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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya Tim 

Penjaminan Mutu Universitas Almuslim telah selesai melaksanakan kegiatan 

Evaluasi Kinerja Dosen Universitas Almuslim dan penyusunan laporan kegiatan 

tersebut.  

Laporan ini disusun dan dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 

evaluasi kinerja dosen semester ganjil tahun akademik 2011-2012. Pelaksanaan 

kegiatan ini bertujuan agar kegiatan Tri Darma perguruan tinggi oleh dosen  dapat 

terlaksanakan dalam lingkup Universitas Almuslim. 

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen Universitas Almuslim 

dilakukan oleh  Tim Kendali Mutu Prodi dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada mahasiswa dan pengisian angket kinerja dosen oleh dosen sendiri.  Prodi 

yang melaporkan evaluasi tersebut hanya 17 dan sisanya 3 prodi lagi tidak 

menyerahkan laporan, yaitu Prodi Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa 

Indonesia dan D-III Kebidanan. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berperan serta dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dosen Universitas Almuslim dari 

awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita dan 

semoga laporan ini memberikan sumbangan positif bagi kita semua . Amin. 

 

Matangglumpangdua, 05 Oktober 2012 

 

 

 

Tim Penyusun 
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LAPORAN PENILAIAN KINERJA DOSEN 

SEMESTER GANJIL TAHUN 2011/2012 

UNIVERSITAS ALMUSLIM 
 

 

3. PENDAHULUAN 

 Universitas Almuslim berdiri sejak tahun 2004 dan saat ini telah memiliki 6 

fakultas dan 1 akademi yaitu Fakultas Pertanian, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Ekonomi, Ilmu Komputer, Ilmu Sosial dan Politik, Teknik dan Akademi Kebidanan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Badan Penjaminan Mutu Universitas 

Almuslim melakukan penilaian terhadap kinerja dosen setiap semester.  

 

4. PENILAIAN KINERJA DOSEN 

 Badan Penjaminan Mutu melalui Program Studi melakukan prosedur 

penilaian kinerja dosen dengan membagikan formulir kinerja dosen kepada  dosen 

dan formulir evaluasi proses pembelajaran kepada mahasiswa setiap semester. 

Berikut ini adalah hasil penilaian kinerja dosen dari masing-masing fakultas: 

 

4.1 FAKULTAS PERTANIAN 

4.1.1 Prodi Agribisnis 

 Program studi Agribisnis memiliki sebanyak 16 orang, 9 orang S2 dan 7 

orang S1 (5 orang sedang melanjutkan S2).  Dosen Agribisnis  yang sudah 

fungsional adalah : Lektor 2 orang, Asisten Ahli 3 orang, dan yang tidak memiliki 

jabatan fungsional 11 orang. Masa kerja dosen di Program Studi Agribisnis berkisar 

2-12 tahun.  

 Sebanyak 85% dosen mengajar di prodi agiribisnis sudah sesuai dengan 

bidang keahlian. Semua dosen sudah memilki GBPP/SAP. Jumlah SKS mata kuliah 

yang diampu per semester rata-rata 12-16 SKS. Dosen yang tidak pernah 

membimbing mahasiswa 6 orang dikarenakan mereka masih S1 dan tidak sesuai 

dengan bidang keilmuan.  

 Jumlah dosen membimbing skripsi 9-12 orang. PPL/magang berkisar 75% 

pembimbing pertama skripsi mahasiswa dengan kualifikasi S2, 25% pembimbing 

masih S1 tetapi sudah memiliki jabatan fungsional. 75% Pembimbing PPL/Magang 
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terdiri dari dosen tetap dan sudah S2, 85% dosen di Prodi Agribisnis menjadi dosen 

wali.  

 Dosen yang terlibat dalam kegiatan supervisor KKM, hanya 9 orang  dan 

dosen yang menjadi penguji skripsi mahasiswa juga 9 orang. Dosen yang melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi, keikutsertaan dalam 

seminar baik sebagai  peserta maupun panitia hanya 19 %. Sangat sedikit dosen yang 

terlibat kepanitiaan di lingkup universitas, yaitu hanya 3 orang. Belum ada dosen di 

prodi agribisnis yang mendapat penghargaan baik di lingkup Universitas maupun di 

luar lingkup Universitas Almuslim. 

 

4.1.2 Prodi Agroteknologi 

Jumlah  dosen yang mengajar pada Prodi Agroteknologi semester ganjil 

Tahun Akademik 2011/2012 sebanyak 22 orang, dengan rincian sebagai berikut : 

kualifikasi SI 5 orang, selebihnya kualifikasi S2. Sementara dosen yang memiliki 

fungsional, Lektor kepala 1 orang, lektor 3 orang, asisten ahli 6 orang, selebihnya 

tidak memiliki fungsional. Rata-rata masa kerja 5 tahun. Semua dosen yang 

mengasuh mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian. Hampir semua dosen yang 

mengajar di Prodi Agroteknologi memiliki GBPP dan SAP sebagai pedoman 

mengajar dan sesuai dengan  materi yang diajarkan.  

 Rata-rata dosen yang mengajar 12-16 SKS ada 8 orang.  Dosen membimbing 

skripsi  ≤ 8 ada 7 orang. Dosen yang menguji mahasiswa itu ada 8 orang yang lain 

tidak menguji karena dosen baru dan dosen luar biasa. Dosen yang melakukan 

penelitian ada 6 orang. Pengabdian masyarakat dilakukan oleh 3 orang. Publikasi 

dilakukan oleh 10 orang. 

Sebagai peserta seminar ada 5 orang dosen dan sebagai panitia 4 orang 

sedangkan sebagai narasumber 4 orang. Sebagai peserta pelatihan tidak ada 10 orang 

dosen, begitu juga menjadi sebagai narasumber atau pemateri 2 orang. Sebagai 

peserta workshop ada 12 orang, sebagai panitia ada 4 orang. Keikutsertaan 

kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 5 orang. Keikutsertaan kepanitiaan di luar 

lingkup universitas tidak pernah ada 2 orang. 1 orang dosen di Prodi Agriteknologi 

pernah menerima penghargaan.    
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4.1.3 Prodi Budidaya Perairan 

  Program studi Budidaya perairan memiliki 10 dosen, diantaranya  8 orang 

dosen tetap dan selebihnya dosen tidak tetap. Sebanyak 5 orang dosen kualifikasi 

pendidikan S1 dan 4 orang dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 serta 1 orang 

dengan kualifikasi pendidikan S3. Satus dosen tetap pada prodi ini sebanyak 8 orang, 

selebihnya merupakan dosen tidak tetap. Dosen yang memiliki jabatan fungsional 

sebanyak 3 orang yaitu sebagai Asisten Ahli, dan tidak memiliki jabatan fungsional 

sebanyak 7 orang dosen. Sebanyak 1 orang dosen menduduki jabatan structural 

sebagai Ketua Program Studi dan 1 orang dosen menduduki jabatan sebagai Kepala 

Laboratorium. 8 orang dosen dengn masa kerja 0-3 tahun dan 2 orang dengan masa 

kerja 4-6 tahun. Semua dosen yang mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan 

bidang keahlian. Semua dosen pada prodi ini memiliki SAP/GBPP dari setiap mata 

kuliah yang diampu.  

  Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa dengan kriteria baik ada 8 

orang, kriteria cukup ada 1 orang. Tidak ada seorang dosenpun yang pernah meminta 

tanda tangan lebih 1 x tatap muka dari mahasiswa. Dosen yang tidak pernah 

membimbing skripsi mahasiswa dalam satu semester sebanyak 7 orang dosen. Serta 

2 orang dosen pernah membimbing 5-8 mahasiswa. Pembimbing yang berkualifikasi 

S1 ada 2 orang serta pembimbing yang berkualifikasi S2 ada 1 orang. Dosen yang 

memiliki fungsional sebagi pembimbing 1 sebanyak 3 orang dosen dengan rincian 2 

orang sebagai Asisten Ahli IIIb dan 1 orang sebagai Asisten Ahli IIIa. Semua dosen 

pada program studi ini membimbing 5-10% dari total mahasiswa yang melaksanakan 

PL/PPL/Magang. Dosen yang tidak pernah menjadi dosen wali sebanyak 7 orang dan 

3 orang dosen pernah menjadi dosen wali 0-25% dari total mahasiswa baru. Dosen 

yang tidak pernah menguji mahasiswa pada ujian skripsi semester akhir sebanyak 4 

orang dan 6 orang dosen lagi pernanh menguji 0-25% dari mahasiswa yang 

mengikuti ujian skripsi. Dosen yang pernah melakukan penelitian dalam satu 

semester terakhir sebanyak 3 orang,  serta 5 orang lainnya tidak pernah melakukan 

penelitian baik sebagai ketua maupun anggota. Dosen yang pernah melakukan 

pengabdian sebanyak 5 orang dan 4 orang dosen di prodi ini tidak pernah melakukan 

pengabdian. Publikasi dalam satu semester ini pernah dilakukan oleh 3 orang dosen, 

dan selebihnya tidak ada publikasi.          
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 Sebagai peserta seminar ada 3 orang dosen dan sebagai panitia tidak pernah 

sedangkan sebagai narasumber 1 orang. Sebagai peserta pelatihan tidak ada satu 

orang dosen, begitu juga menjadi sebagai narasumber atau pemateri. Sebagai peserta 

workshop ada 9 orang, sebagai panitia ada 1 orang. Keikutsertaan kepanitiaan dalam 

lingkup universitas ada 1 orang. Keikutsertaan kepanitiaan di luar lingkup 

universitas tidak pernah ada 2 orang. Dari 10 orang dosen di Prodi Budidaya 

Perairan ini tidak pernah satu orangpun yang pernah menerima penghargaan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.1.4 Prodi Peternakan  

 Dosen yang mengajar pada Prodi Peternakan pada semester ganjil Tahun 

Akdemik 2011/2012 berjumlah 10 orang. Dengan rincian sebagai berikut : 3 orang 

dosen tetap dan selebihnya dosen tidak tetap. Hanya dua orang yang berkualifikasi 

SI dan sebanyak 7 orang berkualifikasi S2. Adapun dosen yang sudah memiliki 

fungsional sebanyak 7 orang, sementara 3 orang tidak memiliki fungsional. Dosen 

yang menduduki jabatan struktural ada 3 orang. Masa kerja dosen 0-3 tahun ada 4 

orang, 4-6 tahun ada 2 orang dan > 6 tahun ada 3 orang. Rata-rata mata kuliah yang 

diasuh sudah sesuai dengan bidang keahlian sudah sesuai. Materi dengan SAP yang 

diserahkan keprodi sudah sesuai. Dosen  mengajar  rata-rata 12- 16 SKS. Total skor 

evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa adalah 73-96 dengan kriteria baik 3 orang dan 

97-120 dengan criteria Sangat Baik 5 orang. Sebanyak 3 orang dosen yang pernah 

meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali pertatap 

muka.  Dosen yang membimbing skripsi 5-8 mahasiswa sebanyak 2 orang dosen. 

Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak ada dan sementara yang berkualifikasi S2 

membimbing ada 1 orang. Dosen pembimbing yang memiliki fungsional sebanyak 4 

orang. Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 6 orang. Dosen yang 

menjadi supervisor KKM ada 6. Dosen wali ada 1 orang. Dosen yang menguji 

mahasiswa dalam ujian skripsi yaitu ada 1 orang yang lain tidak menguji karena 

dosen baru dan dosen luar biasa. Dosen yang melakukan penelitian ada 6 orang. 

Pengabdian masyarakat dilakukan oleh 6 orang. Publikasi dilakukan oleh 7 orang. 

Sebagai peserta seminar ada 8 orang. Sebagai peserta pelatihan ada 8 orang. Sebagai 

peserta workshop ada 6 orang. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup universitas 

ada 3 orang. Tidak dosen yang ikut serta dalam kepanitiaan di luar lingkup 

universitas. Serta tidak ada dosen yang menerima penghargaan.  
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4.2 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

4.2.1 Prodi Pendidikan Fisika 

 Prodi Fisika untuk semester ganjil tahun akademik 2011/2012, jumlah dosen 

yang mengajar 14 orang dengan kualifikasi S2 sebanyak 10 orang dan S1 sebanyak 4 

orang. Dosen yang memiliki fungsional Lektor sebanyak 3 orang Asisten Ahli 

sebanyak 2 orang dan tidak memiliki fungsional 9 orang. Rata-rata masa kerja 0-3 

tahun ada 6 orang, 4-6 ada 1 orang dan 7-10 ada 7 orang. Semua dosen yang 

mengasuh mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian. Hampir semua dosen 

memiliki GBPP dan SAP sebagai pedoman mengajar dan sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Rata-rata SKS yang diampu oleh dosen adalah 3-16, dan hanya 1 orang 

yang mengajar 20 SKS. Sebanyak 5 orang dosen pernah meminta mahasiswa untuk 

menandatangani daftar hadir  lebih dari 1 kali tatap muka. Dosen yang membimbing 

skripsi > 8 ada 5 orang dan yang ≤ 8 ada 4 orang. Dosen pembimbing yang 

berkualifikasi S1 ada 3 orang dan S2 ada 6 orang. 3 orang dosen pembimbing 1 

masih belum memiliki fungsional. Ada 4 orang dosen pernah membimbing 

mahasiswa PPL. Hanya 1 orang yang pernah menjadi supervisor KKM. Dosen wali 

di prodi fisika ada 9 orang kriteria sangat baik ada 7 orang. Sebagai dosen penguji 

skripsi ada 9 orang dengan kriteria sangat baik.  

 Penelitian yang dilakukan dosen di Prodi Fisika dalam satu semester hanya 3 

orang dan pengabdian pada masyarakat  hanya 2 orang. Dosen yang pernah ikut serta 

dalam seminar sebagai peserta  ada 5 orang, dan sebagai panitia 1 orang, sebagai 

peserta pelatihan ada 1 orang, sebagai peserta workshop ada 5 orang. Dan sebagai 

panitia workshop ada 4 orang. Dosen yang pernah menjadi panitia di lingkup 

universitas ada 2 orang dan di luar lingkup universitas ada 2 orang serta 2 orang 

dosen pernah menerima penghargaan. 

 

4.2.2 Prodi Pendidikan Biologi 

 Prodi Biologi untuk semester ganjil tahun 2011/2012, jumlah dosen yang 

mengajar 39 orang dengan kualifikasi S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 21 orang 

dan S1 sebanyak 11 orang. Dosen yang memiliki fungsional Lektor sebanyak 2 

orang, Asisten Ahli sebanyak 9 orang dan sebanyak 26 orang belum memiliki 

fungsional. Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 9 orang, 4-6 ada 10 orang dan > 6 

tahun ada 4 orang. Rata-rata dosen pengajar sudah sesuai dengan bidang keahlian 
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yang dimiliki dengan kriteria sangat baik. 34 dosen telah memiliki GBPP/SAP dan 

sesuai dengan materi. Sebanyak 30 dosen mengajar  ≤ 16 sks, sedangkan yang 

lainnya tidak mengisi. Skor evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa dengan 

kriteria baik ada 8 orang, kriteria cukup ada 21, kriteria kurang baik ada 6 orang dan 

kriteria tidak baik ada 2 orang. Sebanyak 13 orang dosen pernah meminta mahasiswa 

untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali tatap muka. Dosen 

membimbing skripsi  ≤ 8 ada 4 orang dan > 8 ada 10 orang. Pembimbing yang 

berkualifikasi SI ada 2 orang dan yang dosen berkualifikasi S2 membimbing lebih 

dari 8 mahasiswa. Dosen pembimbing yang memiliki fungsional sebanyak 4 orang. 

Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 2 orang. Dosen yang menjadi 

supervisor KKM ada 1 orang. Dosen wali ada 12 orang. Dosen yang menguji 

mahasiswa itu ada 9 orang yang lain tidak menguji karena dosen baru dan dosen luar 

biasa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 2 orang. Pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh 2 orang. Publikasi dilakukan oleh 1 orang. Sebagai peserta seminar 

ada 2 orang. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 4 orang.  

 

4.2.3 Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi 

 Prodi pendidikan Ekonomi Koperasi memilki 32 orang dosen pada semester 

ganjil tahun akademik 2011/2012 dengan kualifikasi S2 sebanyak 17 orang dan S1 

sebanyak 15 orang. Dosen yang memiliki fungsional Lektor Kepala ada 2 orang, 

Lektor ada 2 orang, Asisten Ahli ada 5 orang. Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 14 

orang, 4-6 tahun ada 7 orang dan > 6 tahun ada 11 orang. Rata-rata kesesuaian mata 

kuliah yang diasuh dengan bidang keahlian sudah sesuai. Dosen yang punya 

GBPP/SAP ada 16 orang selebihnya masih belum siap. Kesesuian materi dengan 

SAP yang diserahkan keprodi ada 16 orang sedangkan materi ajar yang sesuai 

dengan kurikulum ada 9 orang. Dosen yang mengajar 12-16 SKS ada 17 orang dan 

>24 dan < 8 ada 11 orang. Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa ada 

dengan kriteria sangat baik ada 1 orang, kriteria baik ada 18 orang, kriteria cukup 

ada 7 orang, dan kriteria kurang baik ada 4 orang. Sebanyak 3 orang dosen pernah 

meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali pertatap 

muka.  Dosen membimbing skripsi  ≤ 8 ada 7 orang dan > 8 ada       3 orang. 

Pembimbing yang berkualifikasi S1 ada 1 orang dan S2 membimbing ada 9 orang. 
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Dosen pembimbing yang memiliki fungsional sebanyak 6 orang. Dosen yang pernah 

membimbing mahasiswa PPL ada 1 orang. Dosen yang menjadi supervisor KKM 

tidak ada. Dosen wali ada 5 orang. Dosen yang menguji mahasiswa itu ada 8 orang 

yang lain tidak menguji karena dosen baru dan dosen luar biasa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 3 orang. Pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh 1 orang. Publikasi dilakukan oleh 8 orang. Sebagai peserta seminar 

ada 4 orang. Sebagai peserta pelatihan ada 2 orang. Sebagai peserta workshop ada 4 

orang. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 7 orang. 

Keikutsertaan kepanitiaan di luar lingkup universitas ada 2 orang. Penerima 

penghargaan ada 2 orang.  

 

4.2.4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 Dosen yang mengajar pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada 

semester ganjil Tahun Akademik 2011/2012 berjumlah 25 orang. Dengan rincian 

sebagai berikut : hanya satu orang yang berkualifikasi SI dan sebanyak 24 orang 

berkualifikasi S2. Adapun dosen yang sudah memiliki fungsional sebanyak 5 orang, 

sementara 19 orang tidak memiliki fungsional. Dosen yang menduduki jabatan 

structural ada 3 orang. Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 11 orang, 4-6 tahun ada 7 

orang dan > 6 tahun ada 11 orang. Rata-rata kesesuaian mata kuliah yang diasuh 

dengan bidang keahlian sudah sesuai. Materi dengan SAP yang diserahkan ke prodi 

sudah sesuai. Dosen  mengajar  pada kisaran 15- 24 SKS. Total skor evaluasi 

perkuliahan oleh mahasiswa adalah 73-96 dengan kriteria baik. Tidak ada dosen 

yang pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu 

kali pertatap muka.  Rata-rata dosen membimbing skripsi  ≤ 8 ada 7 orang dalam 

satu semester. Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak ada sementara yang 

berkualifikasi  S2 membimbing ada 19 orang. Dosen pembimbing yang memiliki 

fungsional sebanyak 2 orang. Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 

18 orang. Dosen yang menjadi supervisor KKM ada 18. Dosen wali ada 20 orang. 

Dosen yang menguji mahasiswa itu ada 10 orang yang lain tidak menguji karena 

dosen baru dan dosen luar biasa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 3 orang. Pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh 1 orang. Publikasi dilakukan oleh 8 orang. Sebagai peserta seminar 

ada 20 orang. Sebagai peserta pelatihan ada 2 orang. Sebagai peserta workshop ada 
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18 orang. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 3 orang. Tidak 

ada dosen yang ikut serta dalam kepanitiaan di luar lingkup universitas . Penerima 

penghargaan ada 2 orang dosen.  

 

2.2.5 Prodi Pendidikan Matematika 

Instrumen penilaian kinerja dosen tidak di kembalikan oleh program studi 

   

2.2.6 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 Prodi pendidikan Bahasa Inggris memilki 41 orang dosen pada semester 

ganjil tahun akademik 2011/2012 dengan kualifikasi S2 sebanyak 22 orang dan S1 

sebanyak 18 orang serta S3 1 orang. Dosen tetap (DT) sebanyak 11 orang, 

sedangkan dosen tidak tetap (DTT) sebanyak 30 orang. Dosen yang memiliki 

fungsional Lektor Kepala ada 1 orang, Asisten Ahli ada 3 orang. Rata-rata masa 

kerja 0-3 tahun ada 18 orang, 4-6 tahun ada 18 orang dan > 6 tahun ada 6 orang. 

Rata-rata kesesuaian mata kuliah yang diasuh dengan bidang keahlian sudah sesuai. 

Dosen yang punya GBPP/SAP ada 39 orang selebihnya masih belum siap. Kesesuian 

materi dengan SAP yang diserahkan ke prodi ada 24 orang. Dosen yang mengajar > 

24 SKS atau < 8 SKS ada 29 orang dan jumlah SKS mata kuliah yang diampu 12-16 

SKS sebanyak 12 orang. Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa ada dengan 

kriteria sangat baik ada 1 orang, kriteria baik ada 18 orang, kriteria cukup ada 7 

orang, dan kriteria kurang baik ada 4 orang. Sebanyak 1 orang dosen pernah 

meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali pertatap 

muka.  Dosen yang tidak pernah membimbing skripsi atau > 16 mahasiswa 

bimbingan skripsi sebanyak 16 orang dosen. Pembimbing yang berkualifikasi S1 ada 

17 orang dan S2 membimbing ada 9 orang. Dosen pembimbing yang memiliki 

fungsional sebanyak 7 orang, 4 orang sebagai Asisten Ahli IIIa, 2 orang sebagai 

Asisten Ahli IIIb, serta 1 orang lektor IIIc. Dosen yang pernah membimbing 5-10% 

mahasiswa yang melaksanakan PL/PPL/Magang ada 10 orang. Dosen yang menjadi 

supervisor KKM ada 10 orang. Dosen sebagai dosen wali ada 11 orang. Dosen yang 

menguji mahasiswa itu ada 26 orang yang lain tidak menguji karena dosen baru dan 

dosen luar biasa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 4 orang, 3 orang mengajukan 

penelitian di tingkat internal (Unimus) tetapi tidak menang, 1 orang mengajukan 
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proposal di tingkat nasional tetapi tidak menang serta 1 orang yang memenangkan 

hibah internal baik sebagai maupun anggota. Pengabdian masyarakat dilakukan oleh 

4 orang. Publikasi dilakukan oleh 3 orang. Keikutsertaan dalam dalam seminar 

sebagai peserta seminar ada 27 orang, sebagai panitia sebanyak ada 9 orang, sebagai 

narasumber ada 1 orang. Keikutsertaan dalam pelatihan sebagai peserta ada 24 

orang, sebagai narasumber/pemateri ada 1 orang. Keikutsertaan dalam workshop 

sebagai peserta ada 21 orang, sebagai panita ada 9 orang, sebagai narasumber ada 1 

orang. Keikutsertaan dalam kepanitiaan di lingkup universitas ada 11 orang. 

Keikutsertaan kepanitiaan di luar lingkup universitas ada 1 orang. Penerima 

penghargaan ada 1 orang dosen.  

 

2.2.7 Prodi Pendidikan Geografi 

Jumlah dosen dosen yang mengajar pada semester ganjil di Program studi 

pendidikan Geografi sebanyak 15 orang, 4 orang dosen tetap, yang lainnya tidak 

tetap. Dosen yang berkualifikasi SI sejumlah 9 orang dan yang berkualifikasi S2 

sebanyak 6 orang. Sementara yang sudah memiliki funsional sebanyak 6 orang, 2 

orang lektor dan 4 orang asisten ahli. 

 Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 2 orang, 4-6 tahun ada 2 orang dan > 6 

tahun ada  4 orang selebihnya tidak ada data. Rata-rata kesesuaian mata kuliah yang 

diasuh dengan bidang keahlian 91-100% dari 6 orang dosen, selebihnya tidak ada 

data. Rata-rata (90%) dosen memiliki GBPP/SAP dan materi yang diajarkan sesuai 

dengan SAP yang diserahkan ke prodi. Dosen yang mengajar 12-16 SKS sebanyak 2 

orang dan hanya 3 orang yang mengajar  18-24 sks, serta yang mengajar >24 SKS 

atau <8 SKS ada 3 orang. Total skor formulir evaluasi pelaksanaan kuliah oleh 

mahasiswa 23-48 artinya berada pada kategori kurang. Tidak ada satu orang pun 

dosen yang pernah meminta mahasiswa menandatangani absen kuliah lebih dari satu 

kali dalam satu kali tatap muka (1 x tatap muka = 100 menit). Pembimbingan skripsi 

dalam satu Semester rata-rata 3 orang mahasiswa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 1 orang. Pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh 4 orang. Publikasi dilakukan oleh 3 orang. Sebagai peserta seminar 

ada 4 orang. Sebagai peserta pelatihan ada 2 orang. Sebagai peserta workshop ada 2 

orang. Sebagai nara sumber dalam workshop ada satu orang Keikutsertaan 
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kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 9 orang. Keikutsertaan kepanitiaan di luar 

lingkup universitas ada 3 orang. Penerima penghargaan ada 3 orang  

 

2.2.8 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Instrumen penilaian kinerja dosen tidak dikembalikan oleh program studi.  

 

2.3  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki dua prodi yaitu Ilmu administrasi 

Negara dan Ilmu Administrasi Niaga dengan jumlah dosen 15 orang (berdasarkan 

pengembalian data kinerja dosen hanya 6 orang). Dosen yang berkualifikasi S2 

sebanyak 14 orang dan S1 sebanyak 1 orang. Fungsional Asisten Ahli hanya 2 orang, 

sedangkan yang lain masih dalam proses. Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 2 

orang, 4-6 tahun ada 2 orang, dan > 6 tahun ada 2 orang.  Rata-rata kesesuaian mata 

kuliah yang diasuh dengan bidang keahlian sudah sesuai. Dari 6 orang dosen tersebut 

sudah mempunyai GBPP/SAP dan kesesuian materi dengan SAP sangat baik. Dosen 

yang mengajar 12-16 SKS ada 4 orang dan >24 dan < 8 ada 2 orang. Total skor 

evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa ada dengan kriteria sangat baik ada 2 orang, 

kriteria baik ada 10 orang, kriteria cukup ada 3 orang. Sebanyak 2 orang dosen 

pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali 

pertatap muka. Dosen pembimbing yang memiliki fungsional sebanyak 1 orang. 

Dosen wali ada 4 orang  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 5 orang. Publikasi ada 5 orang.  

Sebagai peserta seminar ada 2 orang. Sebagai nara sumber seminar ada 1 orang. 

Keikutsertaan kepanitiaan di lingkup universitas ada 2 orang.  

 

2.4 FAKULTAS EKONOMI  

2.4.1 Prodi Pendidikan Ekonomi Pembangunan 

 Jumlah dosen yang mengajar pada semester ganjil di Fakultas Ekonomi 

sebanyak 36 orang, sembilan orang dosen tetap, yang lainnya tidak tetap. Dosen 

yang berkualifikasi SI sejumlah 19 orang dan yang berkualifikasi S2 sebanyak 17 

orang. Sementara yang sudah memiliki fungsional sebanyak 19 orang, dua orang 

lektor dan tidak ada lektor kepala selebihnya masih asisten ahli. 
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 Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 10 orang, 4-6 tahun ada 11orang dan > 6 

tahun ada 13 orang. Rata-rata kesesuaian mata kuliah yang diasuh dengan bidang 

keahlian 75%. (80%) dosen memiliki GBPP/SAP dan materi yang diajarkan sesuai 

dengan SAP yang diserahkan ke prodi. Dosen yang mengajar 12-16 SKS sebanyak 

33 orang dan hanya satu orang yang mengajar  17-20 sks. Total skor formulir 

evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa 23-48 artinya berada pada kategori 

kurang. Tidak ada satu orang pun dosen yang pernah meminta mahasiswa 

menandatangani absen kuliah lebih dari satu kali dalam satu kali tatap muka (1 x 

tatap muka = 100 menit). Pembimbingan skripsi dalam satu semester rata-rata 3 

orang mahasiswa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 4 orang. Pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh 4 orang. Publikasi dilakukan oleh 3 orang. Sebagai peserta seminar 

ada 4 orang. Sebagai peserta pelatihan ada 2 orang. Sebagai peserta workshop ada 2 

orang. Sebagai nara sumber dalam workshop ada satu orang Keikutsertaan 

kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 9 orang. Keikutsertaan kepanitiaan di luar 

lingkup universitas ada 3 orang. Penerima penghargaan ada 3 orang  

 

2.5  FAKULTAS TEKNIK 

 Jumlah dosen yang mengajar pada semester ganjil di Fakultas Teknik 

sebanyak 19 orang, empat dosen tetap, yang lainnya tidak tetap. Dosen yang 

berkualifikasi SI sejumlah 9 orang dan yang berlifikasi S2 sebanyak 10 orang. 

Sementara yang sudah memiliki funsional sebanyak 8 orang, satu orang lektor dan 

dua orang lektor kepala selebihnya masih asisten ahli. 

 Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 5 orang, 4-6 tahun ada 7 orang dan > 6 

tahun ada 7 orang. Rata-rata kesesuaian mata kuliah yang diasuh dengan bidang 

keahlian sudah sesuai. Rata-rata dosen memiliki GBPP/SAP dan materi yang 

diajarkan sesuai dengan SAP yang diserahkan keprodi ada. Dosen yang mengajar 12-

16 SKS sebanyak 18 orang dan hanya satu orang yang mengajar  17-20 sks. Total 

skor formulir evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa 73-96 artinya berada pada 

kategori baik. Tidak ada satu orang pun dosen yang pernah meminta mahasiswa 

menandatangani absen kuliah lebih dari satu kali dalam satu kali tatap muka (1 x 

tatap muka = 100 menit). Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 1 

orang. Dosen yang menjadi supervisor KKM tidak ada. Dosen wali ada 5 orang. 
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Dosen yang menguji mahasiswa itu ada 8 orang yang lain tidak menguji karena 

dosen baru dan dosen luar biasa.  

 Dosen yang melakukan penelitian ada 3 orang. Pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh 1 orang. Publikasi dilakukan oleh 8 orang. Sebagai peserta seminar 

ada 4 orang. Sebagai peserta pelatihan ada 2 orang. Sebagai peserta workshop ada 4 

orang. Semua dosen ikut serta dalam  kepanitiaan di lingkup universitas. Rata- rata 

dosen Fakultas Teknik ikut serta dalam  kepanitiaan di luar lingkup universitas, 

hanya satu orang yang tidak pernah. Tidak ada dosen yang pernah menerima 

penghargaan.  

 

2.6 FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

 Fakultas Ilmu Komputer memiliki 28 dosen  dengan kualifikasi S2 sebanyak  

13 dosen dan 15 dosen. Dan hasil evaluasi proses pembelajaran dari mahasiswa 8 

dosen masih kurang, 15 dosen cukup dan 5 dosen baik. (Instrumen penilaian kinerja 

dosen tidak lengkap di isi).  

 

2.7 D-III KEBIDANAN 

Instrumen penilaian kinerja dosen belum dianalisis oleh institusi.  

.  
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