni 1) Jumlah publikasi di 

jurnal internasional bereputasi, 2) Jumlah sitasi karya ilmiah dosen, 3) Jumlah seminar 

nasional dan internasional, dan 4) Jumlah produk dan pemanfaatan model/prototype/desain.  

Hasil monitoring capaian komponen indikator kinerja tambahan bidang penelitian FMIPA 

UNP ditampilkan pada Gambar 58. 

  

  
Gambar 58. Capaian Indikator Kinerja Tambahan bidang penelitian 
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6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Evaluasi terhadap capaian kinerja FMIPA UNP di bidang penelitian dapat dipantau 

melalui laman web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri 

Padang (LPPM UNP) dengan alamat http://lp2m.unp.ac.id/lp2mwp/, portal penelitian 

Ristekdikti (https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/), portal pengukuran kinerja ilmu 

pengetahuan dan teknologi (https://sinta.ristekbrin.go.id/) dan Renstra FMIPA UNP 2015-

2019 dan 2020-2024. Capaian kinerja bidang penelitian FMIPA UNP 2016-2020 yang telah 

diukur ditampilkan pada Gambar 58. 

Berdasarkan Gambar 58, capaian semua IKU maupun IKT di bidang penelitian sudah 

melebihi target yang direncanakan. Dengan kata lain persentase capaian IKU dan IKT 

FMIPA UNP TAHUN 2016-2020 diatas 100%. Pada tahun 2020, ada capaian indikator yang 

menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi. 

PS Statistika sebagai program studi yang baru berdiri pada 2018, sudah ikut 

menyumbang dalam pencapaian IKU-IKT FMIPA UNP 2018-2020. Sumbangsih PS 

Statistika dalam Pencapaian IKU FMIPA UNP dapat dilihat pada grafik NN dan IKT FMIPA 

UNP dapat dilihat dari Gambar 59. 

 
Gambar 59. Peran serta PS Statistika dalam pencapaan IKT FMIPA UNP 2018--2020 

 

Faktor pendukung pencapaian IKU-IKT adalah sebagai berikut:1) dosen memahami 

roadmap penelitian FMIPA UNP, 2) LPPM UNP memberikan panduan penyusunan proposal 

penelitian, 3) UNP mendukung kegiatan penelitian dengan memberikan anggaran untuk 

penelitian serta insentif untuk luaran Penelitian yang dilakukan dosen, 4) FMIPA UNP 

memfasilitasi proses penelitian dengan melakukan bedah proposal, coaching clinic, dan 

reviewer internal untuk peneliti, dan 5) dosen PS Statistika berpartisipasi dalam 

mengirimkan proposal untuk seleksi awal penelitian. 

Akar masalah bagi IKU-IKT di PS Statistika yang belum tercapai adalah sebagai 

berikut: kecilnya persentase kelulusan prosposal dosen PS Statistika baik untuk dana UNP 

maupun nasional. Faktor penghambat IKU-IKT yang belum tercapai adalah kurangnya 

kolaborasi penelitian antara peneliti dalam negeri dan peneliti luar negeri. 

Rencana tindak lanjut bagi IKU-IKT yang belum tercapai adalah melakukan evaluasi 

pembahasan roadmap setiap tahun, melakukan evaluasi penyusunan panduan penelitian, 

memotivasi para dosen prodi baru terlibat dalam kolaborasi penelitian tingkat nasional. 

Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain. 
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7. Penjaminan Mutu Penelitian 

UPPS mengikuti suatu siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) dalam Penjaminan mutu penelitian. 

a) Penetapan  

Dokumen standar mutu penelitian FMIPA UNP ditetapkan oleh Dekan FMIPA UNP 

melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FMIPA UNP. 

Standar mutu penelitian FMIPA UNP dikembangkan berdasarkan Standar Mutu penelitian 

UNP. 

b) Pelaksanaan 

Seluruh peneliti melaksanakan penelitian disesuaikan dengan standar operasional 

yang ditetapkan. Pemantauan terhadap proses pelaksanaan penelitian yang didanai UNP 

di pantau oleh pihak LP2M UNP melalui laman http://sim.lp2m.unp.ac.id/, dan penelitian 

yang didanai oleh DRPM dipantau melalui laman https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/. 

c) Evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan standar penelitian dilakukan oleh LP2M UNP, 

Kemendikbudristek dan GPM FMIPA UNP. Evaluasi dilakukan berupa pemantauan secara 

periodik terhadap ketercapaian standar penelitian, pencatatan temuan dalam pelaksanaan 

standar, pemeriksaan penyebab terjadinya penyimpangan, dan pemantauan pelaksanaan 

perbaikan serta pelaporan. 

d) Pengendalian 

Pengendalian proses penelitian dilakukan untuk menjamin kualitas dan standar yang 

ditetapkan dapat dipenuhi. Pengendalian dilakukan melalui penyesuaian dan pemantauan 

berkala terhadap tindakan korektif yang ditetapkan oleh Ketua LP2M, Direktur jendral 

penguatan riset dan pengembangan dikti dan Dekan FMIPA UNP. 

e) Perbaikan Berkelanjutan 

Perbaikan berkelanjutan di FMIPA UNP dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan oleh GPM FMIPA UNP. Apabila semua standar sudah berjalan 

dengan baik, maka akan dilakukan peningkatan untuk melampaui standar yang sudah ada. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

a) Instrumen yang digunakan 

Monitoring terhadap tingkat kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian dilakukan 

oleh FMIPA UNP melalui GPM FMIPA UNP. Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan 

menggunakan survei. Instrumen survei kepuasan berupa kuisioner tersebut telah divalidasi 

kepada ahli dan dilakukan pengujian reliabilitas. Dengan nilai cronbach’s alpha pada uji 

reliabilitas diatas 0,6, maka hasil pengukuran menggunakan instrumen dinyatakan dapat 

dipercaya. 

 

b) Bukti sahih hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan 

secara konsisten serta ditindaklanjuti secara berkala 

Survei kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian dilakukan berkala secara online 

dan dapat diakses melalui http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis dan dicari Indeks Kepuasan dengan rumus berikut: 

Indeks Kepuasan =  Rata − rata persepsi tiap unsur x nilai penimbang  
(Permenpan no 14 tahun 2017). 

Berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh peneliti, diperoleh indeks kepuasan peneliti 

sebesar 81,61, artinya kinerja unit pelayanan terhadap peneliti dikategorikan baik. Indeks 

http://sim.lp2m.unp.ac.id/
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php
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kepuasan mitra peneliti sebesar 88,84 yang berarti kinerja unit pelayanan terhadap mitra 

peneliti sangat baik. Hasil survei ini selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan kualitas 

unit pelayanan penelitian. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Bila ditinjau dari peta jalan, penelitian yang telah dikembangkan dan 

diimplementasikan oleh PS Statistika sudah sesuai dengan roadmap penelitian. Mahasiswa 

PS Statistika sudah dilibatkan dalam penelitian dosen, namun belum untuk melakukan 

penelitian skripsi. Hal ini dikarenakan PS Statistika baru menerima mahasiswa pertama 

pada Tahun Ajaran 2018/2019. PS Statistika belum ikut serta dalam pencapaian semua 

IKU-IKT FMIPA UNP. Kondisi sebagai prodi baru, dan masih kurangnya kolaborasi dalam 

dan luar negri serta kecilnya persentase kelulusan proposal dosen PS Statistika merupakan 

akar masalah dalam pencapaian IKU-IKT FMIPA. 

 

C.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Latar Belakang 

a) Latar Belakang Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat  

Salah satu misi FMIPA UNP adalah melaksanakan penelitian yang inovatif dan 

pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dan berkonstribusi bagi 

pembangunan. Hal ini selaras dengan salah misi UNP yakni menyelenggarakan kegiatan 

PkM sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni 

untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, di lingkungan UNP, PkM merupakan salah satu 

aktivitas yang vital. Sehubungan dengan itu, maka perlu adanya suatu upaya untuk menjaga 

kualitas pelaksanaan kegiatan PkM ini. Oleh karena itu, LP2M UNP, sebagai lembaga 

pelaksana akademik di UNP yang ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PkM, telah menerbitkan Panduan 

Pelaksaan PkM sebagai suatu standar yang menjadi acuan kegiatan PkM di UNP. 

 

b) Tujuan Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat 

Penetapan standar kegiatan PkM melalui penerbitan Panduan Pelaksaan PkM 

bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNP terkait penyelenggaraan kegiatan 

PkM yang berkualitas sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, 

olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. 

 

c) Rasional Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat 

Penetapan standar kegiatan PkM didasarkan kepada pertimbangan bahwa untuk 

mengukur peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan PkM diperlukan adanya standar 

yang dijadikan sebagai acuan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi, dan pengembangan 

lebih lanjut. 

 

d) Mekanisme Penetapan Standar Perguruan Tinggi Terkait Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Mekanisme penetapan standar kegiatan PkM di UNP didasarkan pada Manual Mutu 

dengan nomor dokumen MM-31.001-00 tentang pelaksaan pengelolaan PkM. Berdasarkan 

manual ini, penetapan standar PkM diawali dengan persiapan teknis dan/atau administratif 

sesuai dengan isi prosedur standar. Tim penyusun standar kemudian mensosialisasikan isi 

standar pengelolaan PKM kepada seluruh dosen, secara periodik dan konsisten. Tim ini 
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selanjutnya menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, 

instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. Standar yang ditetapkan ini 

digunakan sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan PkM. 

 

2. Kebijakan 

Pelaksanaan kegiatan PkM di lingkungan PS Statistika merujuk kepada dokumen-

dokumen formal berikut ini: 

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

b) Statuta UNP tahun 2016 Bab Ketiga Pasal 17 tentang Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat, Pasal 26 tentang Misi UNP, dan Pasal 27 tentang Tujuan UNP. 

c) Renstra UNP 2015 – 2019. 

d) Renstra UNP 2020 – 2024. 

e) Renstra FMIPA UNP 2015 – 2019. 

f) Renstra FMIPA UNP 2020 – 2024.  

g) Peraturan Rektor No. 6061 tahun 2018 tentang pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

h) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM edisi XIII tahun 2020. 

i) Panduan Pelaksanaan PkM UNP tahun 2020 yang memuat tentang ketentuan umum 

pelaksanaan PkM di UNP, berbagai skema kegiatan PkM, dan pelaksanaan kegiatan 

PkM Mandiri. 

j) Roadmap PkM FMIPA UNP 2017 – 2022. 

k) Standar Mutu UNP tahun 2018 Nomor Dokumen SM–03.003-00 tentang Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Standar mutu ini meliputi standar hasil PkM, standar isi PkM, 

standar proses PkM, standar penilaian PkM, standar pelaksanaan PkM, standar sarana 

dan prasarana PkM standar pengelolaan PkM, serta standar pendanaan dan 

pembiayaan PkM. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Standar kegiatan PkM di PS Statistika mengacu kepada standar yang telah ditetapkan 

dalam Dokumen Standar Mutu UNP. Standar mutu PkM di UNP meliputi: 

a) Standar hasil. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu UNP dengan nomor 

dokumen SM 03.001.-00 yang memuat kriteria minimal hasil PkM. Strategi pencapaian 

standar ini meliputi: 1) dosen menyusun proposal PkM yang mencantumkan luaran yang 

akan dihasilkan; 2) untuk setiap proposal yang diajukan diberikan bimbingan dan 

penilaian oleh reviewer; 3) hasil kegiatan PkM dipublikasikan agar bermanfaat untuk 

masyarakat. 

b) Standar isi. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu UNP dengan nomor dokumen 

SM 03.002.-00 yang memuat ketentuan tentang isi PkM. Dalam hal ini, terdapat dua 

pilihan isi kegiatan PkM, yakni berasal dari hasil penelitian atau identifikasi terhadap 

kebutuhan masyarakat. Strategi pencapaian standar ini serupa dengan strategi 

pencapaian untuk standar hasil seperti pada poin a. 

c) Standar proses. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu dengan nomor dokumen 

SM 03.003.-00. Standar ini memuat ketentuan tentang kriteria minimal tentang kegiatan 

PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk 

pencapaian standar ini, berikut strategi yang mesti ditempuh LP2M 1) menentukan 

program yang berkelanjutan dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan 

pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan pada masyarakat pada level 
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bawah; 2) melakukan sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa; 3) membekali 

mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal PkM dan 

memberikan arahan pada fokus kegiatan pada penerapan iptek, olahraga dan seni; 4) 

menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumberdaya 

universitas untuk kegiatan PkM. Di samping LP2M, terkait pencapaian standar ini, 

pimpinan universitas menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM di 

tingkat universitas. Sementara itu, dekan dan ketua program studi melakukan koordinasi 

dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

kegiatanPkM di tingkat fakultas dan program studi. 

d) Standar penilaian. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu UNP dengan nomor 

dokumen SM 03.004.-00 yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan 

hasil kegiatan PkM. Untuk pencapaian standar ini disusun strategi sebagaimana yang 

juga digunakan dalam pencapaian Standar proses seperti pada poin (c). 

e) Standar pelaksanaan. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu UNP dengan 

nomor dokumen SM 03.005.-00 yang memuat kriteria minimal kemampuan pelaksana 

untuk melaksanakan kegiatan PkM. Untuk pencapaian standar ini, berikut strategi yang 

mesti ditempuh LP2M 1) membekali semua pelaksana dengan pelatihan metodologi 

penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM; 2) membekali pelaksana PkM 

dengan kemampuan untuk menghasilkan luaran PkM dengan menyelenggarakan 

pelatihan publikasi ilmiah dan pendaftaran HKI; 3) menjalin kerjasama antara universitas 

dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan PkM. 

f) Standar sarana dan prasarana. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu dengan 

nomor dokumen SM 03.006.-00. Standar ini memuat kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan 

PkM. Untuk pencapaian standar ini, rektor menugaskan kepada Ketua LP2M dan Kabag 

perlengkapan UNP untuk menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk 

dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Ketua LP2M dan 

Kabag Perlengkapan selanjutnya menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang 

sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen 

dan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Begitu pula, Ketua LP2M bersama dengan Kabag 

Perlengkapan mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk keperluan 

pelaksanaan kegiatan PkM. Terakhir, dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan PkM. 

g) Standar pengelolaan. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu dengan nomor 

dokumen SM 03.007-00. Standar ini memuat kriteria minimal pengelolaan yang meliputi 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta, dan 

pelaporan kegiatan. Untuk pencapaian standar ini disusun strategi sebagaimana yang 

juga digunakan dalam pencapaian Standar proses seperti pada poin (c). 

h) Standar pendanaan. Standar ini merujuk ke dokumen Standar Mutu dengan nomor 

dokumen SM 03.008.-00. Standar ini memuat kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Strategi pencapaian 

standar ini: 1) proposal PkM mesti dievaluasi untuk memeriksa kelayakan pendanaan; 2) 

proposal mesti memuat daftar rencana anggaran; dan 3) kegiatan PkM mesti dimonitor 

oleh LP2M. 

Di samping berbagai strategi pencapaian untuk berbagai standar di atas, untuk 

ketercapaian standar kegiatan PkM di PS Statistika, UPPS juga telah menempuh sejumlah 

pendekatan. Antara lain, pimpinan menghimbau dosen agar membuat proposal PkM sesuai 
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kontrak kinerja antara dosen dengan ketua jurusan. Untuk meningkatkan kualitas proposal 

yang telah dibuat, pimpinan mengadakan coaching clinic proposal PkM. Untuk meningatkan 

animo mahasiswa mengikuti kegiatan PkM maka diadakan sosialisasi dilanjutkan dengan 

rekrutmen mahasiswa untuk mengikuti kegiatan. Ketercapaian standar yang telah 

ditetapkan dapat dikontrol melalui Laporan BKD dosen. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

UPPS sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa 

serta penerapan keilmuan program studi termasuk PS Statistika. Kegiatan PkM dosen PS 

Statistika dilaksanakan dengan mengacu ke peta jalan yang ditetapkan UPPS seperti yang 

disajikan pada Gambar 60. Gambar ini menampilkan roadmaps PkM UPPS tahun 2017-

2018 dan tahun 2019-2022. 

 
Gambar 60. Roadmaps PkM UPPS FMIPA UNP 

 

Kegiatan PkM yang dilakukan PS Statistika meliputi Pelatihan Peningkatan 

Kompetensi Guru (dalam pengolahan data untuk penelitian tindakan kelas), Pelatihan 

Pemanfaatan Perangkat Lunak untuk Guru (software pengolahan data), dan Integrasi materi 

Statistika Dalam Pembelajaran Matematika (Subbab Statistika). Topik-topik ini sesuai 

dengan roadmap PkM FMIPA UNP. 

Begitu pula, kegiatan PkM di PS Statistika juga telah melibatkan mahasiswa. Dari 23 

kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, 6 di antaranya melibatkan mahasiswa, 2 kegiatan di 

tahun 2019 dan 4 lainnya di tahun 2020. Kegiatan PkM di PS Statistika pada tahun 2018 

tidak melibatkan mahasiswa. Pada tahun itu, belum ada mahasiswa yang memenuhi syarat 

untuk terlibat dalam kegiatan PkM. Selama kegiatan PkM berlangsung, mahasiswa 

membantu saat pelaksanaan di lapangan. Di samping itu, mahasiswa juga dilibatkan 

sebagai tenaga administrasi, teknisi, dan asisten praktikum.  

Sementara itu, berkenaan dengan evaluasi kesesuaian topik kegiatan PkM di PS 
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Statistika dengan peta jalan PkM UPPS, sebelum pengajuan proposal PkM, UPPS 

melakukan review internal untuk mengevaluasi kesesuaian ini. Sebelum mengajukan 

proposal ke LP2M, dosen prodi mendiskusikan terlebih dahulu proposal yang disiapkan 

dengan tim dari UPPS. Tim mengevaluasi apakah topik PkM yang diajukan telah sesuai 

dengan peta jalan yang ditetapkan UPPS atau belum. Jika belum, maka tim menyarankan 

dosen prodi untuk merevisi proposal yang diajukan tersebut. Evaluasi digunakan untuk 

perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. Sejauh ini, berdasarkan data PkM, 

PkM dosen PS Statistika sudah relevan dengan peta jalan PkM UPPS dan pengembangan 

keilmuan PS Statistika. 

Distribusi kegiatan PkM di PS Statistika pertahun disajikan pada Gambar 61. Gambar 

ini menampilkan jumlah kegiatan PkM dosen PS Statistika tahun 2018, 2019 dan 2020. Pada 

tahun 2018 dan 2020, kegiatan PkM dosen PS Statistika ada yang didanai oleh UNP dan 

ada pula dengan pendanaan mandiri. Namun, tidak ada kegiatan yang didanai oleh lembaga 

dalam negeri di luar PT. Sementara itu, pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan PkM yang 

dibiayai oleh lembaga dalam negeri di luar PT, yaitu MGMP Matematika Kabupaten Agam, 

di samping kegiatan yang didanai oleh UNP atau pendanaan mandiri. 

 
Gambar 61. Jumlah Judul Pengabdian Dosen PS Statistika 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan bidang PkM PS Statistika ditetapkan dengan merujuk 

kepada Renstra FMIPA tahun 2020-2024. Adapun indikator proses PkM ini meliputi: 

a. jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dosen PS Statistika 

meningkat setiap tahunnya, 

b. hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan dalam pembelajaran,  

c. produktivitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa PS Statistika diakui 

oleh masyarakat akademis, dan 

d. terwujudnya kerjasama antara PS Statistika dengan desa/sekolah/instansi pemerintah 

maupun swasta sebagai salah satu tempat pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Capaian kinerja dari kegiatan PkM diukur dengan metoda deskriptif yaitu memperoleh 

data jumlah kegiatan PkM yang terlaksana melalui web LP2M UNP 

(http://sim.lp2m.unp.ac.id/), portal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Ristekbrin (https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/), dan jumlah laporan yang terkumpul. 

Hasilnya dianalisis dan dievaluasi dan tercantum dalam laporan hasil perjanjian Kinerja 

Dekan FMIPA setiap tahunnya. Tabel 20 berikut ini menyajikan rekapitulasi jumlah proposal 

PkM di seluruh prodi di FMIPA dan PS Statistika dari tahin 2018 sampai dengan 2020. 

Tabel 20. Jumlah proposal PkM tahun 2018-2020 

NO 
Sumber 

Dana 

PkM UPPS PkM Prodi Statistika 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 PNBP 53 50 35 6 4 5 

2 DRPM 1 3 2 - 1 - 

3 Mandiri - - - 3 3 2 

Total  54 53 37 9 7 7 

 

Berdasarkan Tabel 20 terlihat bahwa, jika dibandingkan dengan jumlah proposal PkM 

UPPS, jumlah proposal PkM yang dilaksanakan oleh dosen PS Statistika berada di rentang 

10% - 20%. Hasil ini diperoleh karena di UPPS terdapat sebanyak 6 jurusan, termasuk 

Jurusan Statistika yang di dalamnya terdapat PS Statistika. 

Kegiatan PkM yang dilakukan PS Statistika meliputi Pelatihan Peningkatan 

Kompetensi Guru (dalam pengolahan data untuk penelitian tindakan kelas), Pelatihan 

Pemanfaatan Perangkat Lunak untuk Guru (software pengolahan data), dan Integrasi materi 

Statistika Dalam Pembelajaran Matematika (Subbab Statistika). Topik-topik ini sesuai 

dengan roadmap PkM FMIPA UNP. 

Pada PkM tahun 2018 yang diketua oleh Dra. Nonong Amalita, M.Si. Namun dalam 

pengabdian ini belum ada mahasiswa PS Statistika yang dilibatkan, karena pada saat itu 

mahasiswa angkatan pertama PS Statistika masih berada pada semester 1. 

Mahasiswa PS Statistika baru dilibatkan dalam kegiatan PkM di tahun 2019. Pada 

tahun ini terdapat dua kegiatan PkM yang masing-masingnya melibatkan 2 orang 

mahasiswa. Sementara itu, pada tahun 2020, terdapat empat kegiatan PkM yang 

melibatkan mahasiswa yakni PkM yang diketuai oleh Dina fitria, M.Si. Dalam pengabdian ini 

sudah ada mahasiswa PS Statistika yang dilibatkan yaitu sebanyak 2 orang pada 2 kegiatan 

PkM. Pada tahun 2020 PKM yang diketuai oleh Dra. Nonong Amalita, M.Si. Dalam 

pengabdian ini sudah ada mahasiswa PS Statistika yang dilibatkan yaitu sebanyak 4 orang 

dengan 2 penelitian. Gambar 62 memperlihatkan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh 

dosen PS Statistika. 

2018 

  

http://sim.lp2m.unp.ac.id/
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
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2019 

  
2020 

  
Gambar 62. Pelaksanaan Kegiatan PKM Dosen PS Statistika  

 

7. Penjaminan Mutu PkM  

Penjaminan mutu PkM di lingkungan UPPS mengikuti suatu siklus yang mencakup 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 

a) Penetapan  

Penetapan standar mutu terkait proses PkM pada UPPS dilakukan ditingkat 

universitas. Penetapan standar mutu mencakup perencanaan, pelaksanaan dan laporan 

kegiatan penelitian. Dalam perencanaan, standar mutu yang ditetapkan adalah bedah 

proposal, aturan upload proposal, proses seleksi dan penetapan penerima hibah PkM. Pada 

tahap pelaksanaan standar yang ditetapkan antara lain adalah catatan harian (log book) dan 

monev kemajuan PkM. Sementara itu, pada tahap laporan adalah laporan akhir, dan luaran 

PkM. Proses upload proposal dan laporan dilakukan melalui Sistem Informasi dan 

Manajemen (SIM) penelitian dan pengabdian yang dapat diakses melalui 

http://sim.lp2m.unp.ac.id/ dan merujuk pada standar mutu Universitas Negeri Padang. 

b) Pelaksanaan 

Bentuk proses pelaksanaan pengabdian merujuk pada standar mutu pada standar 

proses pada pengabdian masyarakat dengan nomor dokumen SM-03.003-00 dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

1) Bentuk Kegiatan 

a. pelayanan kepada masyarakat;  

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;  

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau  

d. pemberdayaanmasyarakat.  

2) Kriteria Kegiatan 

a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standarmutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, sertakeamanan pelaksana, masyarakat, 

http://sim.lp2m.unp.ac.id/
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dan lingkungan.  

b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode 

ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik  

c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram , serta 

dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi 

kegiatan PKM. 

3) Pengajuan Proposal  

a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat 

persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek subtansi Pengabdian 

kepada masyarakat.  

b.Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi  

c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Lemlitbang atau sesuai dengan 

pihak lain yang mendanai.  

d. Bagi penelitian yang dibiayai oleh UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan 

oleh pimpinan UNP, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang 

pengabdian masyarakat.  

e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu 

proposal yang diajukan  

4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat  

a) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada 

penandatangan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai. 

b) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan 

dari ketuan lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan ketua program studi 

c) Evaluasi 

Evaluasi juga merujuk pada standar mutu pada pengabdian masyarakat dengan 

nomor dokumen SM-03.003-00 dengan penjelasan sebagai berikut: 

Monitoring dan Evaluasi 

1) Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.  

2) Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada ketua 

program studi mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.  

3) Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat 

4) Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program 

studi.  

5) Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, 

berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.  

6) Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk 

akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.  

7) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah 

baik internal maupun eksternal.  

8) Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan 

program studi atau kegiatan peneletian lanjutan.  

9) UNP memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat. 

d) Pengendalian 

Pengendalian proses PkM dilakukan untuk menjamin kualitas dan standar yang 

ditetapkan dapat dipenuhi. Dalam proses PkM pengendalian dilakukan melalui aplikasi yang 

berfungsi sebagai tempat mengupload proposal, sistem seleksi proposal, laporan kemajuan, 
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laporan akhir, dan luaran PkM. Melalui palikasi SIM LP2M ini, maka proses pelaksanaan 

PkM dapat dikendalikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

e) Perbaikan Berkelanjutan 

Perbaikan berkelanjutan dilakukan dalam rangka menyikapi perubahan aturan dan 

meningkatkan kualitas proses penelitian. Perubahan regulasi dan penyempurnaan panduan 

membutuhkan beberapa perbaikan pada standar yang sudah disusun. Perbaikan ini juga 

dilakukan pada sistem informasi dan manajemen penelitian dan pengabdian LP2M UNP. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

UPPS menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap kualitas 

proses layanan dan hasil layanan pada pelaksanaan kegiatan PkM. Pemantuan dan 

pengukuran ini meliputi pengambilan data, analisis data yang diperoleh, perumusan 

tindakan yang diperlukan untuk perbaikan proses layanan dan hasil layanan, dan eksekusi 

tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan 

PkM terhadap kualitas layanan dan hasil layanan terkait pelaksanaan kegiatan PkM 

dilakukan 1 (satu) kali dalam tiap tahun dalam bentuk survei kepuasan. Survei ini terdiri dari 

survei kepuasan dosen sebagai pelaksana PkM terhadap layanan UPPS dan survei 

kepuasan mitra terhadap layanan oleh UPPS.  

Survei kepuasan pelaksana meliputi kecepatan respon staf pengelola kegiatan 

pengabdian masyarakat, kapabilitas staf pengelola kegiatan pengabdian masyarakat, 

peningkatan kapasitas dosen dalam pengabdian masyarakat, ketersediaan anggaran PT 

untuk kegiatan pengabdian masyarakat, pelayanan staf dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat, keterlaksanaan SOP pengabdian masyarakat, ketersediaan SOP untuk 

kegiatan pengabdian masyarakat, ketersediaan rencana strategis pengabdian masyarakat, 

dan sistem informasi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat.  

Sementara itu, survei kepuasan mitra meliputi kapabilitas staf dalam pelayanan, 

kecepatan respon staf dalam pelayanan, jaminan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, 

ketersediaan informasi dalam pelayanan, kualitas pelayanan berbasis IT, tingkat hospitality 

dalam pelayanan, dan ketersediaan fasilitas pelayanan. 

Survei kepuasan ini dilakukan secara online. Tanggapan responden atas setiap item 

pertanyaan diukur menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh ditabulasi sesuai dengan 

pilihan jawaban responden dan dilanjutkan dengan perhitungan indeks kepuasan mitra 

(IKM) melalui perhitungan rata-rata skor jawaban responden sesuai dengan item 

pertanyaan, dengan rumus: 

IKM =
∑ nSi

N
 

dimana 𝑆𝑖 = Skor item pertanyaan masing-masing aspek, 𝑛 = Predikat item, dan 𝑁 = Jumlah 

responden. Bukti yang sahih tentang pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan 

PkM dapat di lihat pada link http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php. Hasil kedua survei 

kepuasan di atas disajikan pada Gambar 63, 64, 65 dan 66. Gambar 63 menampilkan 

diagram batang distribusi respons pelaksana PkM dalam survei kepuasan, sedangkan 

Gambar 64 menyajikan diagram IKM pelaksana PkM. Sementara itu, Gambar 65 

menampilkan diagram batang distribusi respons mitra dalam survei kepuasan, sedangkan 

Gambar 66 menyajikan diagram IKM mitra. 

http://gpm.fmipa.unp.ac.id/instrumen.php
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Gambar 63. Diagram Distribusi Kepuasan Pelaksanaan PkM 

 

 
Gambar 64. Diagram IKM Pelaksana PkM 

 

Berdasarkan Gambar 63 terlihat bahwa sebahagian besar responden termasuk dalam 

kategori baik dan sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa dosen menilai bahwa layanan 

UPPS selama pelaksanaan PkM sudah baik. Namun demikian, diantara semua item 

kuesioner survei yang diberikan terdapat dua item dengan capaian yang lebih rendah dari 

pada item lainnya, yakni ketersediaan SOP untuk kegiatan PkM dan keterlaksanaan SOP 

PkM. Beberapa responden memberikan nilai cukup untuk kedua item ini.  

Paparan di atas dipertegas lagi oleh nilai IKM yang disajikan pada Gambar 64. Raihan 

IKM seperti yang disajikan pada gambar ini menunjukkan tingginya tingkat kepuasan 

pelaksana PkM terhadap layanan UPPS. Bahkan terdapat tiga item dengan raihan IKM di 

atas 3,25. Dengan kata lain, pelaksana PkM sangat puas terhadap layanan UPPS pada 

ketiga kategori ini. Namun demikian, terdapat satu item dengan raihan IKM yang jauh lebih 

rendah dari item lainnya, yakni ketersedian SOP untuk kegiatan PkM. Hal ini menunjukkan 

adanya ruang perbaikan yang mesti diisi UPPS untuk meningkatkan kualitas layanan untuk 

pelaksana PkM, yakni ketersedian dokumen SOP yang bisa diakses oleh pelaksana PkM.  

Sejauh ini, UPPS telah menyediakan dokumen ini di situs fakultas, 

http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/. Namun demikian, sejumlah pelaksana PkM ditenggarai tidak 

mempelajari dengan detail informasi yang ditampilkan. Oleh karena itu, ke depan, UPPS 

mesti mensosialisasikan keberadaan dokumen SOP kegiatan PkM berikut isi yang 

terkandung di dalamnya. 

http://fmipa.unp.ac.id/fmipa/
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Lebih lanjut, Gambar 65 dan 66 menyajikan informasi tentang kepuasan mitra 

terhadap layanan UPPS terkait pelaksanaan PkM. Gambar 65 memperlihatkan bahwa dari 

empat pilihan jawaban pada setiap item kuesioner, responden hanya memilih tiga dari empat 

pilihan respons, yakni cukup, baik, dan sangat baik. Bahkan, dari tujuh item, terdapat lima 

item hanya dengan respons baik dan sangat baik. Hasil ini mengindikasikan tingginya 

kepuasan mitra terhadap layanan UPPS. Hal ini dipertegas oleh raihan IKM seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 66. Gambar ini memperlihatkan bahwa berdasarkan IKM, semua 

mitra sangat puas terhadap layanan UPPS. 

Sementara itu, terkait dua item yang masih memuat respons cukup, yakni 

ketersediaan informasi dalam pelayanan dan kecepatan respon staf dalam pelayanan, 

UPPS masih memiliki ruang perbaikan yang mesti ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas 

layanan terhadap mitra dalam pelaksanaan PkM. Sama halnya dengan survei kepuasan 

pelaksana PkM di atas, untuk perbaikan layanan terhadap mitra, UPPS telah mencantum 

informasi yang diperlukan oleh mitra di situs fakultas. Akan tetapi, sejumlah mitra bisa jadi 

tidak mengetahui adanya informasi tentang layanan UPPS di situs tersebut. Oleh karena itu, 

UPPS hendaknya mensosialisasikan lagi adanya situs fakultas sebagai salah satu sumber 

informasi yang bisa diakses oleh siapa saja. Lebih lanjut, terkait item kecepatan respon staf 

dalam pelayanan, UPPS hendaknya memperbaiki sistem komunikasi sedemikian sehingga 

mitra bisa menghubungi staf yang ditugaskan dengan mudah dan memperoleh respons 

dengan segera dari staf dimaksud. 

 
Gambar 65. Diagram Distribusi Kepuasan Mitra 

 

 
Gambar 66. Diagram IKM Mitra 
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9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut ( kesimpulan dari setiap point ) 

Kegiatan PkM yang dilakukan DTPS di PS Statistika telah sesuai dengan peta jalan 

yang ditetapkan UPPS FMIPA UNP. Kegiatan PkM yang dilaksanakan juga telah melibatkan 

mahasiswa. Akan tetapi, pada setiap tahun, masih ada DTPS yang tidak terlibat dalam 

kegiatan PkM. Di samping itu, kegiatan PkM yang didanai oleh dana hibah kompetisi tingkat 

nasional masih kurang. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab masalah ini, yaitu 

1) masih kurangnya kolaborasi PS Statistika dengan berbagai instanstasi untuk menjadi 

mitra pelaksanaan kegiatan PkM, 2) masih kurangnya pengalaman DTPS dalam 

melaksanakan PkM dengan topik yang tidak berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. 

Sehubungan dengan dua hal ini, maka PS Statistika perlu memperluas jaringan kerja sama 

dengan berbagai institusi untuk menjadi mitra PkM sedemikian sehingga bisa memperbesar 

kesempatan untuk merancang berbagai kegiatan PkM dengan topik kegiatan yang lebih 

bervariasi. 

 

C.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 

1. Indikator Kinerja Utama 

PS Statistika Universitas Negeri Padang baru disetujui SK pendiriannya pada tanggal 

16 November 2017. PS Statistika mulai beroperasi pertama kali menerima mahasiswa 

adalah pada tahun ajaran 2018/2019. Berdasarkan situasi ini PS Statistika belum 

mempunyai lulusan. 

a) Luaran Dharma Pendidikan 

1) Capaian Pembelajaran Lulusan 

Capain Pembelajaran Lulusan belum dapat dijabarkan karena prodi statistika belum 

menghasilkan lulusan. 

2) Capaian Prestasi Mahasiswa 

Meskipun belum mempunyai lulusan, mahasiswa PS Statistika sudah mempunyai 

prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi mahasiswa ini dapat 

digambarkan pada Gambar 67. 

 
Gambar 67. Prestasi akademik mahasiswa PS Statistika 

 

Dari semenjak berdirinya PS Statistika, dengan hanya memerlukan waktu 1 tahun 

prodi statistika sudah menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya berprestasi pada tingkat 

lokal namun juga pada tingkat nasional yakni pada tahun 2019. Prestasi pada lomba desain 

poster ilmiah nasional PPIPM Fair 2019. Pada tahun 2020 prestasi mahasiswa meningkat 

drastis dengan adanya mahasiswa yang menjadi Juara Favorit pada Kreasi Konten Kreator 

Anak Bangsa 2020 Kategori Nasional Instagram, Juara Terbaik Daily Activety Competition, 

Juara Favorit Foto Kontes Gojek 10th Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Go Jek, dan Best 

Video Lokal Foto Kontes Gojek 10th Tingkat Nasional. Pada awal tahun 2021, mahasiswa 
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statistic sudah mencatat prestasi kembali sebagai harapan 2 pada Video Kreatif Bulan K3 

Nasional 2021 Semen Indonesia. 

3) Efektifitas dan Produktifitas Pendidikan 

Efektivitas merupakan suatu keadaan sejauh mana suatu target telah tercapai. 

Sementara itu produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan 

keluaran (output). Berdasarkan pengertian ini, efektivitas dan produktivitas pendidikan di 

prodi statistika belum bisa dianalisis dikarenakan prodi statistika belum menghasilkan 

lulusan. 

4) Daya Saing Lulusan 

Sejalan dengan belum adanya lulusan prodi statistika, maka daya saing lulusan juga 

belum dapat dilaporkan. 

5) Kinerja Lulusan 

Kinerja lulusan juga belum dapat dilaporkan. 

 

b) Luaran Dharma Pendidikan 

1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa 

Publikasi ilmiah mahasiswa prodi statistika yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri 

maupun publikasi bersama DTPS untuk saat ini belum ada, namun mahasiswa prodi 

statistika sudah dilatih untuk mempublikasikan karya ilmiah dengan beberapa cara. 

Pertama, pemberian tugas dalam mata kuliah untuk menulis karya ilmiah dari suatu mini 

riset. Kedua, mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat 

bersama DTPS. Sehingga dapat melatih dan meningkatkan sikap ilmiah mahasiswa 

sehingga meningkatkan motivasi mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah. Sejalan 

dengan ini ditargetkan pada tahun berikutnya mahasiswa PS Statistika dapat melakukan 

publikasi ilmiah. 

2) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah 

Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara 

mandiri atau Bersama DTPS belum ada untuk saat ini. 

3) Karya Ilmiah Mahasiswa 

Karya ilmiah mahasiswa prodi statistika untuk saat ini belum ada, namun mahasiswa 

prodi statistika sudah dilatih untuk menulis karya ilmiah. Salah satu caranya dengan 

pemberian tugas dalam mata kuliah untuk menulis karya ilmiah dari suatu mini riset seperti 

pada mata kuliah Metode Statistika. 

4) Kecukupan dan aksesabilitas sarana 

PS Statistika sudah memiliki kecukupan dan aksebilitas prasarana meliputi ruang 

kuliah, wifi.id, perpustakaan, ruang shalat, ruang diskusi, ruang seminar, laboratorium, 

tenaga administrasi, dan toilet. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa ruang kuliah saat ini 

sudah dilengkapi dengan ruangan yang nyaman dan kondusif dalam pelaksanaan 

perkuliahan. Ruangan ini sudah dilengkapi dengan proyektor dan papan tulis sebagai media 

dalam perkuliahan. Ruang kelas juga sudah dilengkapi dengan kursi, meja, dan AC yang 

mendukung kenyamanan dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dilengkapi dengan 

ketersediaan wifi.id dengan username dan password sesuai akun portal mahasiswa PS 

Statistika. Selanjutnya, mahasiswa PS Statistika juga di bantu dengan Perpustakaan yang 

terdapat berbagai kelengkapan buku-buku referensi, tesis, ruang diskusi, ruang shalat dan 

peralatan komputer yang dapat digunakan dalam perpustakaan untuk membantu 

mahasiswa PS Statistika selama perkuliahan. Disamping penggunaan laboratorium 

komputer sebagai laboratorium uatama PS Statistika, mahasiswa juga menggunakan dan 
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memanfaatkan laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi dan Laboratorium Fisika sebagai 

penunjang poses pembelajaran pada perkuliahan Kimia Umum, Biologi Umum dan Fisika 

Umum. Di samping itu, tenaga administrasi berfungsi dalam membantu mahasiswa PS 

Statistika dalam segala urusan administrasi meliputi surat menyurat, perencanaan, dan 

pelaksanaan perkuliahan. Selain itu, prasarana lainnya pada toilet sudah memadai. 

 

2. Indikator Kinerja Tambahan 

Ada tiga indikator kinerja tambahan dari kriteria luaran dan capaian Tridharma dari 

mahasiswa dan lulusan, yaitu kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dan 

berkomunikasi, kemampuan lulusan dalam publikasi ilmiah, dan kemampuan untuk 

bekerjasama dengan almamater. Keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi 

merupakan keterampilan abad ke-21 yang perlu dilatih dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengembangkan kedua keterampilan abad ke-21 ini, maka tugas-tugas yang diberikan 

kepada mahasiswa umumnya dalam bentuk kerja kelompok. Mereka mengerjakan tugas 

dalam kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka kepada kelompok 

yang lain. Dengan cara ini, keterampilan bekolaborasi dan berkomunikasi mahasiswa dapat 

dilatih pada setiap mata kuliah. 

 

3. Evaluasi Capaian Kinerja 

Evaluasi terhadap kinerja mahasiswa dan lulusan PS Statistika belum dapat 

dilaporkan karena belum adanya lulusan PS Statistika.  

 

4. Penjaminan Mutu PkM  

Penjaminan mutu luaran PS Statistika akan dilakukan sesuai Standar Mutu 

Universitas Negeri Padang dengan melakukan evaluasi dan penilaian berbagai aspek pada 

lulusan. Evaluasi internal lulusan meliputi masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja, 

sedangkan evaluasi eksternal melalui angket kepuasan pengguna terhadap lulusan yang 

dilakukan oleh UPPS. 

 

5. Kepuasan Pengguna  

Dikarenakan lulusan PS Statistika belum ada, maka data kepuasan pengguna belum 

dimiliki. 

 

6. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut ( kesimpulan dari setiap point ) 

Luaran dharma pendidikan dari mahasiswa PS Statistika dalam aspek capaian 

pembelajaran, capaian prestasi mahasiswa sudah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori 

baik. Namun Luaran Dharma Pendidikan terkait efektivitas dan produktivitas pendidikan, 

daya saing lulusan, dan kinerja lulusan belum dapat dilaporkan karena belum adanya 

lulusan. Luaran dharma penelitian dan pengabdian masyarakat juga belum dapat dilaporkan 

karena belum adanya mahasiswa yang telah melakukan publikasi ilmiah, penulisan karya 

tulis. 
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D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPPS TERKAIT 

PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI 

1. Analisis capaian kinerja 

UPPS telah memiliki VMTS yang mencerminkan, searah, dan bersinergi dengan 

VMTS universitas dan memayungi visi keilmuan PS Statistika. Dalam penyusunan VMTS 

telah melibatkan berbagai unsur seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan, 

alumni, dan stakeholders. Evaluasi terhadap VMTS dilakukan oleh BPM UNP bekerjasama 

dengan GPM, dan UPM. Evaluasi dilakukan secara periodik melalui kegiatan Audit Mutu 

Internal dengan memanfaatkan berbagai instrumen evaluasi. Hasil evaluasi capaian VMTS 

dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Fakultas setiap tahun. 

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UPPS secara umum telah berjalan dengan 

baik. UPPS telah mewujudkan good governance dengan menerapkan tata pamong yang 

memenuhi 5 pilar (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 

berkeadilan). UPPS menjalankan tata pamong yang didukung oleh struktur organisasi yang 

lengkap dan telah menjalankan 7 (tujuh) fungsi manajemen, yaitu 1) perencanaan, 2) 

pengorganisasian, 3) pengembangan staf, 4) pengawasan, 5) pengarahan, 6) representasi, 

dan 7) penganggaran. Masing-masing unsur yang terdapat pada struktur organisasi di 

FMIPA UNP sudah memiliki tupoksi masing-masing. Sistem tata pamong FMIPA UNP 

berjalan secara efektif dan efisien melalui mekanisme yang disepakati bersama, sehingga 

dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran setiap unit kerja. 

Beberapa akar permasalahan yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama 

adalah kompetensi tendik yang belum maksimal sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan sehingga diperlukan pelatihan kompetensi keahlian dan softskill yang 

mendukung kinerja tendik. Selain itu, bidang kerjasama dengan berbagai instansi dan 

perusahaan perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas terutama pada tingkat 

internasional. 

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara online melalui tiga jenis seleksi, yaitu 

SNMPTN, SBMPT, dan Mandiri. Proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara 

terpusat di bawah pengelolaan universitas. Berdasarkan data pada SIE UNP, tahun 2018 

rasio calon mahasiswa FMIPA UNP antara yang diterima dan peminat adalah 1:9, pada 

tahun 2019 adalah 1:11 dan pada tahun 2020 adalah 1:6. Rasio ini menunjukkan adanya 

peningkatan peminat prodi yang ada di FMIPA dari tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 

terjadi penurunan, hal ini disebabkan situasi pandemi Covid-19. Sementara rasio calon 

mahasiswa antara yang lulus seleksi terhadap jumlah pendaftar pada PS Statistika pada 

tahun 2018 adalah 1:16, pada tahun 2019 adalah 1:28, dan pada tahun 2020 adalah 1:15. 

Hal ini menunjukan bahwa tingkat keketatan penerimaan mahasiswa pada PS Statistika 

tergolong tinggi.  

Untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa, UPPS menyediakan berbagai jenis 

layanan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, 

kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), serta 

bimbingan karir dan kewirausahaan yang mengacu pada buku panduan kegiatan 

kemahasiswaan UNP. Kegiatan kemahasiswaan tersebut dapat diikuti oleh seluruh 

mahasiswa dalam berbagai organisasi kemahasiswaan serta unit-unit pelayanan yang 

disediakan universitas. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini akan menarik minat calon 

mahasiswa untuk memilih prodi di UPPS FMIPA UNP termasuk PS Statistika. Beberapa hal 

yang menjadi akar permasalahan dan perlu menjadi perioritas dalam peningkatannya di 

bidang kemahasiswaan ini adalah kurangnya prestasi mahasiswa pada kegiatan yang 
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difasilitasi Belmawa dan tingkat internasional, dan jumlah mahasiswa yang berwirausaha 

masih sedikit. 

Dalam menjalankan kegiatan akademik dan non akademik di PS Statistika didukung 

oleh 11 orang dosen (4 orang bergelar Doktor dan 7 bergelar Magister) dalam rumpun ilmu 

statistika maupun matematika. Untuk kegiatan non akademik PS Statistika didukung oleh 1 

staf akademik, dan 2 teknisi di program studi. Secara umum, SDM PS Statistika telah 

memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait SDM, 

dosen dengan kualifikasi S3 masih kurang. Jabatan akademik DTPS Statistika yang 

berjabatan Lektor Kepala masih kurang, bahkan belum memiliki Guru Besar. Terkait dengan 

hal ini UPPS telah membuat program percepatan dosen untuk studi lanjut dan pencapaian 

jabatan fungsional yang lebih tinggi.  

Dalam mendukung terlaksananya program, UPPS mengalokasikan dana untuk biaya 

operasional yang bersumber dari UNP. Kemudian dalam menjalankan tridharma perguruan 

tinggi, dari sisi penelitian dan pengabdian masyarakat, dukungan keuangan berasal dari 

hibah penelitian dan PkM tingkat UNP (PNBP), Nasional (DRPM) dan Internasional (IDCJ) 

yang diperoleh oleh dosen melalui kompetisi. Selanjutnya, untuk kelancaran dan 

terlaksananya program UPPS, telah didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam bentuk portal administrasi pembelajaran (https://portal.unp.ac.id/) dan portal 

pembelajaran (e-learning: https://elearning2.unp.ac.id/). Untuk kebutuhan akses internet, 

mahasiswa di UPPS diberikan bandwidth 0,5 MB per mahasiswa untuk semua jaringan 

internet UNP dan jaringan wifi.id Telkomsel yang dapat diakses di seluruh Indonesia. 

Selanjutnya, UPPS juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang 

perkuliahan ber AC lengkap dengan projector dan hotspot, laboratorium komputer, ruang 

baca, perpustakaan, ruang dosen, ruang administrasi, mushola, toilet, dan lain sebagainya. 

Semua ini dapat diakses dengan mudah dan dipergunakan untuk keperluan sivitas 

akademika di UPPS. 

Penyusunan kurikulum PS Statistika disesuaikan dengan visi keilmuan PS Statistika 

dengan mengacu pada perubahan keilmuan, kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, 

dan pengembangan sumber daya yang dimiliki. Mahasiswa tahun masuk 2018 dan 2019 

menggunakan kurikulum 2017 yang dirancang di awal pendirian PS Statistika yang berbasis 

KKNI. Sedangkan, untuk mahasiswa angkatan 2020 dilakukan proses evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum sebagai implementasi dari program MBKM. Penyusunan Kurikulum 

2017 melibatkan pemangku kepentingan internal seperti pimpinan fakultas, GPM, kaprodi, 

serta dosen PS Statistika. Selain itu juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal 

seperti FORSTAT, BPS, dan pakar kurikulum dari PT lain. 

Akar permasalahan pada kriteria pendidikan ini adalah keterbatasan dalam proses 

integrasi hasil-hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan kegiatan 

terprogram untuk peningkatan suasana akademik masih kurang. Rencana pengembangan 

dan perbaikan yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan ini adalah memotivasi 

dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan 

mengadakan workshop tentang pembelajaran berbasis riset dan pengabdian, dan membuat 

program kegiatan rutin akademik bulanan. 

Dari sisi penelitian, DTPS Statistika memperoleh dana penelitian dari perguruan tinggi 

dan mandiri dengan rata-rata 7 judul penelitian per tahun. DTPS Statistika juga telah meraih 

dana-dana PkM baik yang bersumber dari perguruan tinggi maupun Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan/Ristekdikti. Dalam dua tahun terakhir DTPS Statistika telah 

melaksanakan PkM dengan rata rata 8 judul pertahun. 

https://portal.unp.ac.id/
https://elearning2.unp.ac.id/
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Selanjutnya, DTPS Statistika telah mempublikasikan luaran dan capaian tridharma 

perguruan tinggi dalam bentuk publikasi ilmiah pada tingkat wilayah, nasional, dan 

internasional. Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal penelitian tidak terakreditasi dan 

jurnal penelitian nasional terakreditasi sebanyak 77 artikel ilmiah. Jumlah keterlibatan DTPS 

Statistika dalam kegiatan seminar nasional dan seminar internasional sebanyak 38 kali. 

Dalam sisi disitasi karya ilmiah, DTPS Statistika telah disitasi dalam rentang 2018-2020 

sebanyak 16 karya dengan 57 sitasi atau rata-rata 19 sitasi pertahun. 

 

2. Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan 

Dari hasil capain analisis kinerja pada bagian sebelumnya, PS Statistika memiliki 

kekuatan dan juga kelemahan. Berikut tabel analisis SWOT PS Statistika secara 

keseluruhan. 

Tabel 21. Analisis SWOT 

Internal Eksternal 

Kekuatan (Strenghts): 

1. Visi dan misi PS Statistika sesuai 

dengan visi dan misi universitas dan 

fakultas secara fleksibel. 

2. Sistem kepemimpinan yang profesional, 

kolegial, dan demokratis. 

3. Struktur organisasi yang efektif dan 

efisien dalam pengambilan keputusan. 

4. Evaluasi berkala dari program studi 

untuk menjaga standar mutu. 

5. Memiliki badan penjamin mutu di tingkat 

universitas, di tingkat fakultas bahkan 

sampai pada tingkat prodi. 

6. Tersedianya sistem database yang baik 

dan memuat semua data yang 

diperlukan serta dapat langsung 

dipergunakan bila dibutuhkan dalam 

melakukan evaluasi internal. 

7. Banyak kegiatan kemahasiswaan yang 

mendorong pengembangan diri 

mahasiswa. 

8. Tingkat persaingan dalam penerimaan 

mahasiswa baru semakin meningkat. 

9. Kurikulum disusun sesuai dengan visi 

dan misi, dikembangkan sesuai 

kompetensi dan kebutuhan stakeholder, 

dan berdasarkan rekomendasi Forum 

Perguruan Tinggi Statistika (FORSTAT) 

Indonesia. 

10. Mata kuliah pilihan yang disediakan 

cukup untuk mendukung wawasan 

keilmuan, melanjutkan studi, maupun 

Peluang (Opportunities): 

1. Lulusan statistika sangat dibutuhkan di 

semua lembaga terutama menjadi data 

analis di berbagai perusahaan 

2. Perhatian masyarakat dan pemerintah 

yang semakin tinggi terhadap 

perkembangan statistika. 

3. Minat siswa terhadap statistika semakin 

tinggi. 

4. Banyaknya tawaran beasiswa untuk 

mahasiswa yang tersedia. 

5. Tersedianya banyak beasiswa untuk 

peningkatan kualifikasi dosen. 

6. Banyaknya tawaran dana untuk 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

7. Berlakunya Badan Layanan Umum 

(BLU) memungkinkan untuk 

memperoleh sumber pemasukan lain. 
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memanajemen suatu pekerjaan, 

berenterpreneurship ataupun mendidik. 

11. Menerapkan pembelajaran yang inovatif 

yang didukung dengan penggunaan ICT 

dan sistem penilaian yang jelas dan 

transparan. 

12. Status UNP sebagai Badan Layanan 

Umum (BLU). 

13. Sistem Informasi Akademik (SIA), E-

Learning, dan Portal Akademik yang 

online sudah tersedia dengan sangat 

baik. 

Kelemahan (Weakness): 

1. Belum adanya lulusan PS Statistika. 

2. Kemampuan mahasiswa berwirausaha 

yang masih rendah. 

3. Kemampuan bahasa Inggris mahasiswa 

yang masih perlu ditingkatkan. 

4. Jumlah dosen dengan kualifikasi guru 

besar belum ada. 

5. Sebagian besar memiliki jabatan lektor 

kebawah, dikarenakan banyak dosen 

muda. 

6. Publikasi ilmiah internasional masih 

rendah. 

7. Jumlah kegiatan penelitian dan PkM 

dosen masih rendah 

 

Ancaman & Tantangan (Threats): 

1. Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) yang memungkinkan persaingan 

dengan masuknya tenaga kerja asing. 

2. Mahalnya biaya pendidikan yang 

mempengaruhi pilihan masyarakat 

dalam mengikuti dan memilih 

pendidikan tinggi. 

3. Persaingan PS Statistika dengan 

program studi yang sama di perguruan 

tinggi lain. 

4. Sulitnya memperoleh rekrutmen dosen 

yang sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan PS Statistika. 

5. Keterlambatan antisipasi perubahan 

kurikulum terhadap perkembangan 

IPTEK dan tuntutan stakeholder. 
 

 

3. Strategi pengembangan 

UPPS membuat strategi dan program-program prioritas dalam mencapai Visi, Misi, 

dan Tujuan (VMT). Merujuk kepada VMT UPPS, maka UPPS selalu mengarahkan semua 

prodi untuk membuat program kerja yang bermuara kepada VMT UPPS. Kemampuan 

UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan PS Statistika berdasarkan 

kepada skala prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara 

keseluruhan.  

a. Strategi Pengembangan PS Statistika berdasarkan skala prioritas sesuai dengan 

kapasitas. 

UPPS FMIPA sebagai unit pengelola prodi di lingkungan fakultas akan berperan 

semaksimal mungkin dalam upaya mengembangkan dan memajukan semua prodi, 

tentunya peran yang dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. UPPS melakukan strategi 

pengembangan didasari pada skala prioritas masing-masing prodi. UPPS meminta 

koordinator prodi untuk mengusulkan program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. 

Program-program yang diusulkan oleh prodi dimasukan kedalam program kerja tahunan 

yang dilengkapi dengan TOR kegiatan. Pengusulan program kerja tahunan dilakukan 

secara bersama-sama dengan prodi lainnya dalam bentuk Rapat Anggaran Belanja tahunan 
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dengan tempat dan waktu pelaksanaan disepakati bersama pimpinan UPPS. UPPS dalam 

kapasitas sebagai pengelola keuangan akan menetapkan besaran biaya program kerja 

berdasarkan kepada kinerja prodi dan jumlah mahasiswa. 

Pengembangan PS Statistika juga didasari oleh kapasitas SDM, dan Perpustakaan. 

UPPS memfasilitasi PS Statistika untuk selalu melakukan kolaborasi dengan prodi lainnya 

di fakultas seperti prodi Matematika dalam pemakaian bersama SDM dan Perpustakaan. 

b. Strategi Pengembangan PS Statistika Berdasarkan Kebutuhan  

1) Meningkatkan sosialisasi visi, misi, dan tujuan program studi dan promosi bidang ilmu 

statistika dan PS Statistika kepada stakeholders dan masyarakat umum. 

2) Meningkatkan budaya berorientasi mutu pada setiap aspek standar isi, proses, dan 

penilaian perkuliahan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara 

berkelanjutan. 

3) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 

terselenggaranya proses perkuliahan yang inovatif dan berbasis teknologi informasi. 

4) Memfasilitasi dosen-dosen untuk studi S3 sesuai dengan rencana pengembangan PS 

Statistika. 

5) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

bereputasi nasional. 

6) Memfasilitasi dosen dalam publikasi ilmiah tingkat nasional maupun internasional 

dalam bentuk pelatihan, penyediaan dana untuk pendaftaran seminar, bantuan 

penulisan artikel, dll. 

7) Evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan pasar 

dan masukan dari stakeholders. 

8) Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dunia usaha, dan 

organisasi profesi. 

 

4. Program Keberlanjutan 

UPPS menjamin keberlanjutan prodi dengan mengambil beberapa kebijakan antara 

lain 1) Mengalokasikan sumber daya, 2) Memastikan tersedianya sumber daya 

manusia yang mampu melaksanakan program pengembangan yang diprogramkan, 3) 

Memaksimalkan peran unit penjamu fakultas dan, 4) Meningkatkan dukungan 

pemangku kepentingan eksternal. Agar program keberlanjutan bisa terukur maka semua 

program kerja untuk dimasukkan ke dalam Renstra UPPS 2020-2024. 

1) Mengalokasikan Sumber Daya 

UPPS sebagai pengelola PS Statistika selalu mengalokasi sumber daya setiap 

tahunnya, baik sumber daya dalam bentuk anggaran maupun alokasi sumber daya 

manusia. Sumber daya anggaran dalam bentuk alokasi pendanaan operasional prodi. 

Perencanaan sumber daya anggaran ini dilakukan dalam bentuk kegiatan penyusunan 

alokasi anggaran. UPPS menjamin ketersediaan SDM prodi untuk kelancaran program-

program yang sudah disetujui di awal tahun. Untuk sumber daya manusia seperti dosen dan 

tendik, UPPS mengusulkan ke pihak universitas. UPPS juga setiap tahun mengusulkan 

penambahan sarana dan prasarana ke tingkat universitas. 

 

2) Ketersediaan SDM untuk melaksanakan program keberlanjutan 

UPPS memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di PS Statistika dapat 

menjalankan semua program-program yang sudah direncanakan, PS Statistika sudah 

memiliki struktur organisasi yang lengkap, antara lain ketua jurusan, sekretaris, koodinator 
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prodi, kepala laboratorium, laboran, dan tenaga administrasi. Ditinjau dari segi jenjang 

pendidikan semuanya memenuhi persyaratan dan memiliki komptensi untuk menjalankan 

program-program. Selain itu PS Statistika juga telah memiliki tenaga pengajar yang 

memadai hal ini terlihat dari rasio dosen yang sangat ideal yaitu 1:28. Dengan rasio yang 

sangat ideal ini tentunya akan menjamin program-program pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Namun, jika prodi masih kekurangan SDM, maka UPPS akan memfasilitasi 

dalam bentuk pengadaan SDM. Untuk pengadaan tendik dilakukan dengan mencari tenaga 

kontrak, sedangkan untuk dosen UPPS mencarikan dosen-dosen luar biasa dari lembaga 

lainnya. 

 

3) Memaksimalkan peran Unit Penjamin Mutu (Penjamu) UPPS 

UPPS memiliki unit penjamu di fakultas dengan nama GPM, dalam melaksanakan 

programnya GPM dibantu oleh UPM yang berada pada masing-masing prodi. Evaluasi 

program kerja secara keseluruhan dilakukan oleh Dekan dan Wakil-wakil Dekan sesuai 

bidang masing-masing. Pimpinan melakukan monev dibantu oleh GPM dan UPM. GPM 

yang berada di fakultas dan UPM yang berada di masing-masing prodi. GPM dan UPM 

menggunakan 5 tahapan dalam menjalankan tugasnya yaitu Tahan Penetapan, Tahap 

Pelaksanaan, Tahap Evaluasi, Tahap Pengendalian, dan Tahap Peningkatan (PPEPP). 

Namun beberapa tahun belakangan GPM dan UPM lebih banyak memonev program kerja 

yang terkait bagian akademik saja. Sejak tahun 2021 GPM mulai memonev untuk kegiatan 

non akademik. Untuk melihat hasil monev yang dilakukan dan menindak lanjuti temuan, 

maka UPPS melakukan rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh semua pimpinan 

fakultas dan semua tim GPM dan UPM. 

 

4) Meningkatkan peran pemangku kepentingan eksternal 

UPPS telah melibat pihak pemangku kepentingan eksternal untuk memaksimalkan 

program-program yang telah dibuat. Keterlibatan pemangku kepentingan dibuat dalam 

bentuk Perjanjian Kerjasama. Kerjasama yang sudah dibuat antara lain dengan AMLI 

(Asosiasi MIPA LPTK Indonesia), Badan Pusat Statistik (BPS), Pemda, dan beberapa 

instansi lainnya. 
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BAB III PENUTUP 

 

 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Diri UPPS FMIPA UNP yang mengelola PS Statistika 

sejak tahun 2018, maka dapat dikemukakan kesimpulan akhir. Kesimpulan ini berisi 

beberapa hal tentang program yang sudah berhasil dilaksanakan, program yang belum 

dilaksanakan, permasalahan yang menghambat program, dan program rencana perbaikan 

serta pengembangan. Empat hal ini terkait dengan kinerja UPPS secara umum dan yang 

berkaitan khusus dengan PS Statistika. 

Program yang sudah dijalankan UPPS dan PS Statistika diantaranya adalah (1) 

Menjamin ketersediaan sumber daya dan sumber daya manusia yang berkualitas; (2) 

Workshop kurikulum untuk penyusunan kurikulum pertama PS Statistika; (3) Penyusunan 

kurikulum PS Statistika berdasarkan KKNI; (4) Program-program yang mendukung kegiatan 

penelitian dan PkM; (5) Kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak misalnya dengan BPS 

dalam melakukan kuliah umum, dosen praktisi, pelaksanaan sensus 2020, dan pendirian 

Pojok Statistika; (6) Seminar dan publikasi bersama di konferensi internasional (ICM2E). 

Sementara itu ada pula beberapa program yang belum terlaksana dan menjadi 

program yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang, diantaranya adalah (1) workshop 

penulisan buku ajar; (2) workshop penulisan artikel ilmiah; (3) pengelolaan jurnal ilmiah 

statistika. Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan program diantaranya 

adalah (1) Tidak adanya sumber daya manusia yang berkualifikasi Guru besar (Profesor); 

(2) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi S3; (3) Beberapa staf secara 

bergilir diberangkatkan studi lanjut S3 sehingga mengurangi jumlah dosen aktif. 

UPPS dan PS Statistika sudah memprogramkan rencana perbaikan dan 

pengembangan untuk mengatasi beberapa permasalahan dan memperkuat program yang 

sudah berjalan. Diantaranya adalah (1) Penyusun revisi kurikulum Statistika tahun 2021 

untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka; (2) 

Memberangkatkan dosen muda untuk studi lanjut S3. 

 

 


