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Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
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LAPORAN PENILAIAN KINERJA DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN 2012/2013
UNIVERSITAS ALMUSLIM

1. 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.

2. 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:

2.1 FAKULTAS PERTANIAN
2.1.1 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

Badan Penjaminan Mutu (BPM) – Universitas Almuslim Matangglumpangdua

12

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.

2.1.2 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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2.1.3 Prodi Budidaya Perairan
Program studi Budidaya perairan memiliki 16 dosen, diantaranya 12 orang
dosen tetap atau 75% dan selebihnya dosen tidak tetap. Sebanyak 13 orang (81%)
dosen kualifikasi pendidikan S2 dan 3 orang (18%) dosen dengan kualifikasi
pendidikan S1. Dosen yang terikat kerja dengan instansi di luar universitas sebanyak
5 orang. Dosen yang memiliki jabatan fungsional sebanyak 9 orang dengan rincian
sebagai Lektor Kepala sebanyak 2 orang, Lektor sebanyak 2 orang dan selebihnya
Asisten Ahli, dan tidak memiliki jabatan fungsional sebanyak 7 orang dosen.
Sebanyak 2 orang dosen menduduki jabatan struktural sebagai Ketua
Program Studi serta 1 orang dosen menduduki jabatan struktural sekretaris prodi dan
hanya 1 orang dosen menduduki jabatan sebagai Kepala Laboratorium dan 3 orang
dosen menduduki jabatan struktural sebagai ketua lembaga di lingkup universitas.
Semua dosen yang mengampu mata kuliah sudah 76-90% sesuai dengan bidang
keahlian itu berarti sudah baik. Semua dosen atau 100% pada prodi ini memiliki
SAP/GBPP dari setiap mata kuliah yang diampu.
Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa dengan kriteria Sangat Baik
ada 5 orang (31%), selebihnya sebanyak 11 orang (68%) dengan kriteria baik. 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 11 orang dosen (68%). Serta 1 orang dosen pernah membimbing
13-16 mahasiswa, selebihnya dosen membimbing 5-8 skripsi mahasiswa.
Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak pernah membimbing skripsi mahasiswa,
serta pembimbing yang berkualifikasi S2 ada 1 orang. Dosen yang memiliki
fungsional sebagai pembimbing I sebanyak 1 orang dosen sebagai Lektor Kepala.
Sebanyak 12 dosen (75%) pada program studi ini membimbing 5-10% dari total
mahasiswa yang melaksanakan PL/PPL/Magang, serta sebanyak 4 orang (25%)
dosen

membimbing

11-29%

dari

total

mahasiswa

yang

melaksanakan

PL/PPL/Magang. Semua dosen pada program studi ini memiliki kinerja sebagai
supervisor PL/KKM. Dosen yang tidak pernah menjadi dosen wali sebanyak 12
orang (75%) dan 2 orang dosen pernah menjadi dosen wali 0-25% dari total
mahasiswa baru. Dosen yang tidak pernah menguji mahasiswa pada ujian skripsi
semester akhir sebanyak 10 orang dan 1 orang dosen lagi pernah menguji 76-100%
dari mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan selebihnya 5 orang dosen pernah

Badan Penjaminan Mutu (BPM) – Universitas Almuslim Matangglumpangdua

12

menguji 26-50% dari mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi. Dosen yang tidak
pernah melakukan penelitian dalam satu semester terakhir sebanyak 13 orang, serta 3
orang lainnya pernah memenangkan hibah tingkat nasional. Dosen yang pernah
melakukan pengabdian sebanyak 4 orang menang hibah pengabdian internal, serta 12
orang dosen di prodi ini tidak pernah melakukan pengabdian. Publikasi dalam satu
semester ini pernah dilakukan oleh 1 orang dosen, dan selebihnya tidak ada
publikasi.
Dosen yang pernah berkecimpung sebagai peserta seminar ada 8 orang (50%)
dosen dan sebagai panitia dan narasumber tidak pernah. Sebagai peserta pelatihan
tidak ada satu orang dosen, begitu juga menjadi sebagai narasumber atau pemateri.
Pada program studi ini tidak ada dosen yang terlibat dalam workshop baik sebagai
peserta, panitia maupun narasumber. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup
universitas ada 7 orang (43%) selebihnya tidak pernah terlibat. Keikutsertaan
kepanitiaan di luar lingkup universitas ada 2 orang dosen dan selebihnya tidak
pernah. Dari 16 orang dosen di Prodi Budidaya Perairan ini tidak pernah satu
orangpun yang pernah menerima penghargaan.

2.1.4 Prodi Peternakan
Dosen yang mengajar pada Prodi Peternakan pada semester Genap Tahun
Akademik 2012/2013 berjumlah 17 orang. Dengan rincian sebagai berikut : 8 orang
(47%) dosen tetap dan selebihnya dosen tidak tetap. Hanya 1 orang yang
berkualifikasi S1 dan sebanyak 16 orang berkualifikasi S2. Dosen yang terikat kerja
dengan instansi di luar universitas sebanyak 8 orang. Adapun dosen yang sudah
memiliki fungsional sebanyak 11 orang dengan rincian 5 orang dosen dengan jabatan
fungsional Lektor, serta 6 orang sebagai Asisten Ahli, sementara 6 orang tidak
memiliki fungsional.
Dosen yang memiliki jabatan struktural ada 6 orang. Masa kerja dosen 4-6
tahun ada 9 orang dan > 6 tahun ada 6 orang. Pada program studi ini 100% mata
kuliah yang diasuh sudah sesuai dengan bidang keahlian. Sebanyak 76-90% materi
dengan SAP/GBPP yang diserahkan keprodi sudah sesuai. Dosen mengajar ratarata 12-16 SKS. Semua dosen di program studi ini total skor evaluasi perkuliahan
oleh mahasiswa rata-rata 97-120 dengan kriteria Sangat Baik. Tidak ada dosen yang
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pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali
pertatap muka.
Dosen yang membimbing skripsi 5-8 mahasiswa sebanyak 8 orang dosen
serta dosen yang tidak pernah membimbing skripsi mahasiswa sebanyak 1 orang
Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak ada dan sementara yang berkualifikasi S2
membimbing ada 9 orang. Dosen pembimbing yang memiliki fungsional sebanyak 9
orang dengan rincian: 1 Orang Lektor Kepala, 3 orang Lektor IIIc serta 4 orang
Asisten Ahli IIIb. Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 7 orang.
Dosen yang menjadi supervisor KKM ada 10 orang dosen.
Pada program studi ini, kinerja dosen sebagai Dosen wali ada 11 orang.
Dosen yang menguji mahasiswa dalam ujian skripsi yaitu ada 8 orang yang lain tidak
menguji. Dosen yang melakukan penelitian ada 2 orang. Pengabdian masyarakat
dilakukan oleh 8 orang dengan rincian 1 orang memenangkan hibah pengabdian
tingkat nasional, 3 orang memenangkan hibah pengabdian internal, selebihnya
pernah mengajukan proposal pengabdian tetapi tidak menang. Publikasi dilakukan
oleh 11 orang. Semua dosen dalam program studi ini terlibat sebagai peserta dan
panitia seminar sedangkan yang terlibat sebagai narasumber sebanyak 12 orang
dosen. Sebagai peserta pelatihan sebagai narasumber/pemateri ada 10 orang. Sebagai
peserta dan panitia workshop ada 15 orang. Serta sebagai narasumber workshop
sebanyak 12 orang dosen. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup universitas ada
11 orang. Keikutsertaan kepanitiaan di luar lingkup universitas ada 16 orang dosen
dan selebihnya tidak pernah. Semua dosen di program Studi ini pernah menerima
penghargaan dari institusi sendiri.

2.2 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
2.2.1 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
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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.

2.2.2 Prodi Pendidikan Biologi
Jumlah staf akademik yang berpendidikan S1 pada semester Genap Tahun
Akademik 2012/2013 terus mengalami penurunan. Pada semester Genap Tahun
Akademik 2012/2013, Prodi Pendidikan Biologi memiliki 27 staf pengajar yang
terdiri dari 3 orang staf pengajar bergelar S3 atau 11%, 19 staf bergelar S2 atau 70%,
dan 19 staf bergelar S1 atau 19 %.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen menunjukkan bahwa dari 27 dosen
yang mengajar pada semester Genap Tahun Akademik 2012/2013, sebanyak 14
dosen (52%) merupakan dosen tetap yayasan sedangkan sisanya 13 dosen (48% )
merupakan dosen tidak tetap yayasan yang bekerja diinstansi lainnya seperti dosen
PTN (Unsyiah dan Unimal); pegawai PEMDA, dan guru/ kepala sekolah. Sebanyak
19 dosen memiliki fungsional yang terdiri dari 3 dosen (11%) Lektor kepala, 1 dosen
(4%)Lektor, dan 15 orang dosen (55%) dengan fungsional asisten ahli, sisanya 8
orang dosen (30%) masih belum memiliki fungsional.
Dari 14 dosen tetap, 5 orang diantaranya memiliki jabatan struktural yaitu
sebagai Ka.Prodi; Sekretaris Prodi; Ketua MKDU, STAF bapel KKM, dan staf biro
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akademik. Dari 27 dosen, 13 orang dosen dengan masa kerja > 5 tahun sedangkan
sisanya 14 dosen dengan masa kerja < 5 tahun. Semua dosen mengajak matakuliah
sesuai dengan bidang keahlian yang terdiri dari 1-3 mata kuliah dalam 1 semester.
Dosen pada prodi ini yang memiliki SAP/GBPP dari setiap mata kuliah yang diampu
hanya 11 orang (47%) dari 27 orang dosen. Sebesar 47% atau 11 orang dosen yang
mengajar di prodi ini materi yang diajarkan sudah sesuai dengan SAP/GBPP serta
sebesar 47% atau 11 orang dosen mengajar 12-16 SKS selama semester berjalan.
Berdasarkan formulir evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa diperoleh
hasil sebanyak 8 dosen memiliki skor ≥ 4 - < 5; 11 dosen memiliki skor ≥ 3 - < 4, 7
dosen memiliki skor ≥ 2 - < 3, dan 1 orang dosen memiliki skor > 1 - < 2. Tidak ada
dosen yang pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari
satu kali pertatap muka. Dosen membimbing skripsi ≤ 8 ada 4 orang dan > 8 ada 10
orang.

2.2.3 Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi
1. Kualifikasi Dosen
Kualikasi dosen yang mengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi sudah
cukup baik, karena hampir semua dosen berkualifikasi S2. Namun, dosen yang
memiliki fungsional masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa
dosen yang enggan mengurus fungsionalnya. Rincian kualifikasi dosen dapat dilihat

S2, 22

pada gambar 1 berikut ini:
25

5

Asisten Ahli, 6

Kualifikasi
pendidikan
Fungsional

S3, 1

10

Lektor, 3

15

S1, 2
Lektor Kepala, 2

20

0
1

2

3

Gambar. 1 Kualifikasi Dosen
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Program Studi Pendidikan Ekonomi pada semester genap tahun ajaran
2012/2013 memiliki tenaga pengajar sebanyak 25 orang dengan kualifikasi S3
sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang dan S1 sebanyak 2 orang. Dua orang S1
sedang melanjutkan kuliah S2, sedangkan yang melanjutkan kuliah S3 sebanyak 1
orang. Diharapkan tahun 2014, yang S3 akan bertambah menjadi 2 orang, dan yang
melanjutkan S3 lebih banyak lagi.
Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala ada 2 orang, Lektor 3
orang, asisten ahli ada 6 orang sedangkan yang lain masih dalam proses pengurusan
fungsional.

2. Kualifikasi Evaluasi PBM
Dosen yang mengajar untuk semester genap tahun akademik 2012-2013
sebanyak 22 orang. penilaian PBM dapat dilihat dalam pada gambar 2 berikut ini:
70,00%
60,00%

Kesesuaian mata kuliah
yang diampu dengan
bidang keahlian

50,00%
40,00%

Ketersediaan GBPP/SAP
yang diampu

30,00%
20,00%

Kesesuaian materi dengan
GBPP dan SAP

10,00%
0,00%
SS

S

C

TS

STS

Gambar 2. Evaluasi PBM
Kesesuaian mata kuliah yang diampu dengan bidang keahlian sebanyak
68,18% dosen dengan kriteria sangat sesuai, sebanyak 27,27% dosen dengan kriteria
sesuai dan 4.54% dosen dengan kriteria tidak sesuai. Ketersediaan GBPP/SAP yang
diampu sebanyak 18,18% dosen sangat tersedia dan tidak tersedia, 9,09% tersedia
dan cukup serta 40,90% sangat tidak tersedia. Kesesuaian materi dengan GBPP dan
SAP sebanyak 40,90% sangat sesuai, sebanyak 18,18% sesuai, 9,09% cukup, dan
27,27% tidak sesuai.
Total skor evaluasi pelaksanaan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa
sebanyak 22,72% mendapatkan skor 4-5, sebanyak 50% mendapatkan skor 3-3,9,
sebanyak 18,18% mendapatkan skor 2-2,9, dan 9,09% mendapatkan skor 1-1,9.
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Untuk semester ini, dosen yang meminta tanda tangan lebih dari 1 kali tatap muka
ada 1orang.
3. Penelitian dan Pengabdian
Penelitian yang dilakukan oleh dosen masih sangat sedikit. ini terlihat hanya
5 orang yang melakukan penelitian dan pengabdian. Permasalahan lain yang terjadi
adalah tidak adanya dokumen yang diberikan oleh dosen ketika telah melakukan.

2.2.4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Dosen yang mengajar pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada
semester genap Tahun Akademik 2012/2013 berjumlah 27 orang. Semua dosen di
prodi ini berkualifikasi S2, tidak ada yang S1. Dari 27 dosen di prodi ini, hanya 4
orang dosen tidak tetap, selebihnya sebesar 85% merupakan dosen tetap. Adapun
dosen yang menduduki jabatan struktural ada 3 orang dosen (11%) dengan rincian 1
orang dosen sekretaris prodi, 1 orang ka. Prodi dan 1 orangf sekretaris program PPG.
Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 16 orang, dan > 6 tahun ada 2 orang.
Kesesuaian mata kuliah yang diasuh dengan bidang keahlian sudah sesuai 66%.
Persentase tersedianya SAP/GBPP dari mata kuliah yang diampu adalah sebesar
66% atau 18 orang dosen yang menyediakan SAP/GBPP dari mata kuliah yang
diampu. Materi dengan SAP yang diserahkan ke prodi sudah sesuai. Dosen
mengajar pada kisaran 12-24 SKS dengan rincian 12 orang dosen mengasuh 12-16
SKS, 2 orang dosen mengasuh 18 SKS, 1 orang dosen mengasuh 20 SKS dan 1
orang dosen mengasuh 24 SKS.
Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa adalah 6 orang dosen atau
22% hasil skornya antara 97-120 dengan kriteria baik, 18 orang dosen atau 66% hasil
skornya antara 73-96 dengan baik, 4 orang dosen atau 14% hasil skornya antara 4972 dengan kriteria Cukup, dan 1 orang hasil skornya antara 25-48 dengan kriteria
kurang. Tidak ada dosen yang pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani
daftar hadir lebih dari satu kali pertatap muka.
Rata-rata dosen membimbing skripsi 5-8 mahasiswa ada 2 orang serta dosen
yang membimbing skripsi 9-12 mahasiswa dalam satu semester ada 13 orang atau
48% dari jumlah 27 orang. Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak ada sementara
yang berkualifikasi S2 membimbing ada 19 orang. Dosen pembimbing yang
memiliki fungsional sebanyak 16 orang dengan rincian 12 orang (44%) dengan
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fungsional sebagai Asisten Ahli IIIb, 1 orang Asisten Ahli IIIa. Dosen yang pernah
membimbing mahasiswa PPL ada 14 orang. Dosen yang menjadi supervisor KKM 050% dari total mahasiswa yang melaksanakan PL/KKM ada 16 orang dosen. Dosen
wali ada 15 orang masing-masing 14 orang menjadi dosen wali 0-25% dari total
mahasiswa baru dan 1 orang menjadi dosen wali 26-50% dari total mahasiswa baru.
Dosen yang menguji mahasiswa itu ada 15 orang dosen.
Dosen yang melakukan penelitian ada 8 orang. Pengabdian masyarakat
dilakukan oleh 1 orang. Publikasi dilakukan oleh 2 orang dosen, publikasi dilakukan
di perpustakaan Universitas Almuslim. Keikutsertaan dalam seminar sebagai peserta
ada 14 orang. Keikutsertaan dalam pelatihan sebagai peserta pelatihan ada 13 orang.
Keikutsertaan dalam workshop sebagai peserta ada 1 orang. Keikutsertaan
kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 13 orang. Tidak ada dosen yang ikut serta
dalam kepanitiaan di luar lingkup universitas. Tidak ada dosen yang menerima
penghargaan.

2.2.5 Prodi Pendidikan Matematika
a. Profil Dosen Dan Tenaga Pendukung
Secara keseluruhan jumlah SDM tetap Prodi Pendidikan Matematika
berjumlah 28 orang, terbagi atas Dosen dosen tetap, dosen tidak tetap, dan tenaga
administrasi 1 orang yang berpendidikan D3. Dosen

tetap pada program studi

pendidikan matematika berjumlah 28 orang, terdiri dari dosen tetap yayasan
sebanyak 4 orang dan 24 orang dosen tidak tetap. Dosen tetap yang bidang
keahliannya sesuai dengan bidang sebanyak 24 orang dan dosen tetap yang bidang
keahliannya di luar Program Studi sebanyak 3 orang.
Jumlah

Dosen

Prodi

Pendidikan

Matematika

berdasarkan

jabatan

fungsionalnya yang terbanyak adalah dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli
yaitu 5 orang, kemudian di ikuti lector 1 orang dan yang belum memiliki jabatan
fungsional sebanyak 21 orang.

b. Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Pengelolaan tenaga dosen dan tenaga pendukung berada di bawah tanggung
jawab ketua program pendidikan matematika. Dosen Program Studi Pendidikan
Matematika diberi tugas dan wewenang untuk mengasuh mata kuliah sesuai dengan
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bidang keahliannya. Dosen tetap yang menjabat struktural mengajar 14 SKS dan
dosen tetap yang tidak memiliki jabatan struktural memiliki beban mengajar rata-rata
16 SKS per dosen, sedangkan dosen tidak tetap memiliki beban mengajar rata-rata 4
SKS. Semua mata kuliah yang diajarkan dosen sesuai dengan keahliannya. Tingkat
kehadiran dosen dalam mengajar sebesar 98 %. Dan sudah tidak ada lagi dosen yang
masuk satu kali pertemuan dan menandatangani absen lebih dari satu tanda tangan.
Selain tugas mengajar, dosen sebagai staf akademik juga diberi tugas menjadi
penasehat akademik (Dosen Wali) dengan jumlah mahasiswa per dosen per tahun 20
orang mahasiswa, kemudian dosen diberi tugas juga untuk membimbing skripsi
mahasiswa (tugas akhir mahasiswa), dengan rincian satu orang mahasiswa dibimbing
oleh dua orang dosen pembimbing dan ditentukan berdasarkan bidang keahliannya
Untuk membantu kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan administrasi, program
studi pendidikan matematika memerlukan tenaga administrasi. Jumlah tenaga
administrasi di Program Studi Pendidikan matematika adalah 1 orang, dengan
kualifikasi pendidikan D3. Staf administrasi diberi tugas dan wewenang untuk
mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien, bertanggung jawab
penuh terhadap dokumen-dokumen penting Program Studi, menyiapkan data/ peserta
absensi rapat Program Studi, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang
di bebankan Program Studi.

c. Karya Akademik Dosen (Hasil Penelitian, Karya Lainnya)
Dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, selain mengajar,
dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakat dosen tetap program studi masih tergolong rendah, juga kemampuan
dosen untuk meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat masih kurang,
selain itu kurangnya alokasi dana Universitas untuk menunjang dana penelitian dan
pengabdian masyarakat bagi dosen. Keadaan ini menyebabkan motivasi dan
kesempatan dosen untuk meneliti sangat kurang, namun demikian ada juga dosen
yang melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara mandiri.
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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 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
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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 genap tahun ajaran
2012/2013 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.
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang mengajar
pada semester genap tahun akademik 2012/2013 berjumlah 27 orang. Dosen tetap 12
orang (44%) dosen tidak tetap

berjumlah 15 orang (56%). Kualifikasi dosen

berpendidikan S2 berjumlah 22 orang (81%) dan S1 berjumlah 5 orang (19%), dosen
tersebut yang berkualifikasi S1 diberikan beban mengajar karena pertimbangan
tertentu, 3 orang diantaranya yang sedang menunggu ujian tesis. Dosen Program
Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim belum semuanya memiliki fungsional, hal
ini disebabkan dosen masih dalam proses pengurusan NIDN bagi dosen tetap dan
NUPN bagi dosen tidak tetap. Berdasarkan data evaluasi dosen hanya 9 orang (33%)
yang memiliki jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut; 1 orang (4%)
Lektor Kepala, 4 orang (15%) Lektor, 4 orang (15%) Asisten Ahli, sedangkan dosen
tetap yang mengajar di Program Studi Pendidikan Geografi telah memiliki sertifikasi
dosen berjumlah 2 orang.

a. Pendidikan dan pengajaran
Dalam bidang pendidikan dan pengajaran persentase kesesuaian mata kuliah
yang diampu dengan bidang keahlian sebesar 95-100%, persentase

tersedianya

GBPP/SAP sebesar >90%, persentase kesesuaian materi yang diajarkan dengan
GBPP/SAP sebesar >90 %, jumlah SKS mata kuliah yang diampu semester yang
sedang berjalan rata-rata 21 sks bagi dosen tetap dan 9 sks bagi dosen tidak tetap.
Berdasarkan data yang diperoleh dari formulir evaluasi pelaksanaan kuliah
oleh mahasiswa rata-rata dosen tidak pernah meminta mahasiswa menandatangani
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absen kuliah lebih dari satu kali dalam satu kali tatap muka (1 x tatap muka = 100
menit).
Proses pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen dalam satu semester
sebanyak 9-12 kali. Persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir
oleh dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebagai pembimbing I sebesar
0%, persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir oleh dosen yang
memiliki kualifikasi pendidikan S2 sebagai pembimbing I sebesar 100%, namun
belum semua dosen yang menjadi pembimbing I memiliki jabatan fungsional.

b. Penelitian
Jumlah Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang
menulis artikel ilmiah sebanyak 7 orang (26%) pada semester genap tahun akademik
2012/2013 yang diterbitkan di jurnal lokal dan nasional, diikuti dengan
memenangkan hibah teaching grant. Di samping itu, Program Studi Pendidikan
Geografi telah melakukan penelitian tentang fisik geografi dan sosial di Kabupaten
Benar Meriah, melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKL) angkatan IV Semester Genap
Tahun Akademik 2012/2013.

c. Pengabdian
Selama semester genap tahun akademik 2012/2013 Program Studi
Pendidikan Geografi telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2
kali dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa, dan 1 kali pengabdian yang
dilakukan oleh mahasiswa berupa relawan untuk membantu masyarakat terkena
musibah gempa tektonik di Benar Meriah. Adapun judul pengabdian sebagai berikut:
1. Sehari Tanpa Sampah sekitar kampus Induk sepanjang jalan Paya Cut dan
kampus Timur. (dalam rangka memperingati hari lingkungan se-dunia, 25
Mei 2013).
2. Menanam pohon asam manis sekitar DAS Peusangan.
3. Solidaritas Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi kepada
Masyarakat Terkena Gempa Tektonik di Benar Meriah.

d. Publikasi
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Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang
mempublikasi artikel ilmiah ke jurnal yang memiliki ISSN sebesar 7 orang (26%)
dan ada dosen yang belum melakukan publikasi ke jurnal maupun ke perpustakaan,
namun sudah mempersiapkan artikel ilmiahnya.

e. Seminar/Pelatihan/ Workshop
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim dalam semester genap
tahun akademik 2012/2013 ada satu kali membuat seminar nasional dalam rangka
memperingati hari bumi sedunia yang jatuhnya pada tanggal 22 april yang lalu,
sebagai pembicara utama Dr. Ibrahim Hasyem, SE., MM (Komite Badan Pengatur
Hilir Migas Nasional) dengan judul “Satu Hati Banyak Aksi Untuk Bumi”. Acara
seminar tersebut diikuti oleh dosen-dosen geografi dan mahasiswa yang berjumlah
650 orang. Selain itu, ada 3 orang dosen tetap yang di kirim ke Banda Aceh untuk
mengikuti Workshop Pembelajaran Tingkat Menengah.
f. Kepanitian
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim, pada umumnya
yang sering terlibat sebagai panitia tingkat Program Studi, Fakultas maupun
Universitas adalah dosen tetap baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
Sedangkan dosen tidak tetap hanya sebagian kecil saja itupun hanya panitia tingkat
Program Studi seperti panitia Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
g. Penghargaan
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi belum pernah menerima
penghargaan baik di tingkat institusi mapun nasional.

2.2.8 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas
Almuslim yang mengajar pada semester genap tahun akademik 2012/2013 berjumlah
26 orang. Dosen tetap 6 orang (23%) dosen tidak tetap berjumlah 16 orang (61%).
Kualifikasi dosen berpendidikan S2 berjumlah 21 orang (80%) dan S1 berjumlah 5
orang (19%). Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia berdasarkan data evaluasi
dosen hanya 12 orang (46%) yang memiliki jabatan fungsional, dengan rincian
sebagai berikut; 3 orang (11%) Lektor, 9 orang (34%) Asisten Ahli sedangkan 14
orang dosen lainnya tidak memiliki fungsional.
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a. Pendidikan dan pengajaran
Dalam bidang pendidikan dan pengajaran persentase kesesuaian mata kuliah
yang diampu dengan bidang keahlian sebesar 91-100%, persentase tersedianya
GBPP/SAP rata-rata sebesar 0-25%, persentase kesesuaian materi yang diajarkan
dengan GBPP/SAP rata-rata sebesar 0-25%, jumlah SKS mata kuliah yang diampu
semester yang sedang berjalan adalah 12-16 SKS.
Berdasarkan data yang diperoleh dari formulir evaluasi pelaksanaan kuliah
oleh mahasiswa, total skor yang diperoleh oleh dosen dengan rincian sebagai berikut:
Kriteria Baik sebanyak 13 orang dosen (50%), dengan criteria Cukup sebanyak 11
orang dosen (42%). seluruh dosen di program studi ini tidak pernah meminta
mahasiswa menandatangani absen kuliah lebih dari satu kali dalam satu kali tatap
muka (1 x tatap muka = 100 menit).
Proses pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen pada program studi
ini dalam satu semester dengan rincian: sebanyak 4 orang dosen membimbing 5-8
skripsi mahasiswa, 9 orang dosen membimbing 9-12 skripsi mahasiswa, 5 orang
dosen membimbing 13-16 skripsi mahasiswa dan 7 orang dosen membimbing >16
skripsi mahasiswa. Persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir
oleh dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebagai pembimbing I sebesar
0%, persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir oleh dosen yang
memiliki kualifikasi pendidikan S2 sebagai pembimbing I sebesar 100%, namun
belum semua dosen yang menjadi pembimbing I memiliki jabatan fungsional.
Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 7 orang. Dosen yang
menjadi supervisor KKM 0-25% dari total mahasiswa yang melaksanakan PL/KKM
ada 7 orang dosen. Dosen yang menjadi dosen wali ada 21 orang 0-25% dari total
mahasiswa baru dan 1 orang tidak pernah menjadi dosen wali. Semua dosen pada
program studi ini menguji mahasiswa ujian skripsi.

b. Penelitian
Publikasi yang dilakukan dalam semester genap tahun akademik 2012/2013
dilakukan oleh Jumlah Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang
menulis artikel ilmiah sebanyak 7 orang (26%) pada semester genap tahun akademik
2012/2013 yang diterbitkan di jurnal lokal dan nasional, diikuti dengan
memenangkan hibah teaching grant. Di samping itu, Program Studi Pendidikan
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Geografi telah melakukan penelitian tentang fisik geografi dan sosial di Kabupaten
Benar Meriah, melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKL) angkatan IV Semester Genap
Tahun Akademik 2012/2013.

c. Pengabdian
Selama semester genap tahun akademik 2012/2013 Program Studi
Pendidikan Geografi telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2
kali dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa, dan 1 kali pengabdian yang
dilakukan oleh mahasiswa berupa relawan untuk membantu masyarakat terkena
musibah gempa tektonik di Benar Meriah. Adapun judul pengabdian sebagai berikut:
4. Sehari Tanpa Sampah sekitar kampus Induk sepanjang jalan Paya Cut dan
kampus Timur. (dalam rangka memperingati hari lingkungan se-dunia, 25
Mei 2013).
5. Menanam pohon asam manis sekitar DAS Peusangan.
6. Solidaritas Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi kepada
Masyarakat Terkena Gempa Tektonik di Benar Meriah.
d. Publikasi
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang
mempublikasi artikel ilmiah ke jurnal yang memiliki ISSN sebesar 7 orang (26%)
dan ada dosen yang belum melakukan publikasi ke jurnal maupun ke perpustakaan,
namun sudah mempersiapkan artikel ilmiahnya.
e. Seminar/Pelatihan/ Workshop
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim dalam semester genap
tahun akademik 2012/2013 ada satu kali membuat seminar nasional dalam rangka
memperingati hari bumi sedunia yang jatuhnya pada tanggal 22 april yang lalu,
sebagai pembicara utama Dr. Ibrahim Hasyem, SE., MM (Komite Badan Pengatur
Hilir Migas Nasional) dengan judul “Satu Hati Banyak Aksi Untuk Bumi”. Acara
seminar tersebut diikuti oleh dosen-dosen geografi dan mahasiswa yang berjumlah
650 orang. Selain itu, ada 3 orang dosen tetap yang di kirim ke Banda Aceh untuk
mengikuti Workshop Pembelajaran Tingkat Menengah.

f. Kepanitian
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Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim, pada umumnya
yang sering terlibat sebagai panitia tingkat Program Studi, Fakultas maupun
Universitas adalah dosen tetap baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
Sedangkan dosen tidak tetap hanya sebagian kecil saja itupun hanya panitia tingkat
Program Studi seperti panitia Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
g. Penghargaan
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi belum pernah menerima
penghargaan baik di tingkat institusi mapun nasional.

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
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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.
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 1216 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
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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.
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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LAPORAN PENILAIAN KINERJA DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN 2012/2013
UNIVERSITAS ALMUSLIM

1. 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.

2. 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:

2.1 FAKULTAS PERTANIAN
2.1.1

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.

2.1.2

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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2.1.3

Prodi Budidaya Perairan
Program studi Budidaya perairan memiliki 16 dosen, diantaranya 12 orang

dosen tetap atau 75% dan selebihnya dosen tidak tetap. Sebanyak 13 orang (81%)
dosen kualifikasi pendidikan S2 dan 3 orang (18%) dosen dengan kualifikasi
pendidikan S1. Dosen yang terikat kerja dengan instansi di luar universitas sebanyak
5 orang. Dosen yang memiliki jabatan fungsional sebanyak 9 orang dengan rincian
sebagai Lektor Kepala sebanyak 2 orang, Lektor sebanyak 2 orang dan selebihnya
Asisten Ahli, dan tidak memiliki jabatan fungsional sebanyak 7 orang dosen.
Sebanyak 2 orang dosen menduduki jabatan struktural sebagai Ketua
Program Studi serta 1 orang dosen menduduki jabatan struktural sekretaris prodi dan
hanya 1 orang dosen menduduki jabatan sebagai Kepala Laboratorium dan 3 orang
dosen menduduki jabatan struktural sebagai ketua lembaga di lingkup universitas.
Semua dosen yang mengampu mata kuliah sudah 76-90% sesuai dengan bidang
keahlian itu berarti sudah baik. Semua dosen atau 100% pada prodi ini memiliki
SAP/GBPP dari setiap mata kuliah yang diampu.
Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa dengan kriteria Sangat Baik
ada 5 orang (31%), selebihnya sebanyak 11 orang (68%) dengan kriteria baik. 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 11 orang dosen (68%). Serta 1 orang dosen pernah membimbing
13-16 mahasiswa, selebihnya dosen membimbing 5-8 skripsi mahasiswa.
Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak pernah membimbing skripsi mahasiswa,
serta pembimbing yang berkualifikasi S2 ada 1 orang. Dosen yang memiliki
fungsional sebagai pembimbing I sebanyak 1 orang dosen sebagai Lektor Kepala.
Sebanyak 12 dosen (75%) pada program studi ini membimbing 5-10% dari total
mahasiswa yang melaksanakan PL/PPL/Magang, serta sebanyak 4 orang (25%)
dosen

membimbing

11-29%

dari

total

mahasiswa

yang

melaksanakan

PL/PPL/Magang. Semua dosen pada program studi ini memiliki kinerja sebagai
supervisor PL/KKM. Dosen yang tidak pernah menjadi dosen wali sebanyak 12
orang (75%) dan 2 orang dosen pernah menjadi dosen wali 0-25% dari total
mahasiswa baru. Dosen yang tidak pernah menguji mahasiswa pada ujian skripsi
semester akhir sebanyak 10 orang dan 1 orang dosen lagi pernah menguji 76-100%
dari mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan selebihnya 5 orang dosen pernah
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menguji 26-50% dari mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi. Dosen yang tidak
pernah melakukan penelitian dalam satu semester terakhir sebanyak 13 orang, serta 3
orang lainnya pernah memenangkan hibah tingkat nasional. Dosen yang pernah
melakukan pengabdian sebanyak 4 orang menang hibah pengabdian internal, serta 12
orang dosen di prodi ini tidak pernah melakukan pengabdian. Publikasi dalam satu
semester ini pernah dilakukan oleh 1 orang dosen, dan selebihnya tidak ada
publikasi.
Dosen yang pernah berkecimpung sebagai peserta seminar ada 8 orang (50%)
dosen dan sebagai panitia dan narasumber tidak pernah. Sebagai peserta pelatihan
tidak ada satu orang dosen, begitu juga menjadi sebagai narasumber atau pemateri.
Pada program studi ini tidak ada dosen yang terlibat dalam workshop baik sebagai
peserta, panitia maupun narasumber. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup
universitas ada 7 orang (43%) selebihnya tidak pernah terlibat. Keikutsertaan
kepanitiaan di luar lingkup universitas ada 2 orang dosen dan selebihnya tidak
pernah. Dari 16 orang dosen di Prodi Budidaya Perairan ini tidak pernah satu
orangpun yang pernah menerima penghargaan.

2.1.4

Prodi Peternakan
Dosen yang mengajar pada Prodi Peternakan pada semester Genap Tahun

Akademik 2012/2013 berjumlah 17 orang. Dengan rincian sebagai berikut : 8 orang
(47%) dosen tetap dan selebihnya dosen tidak tetap. Hanya 1 orang yang
berkualifikasi S1 dan sebanyak 16 orang berkualifikasi S2. Dosen yang terikat kerja
dengan instansi di luar universitas sebanyak 8 orang. Adapun dosen yang sudah
memiliki fungsional sebanyak 11 orang dengan rincian 5 orang dosen dengan jabatan
fungsional Lektor, serta 6 orang sebagai Asisten Ahli, sementara 6 orang tidak
memiliki fungsional.
Dosen yang memiliki jabatan struktural ada 6 orang. Masa kerja dosen 4-6
tahun ada 9 orang dan > 6 tahun ada 6 orang. Pada program studi ini 100% mata
kuliah yang diasuh sudah sesuai dengan bidang keahlian. Sebanyak 76-90% materi
dengan SAP/GBPP yang diserahkan keprodi sudah sesuai. Dosen mengajar ratarata 12-16 SKS. Semua dosen di program studi ini total skor evaluasi perkuliahan
oleh mahasiswa rata-rata 97-120 dengan kriteria Sangat Baik. Tidak ada dosen yang
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pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali
pertatap muka.
Dosen yang membimbing skripsi 5-8 mahasiswa sebanyak 8 orang dosen
serta dosen yang tidak pernah membimbing skripsi mahasiswa sebanyak 1 orang
Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak ada dan sementara yang berkualifikasi S2
membimbing ada 9 orang. Dosen pembimbing yang memiliki fungsional sebanyak 9
orang dengan rincian: 1 Orang Lektor Kepala, 3 orang Lektor IIIc serta 4 orang
Asisten Ahli IIIb. Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 7 orang.
Dosen yang menjadi supervisor KKM ada 10 orang dosen.
Pada program studi ini, kinerja dosen sebagai Dosen wali ada 11 orang.
Dosen yang menguji mahasiswa dalam ujian skripsi yaitu ada 8 orang yang lain tidak
menguji. Dosen yang melakukan penelitian ada 2 orang. Pengabdian masyarakat
dilakukan oleh 8 orang dengan rincian 1 orang memenangkan hibah pengabdian
tingkat nasional, 3 orang memenangkan hibah pengabdian internal, selebihnya
pernah mengajukan proposal pengabdian tetapi tidak menang. Publikasi dilakukan
oleh 11 orang. Semua dosen dalam program studi ini terlibat sebagai peserta dan
panitia seminar sedangkan yang terlibat sebagai narasumber sebanyak 12 orang
dosen. Sebagai peserta pelatihan sebagai narasumber/pemateri ada 10 orang. Sebagai
peserta dan panitia workshop ada 15 orang. Serta sebagai narasumber workshop
sebanyak 12 orang dosen. Keikutsertaan kepanitiaan dalam lingkup universitas ada
11 orang. Keikutsertaan kepanitiaan di luar lingkup universitas ada 16 orang dosen
dan selebihnya tidak pernah. Semua dosen di program Studi ini pernah menerima
penghargaan dari institusi sendiri.

2.2 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
2.2.1

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
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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.

2.2.2

Prodi Pendidikan Biologi
Jumlah staf akademik yang berpendidikan S1 pada semester Genap Tahun

Akademik 2012/2013 terus mengalami penurunan. Pada semester Genap Tahun
Akademik 2012/2013, Prodi Pendidikan Biologi memiliki 27 staf pengajar yang
terdiri dari 3 orang staf pengajar bergelar S3 atau 11%, 19 staf bergelar S2 atau 70%,
dan 19 staf bergelar S1 atau 19 %.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen menunjukkan bahwa dari 27 dosen
yang mengajar pada semester Genap Tahun Akademik 2012/2013, sebanyak 14
dosen (52%) merupakan dosen tetap yayasan sedangkan sisanya 13 dosen (48% )
merupakan dosen tidak tetap yayasan yang bekerja diinstansi lainnya seperti dosen
PTN (Unsyiah dan Unimal); pegawai PEMDA, dan guru/ kepala sekolah. Sebanyak
19 dosen memiliki fungsional yang terdiri dari 3 dosen (11%) Lektor kepala, 1 dosen
(4%)Lektor, dan 15 orang dosen (55%) dengan fungsional asisten ahli, sisanya 8
orang dosen (30%) masih belum memiliki fungsional.
Dari 14 dosen tetap, 5 orang diantaranya memiliki jabatan struktural yaitu
sebagai Ka.Prodi; Sekretaris Prodi; Ketua MKDU, STAF bapel KKM, dan staf biro
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akademik. Dari 27 dosen, 13 orang dosen dengan masa kerja > 5 tahun sedangkan
sisanya 14 dosen dengan masa kerja < 5 tahun. Semua dosen mengajak matakuliah
sesuai dengan bidang keahlian yang terdiri dari 1-3 mata kuliah dalam 1 semester.
Dosen pada prodi ini yang memiliki SAP/GBPP dari setiap mata kuliah yang diampu
hanya 11 orang (47%) dari 27 orang dosen. Sebesar 47% atau 11 orang dosen yang
mengajar di prodi ini materi yang diajarkan sudah sesuai dengan SAP/GBPP serta
sebesar 47% atau 11 orang dosen mengajar 12-16 SKS selama semester berjalan.
Berdasarkan formulir evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa diperoleh
hasil sebanyak 8 dosen memiliki skor ≥ 4 - < 5; 11 dosen memiliki skor ≥ 3 - < 4, 7
dosen memiliki skor ≥ 2 - < 3, dan 1 orang dosen memiliki skor > 1 - < 2. Tidak ada
dosen yang pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir lebih dari
satu kali pertatap muka. Dosen membimbing skripsi ≤ 8 ada 4 orang dan > 8 ada 10
orang.

2.2.3

Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi

1. Kualifikasi Dosen
Kualikasi dosen yang mengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi sudah
cukup baik, karena hampir semua dosen berkualifikasi S2. Namun, dosen yang
memiliki fungsional masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa
dosen yang enggan mengurus fungsionalnya. Rincian kualifikasi dosen dapat dilihat

S2, 22

pada gambar 1 berikut ini:
25

5

Asisten Ahli, 6

Kualifikasi
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20

0
1

2

3

Gambar. 1 Kualifikasi Dosen
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Program Studi Pendidikan Ekonomi pada semester genap tahun ajaran
2012/2013 memiliki tenaga pengajar sebanyak 25 orang dengan kualifikasi S3
sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang dan S1 sebanyak 2 orang. Dua orang S1
sedang melanjutkan kuliah S2, sedangkan yang melanjutkan kuliah S3 sebanyak 1
orang. Diharapkan tahun 2014, yang S3 akan bertambah menjadi 2 orang, dan yang
melanjutkan S3 lebih banyak lagi.
Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala ada 2 orang, Lektor 3
orang, asisten ahli ada 6 orang sedangkan yang lain masih dalam proses pengurusan
fungsional.

2. Kualifikasi Evaluasi PBM
Dosen yang mengajar untuk semester genap tahun akademik 2012-2013
sebanyak 22 orang. penilaian PBM dapat dilihat dalam pada gambar 2 berikut ini:
70.00%
60.00%
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yang diampu dengan
bidang keahlian

50.00%
40.00%
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Gambar 2. Evaluasi PBM
Kesesuaian mata kuliah yang diampu dengan bidang keahlian sebanyak
68,18% dosen dengan kriteria sangat sesuai, sebanyak 27,27% dosen dengan kriteria
sesuai dan 4.54% dosen dengan kriteria tidak sesuai. Ketersediaan GBPP/SAP yang
diampu sebanyak 18,18% dosen sangat tersedia dan tidak tersedia, 9,09% tersedia
dan cukup serta 40,90% sangat tidak tersedia. Kesesuaian materi dengan GBPP dan
SAP sebanyak 40,90% sangat sesuai, sebanyak 18,18% sesuai, 9,09% cukup, dan
27,27% tidak sesuai.
Total skor evaluasi pelaksanaan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa
sebanyak 22,72% mendapatkan skor 4-5, sebanyak 50% mendapatkan skor 3-3,9,
sebanyak 18,18% mendapatkan skor 2-2,9, dan 9,09% mendapatkan skor 1-1,9.
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Untuk semester ini, dosen yang meminta tanda tangan lebih dari 1 kali tatap muka
ada 1orang.
3. Penelitian dan Pengabdian
Penelitian yang dilakukan oleh dosen masih sangat sedikit. ini terlihat hanya
5 orang yang melakukan penelitian dan pengabdian. Permasalahan lain yang terjadi
adalah tidak adanya dokumen yang diberikan oleh dosen ketika telah melakukan.

2.2.4

Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Dosen yang mengajar pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada

semester genap Tahun Akademik 2012/2013 berjumlah 27 orang. Semua dosen di
prodi ini berkualifikasi S2, tidak ada yang S1. Dari 27 dosen di prodi ini, hanya 4
orang dosen tidak tetap, selebihnya sebesar 85% merupakan dosen tetap. Adapun
dosen yang menduduki jabatan struktural ada 3 orang dosen (11%) dengan rincian 1
orang dosen sekretaris prodi, 1 orang ka. Prodi dan 1 orangf sekretaris program PPG.
Rata-rata masa kerja 0-3 tahun ada 16 orang, dan > 6 tahun ada 2 orang.
Kesesuaian mata kuliah yang diasuh dengan bidang keahlian sudah sesuai 66%.
Persentase tersedianya SAP/GBPP dari mata kuliah yang diampu adalah sebesar
66% atau 18 orang dosen yang menyediakan SAP/GBPP dari mata kuliah yang
diampu. Materi dengan SAP yang diserahkan ke prodi sudah sesuai. Dosen
mengajar pada kisaran 12-24 SKS dengan rincian 12 orang dosen mengasuh 12-16
SKS, 2 orang dosen mengasuh 18 SKS, 1 orang dosen mengasuh 20 SKS dan 1
orang dosen mengasuh 24 SKS.
Total skor evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa adalah 6 orang dosen atau
22% hasil skornya antara 97-120 dengan kriteria baik, 18 orang dosen atau 66% hasil
skornya antara 73-96 dengan baik, 4 orang dosen atau 14% hasil skornya antara 4972 dengan kriteria Cukup, dan 1 orang hasil skornya antara 25-48 dengan kriteria
kurang. Tidak ada dosen yang pernah meminta mahasiswa untuk menandatangani
daftar hadir lebih dari satu kali pertatap muka.
Rata-rata dosen membimbing skripsi 5-8 mahasiswa ada 2 orang serta dosen
yang membimbing skripsi 9-12 mahasiswa dalam satu semester ada 13 orang atau
48% dari jumlah 27 orang. Pembimbing yang berkualifikasi S1 tidak ada sementara
yang berkualifikasi S2 membimbing ada 19 orang. Dosen pembimbing yang
memiliki fungsional sebanyak 16 orang dengan rincian 12 orang (44%) dengan
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fungsional sebagai Asisten Ahli IIIb, 1 orang Asisten Ahli IIIa. Dosen yang pernah
membimbing mahasiswa PPL ada 14 orang. Dosen yang menjadi supervisor KKM 050% dari total mahasiswa yang melaksanakan PL/KKM ada 16 orang dosen. Dosen
wali ada 15 orang masing-masing 14 orang menjadi dosen wali 0-25% dari total
mahasiswa baru dan 1 orang menjadi dosen wali 26-50% dari total mahasiswa baru.
Dosen yang menguji mahasiswa itu ada 15 orang dosen.
Dosen yang melakukan penelitian ada 8 orang. Pengabdian masyarakat
dilakukan oleh 1 orang. Publikasi dilakukan oleh 2 orang dosen, publikasi dilakukan
di perpustakaan Universitas Almuslim. Keikutsertaan dalam seminar sebagai peserta
ada 14 orang. Keikutsertaan dalam pelatihan sebagai peserta pelatihan ada 13 orang.
Keikutsertaan dalam workshop sebagai peserta ada 1 orang. Keikutsertaan
kepanitiaan dalam lingkup universitas ada 13 orang. Tidak ada dosen yang ikut serta
dalam kepanitiaan di luar lingkup universitas. Tidak ada dosen yang menerima
penghargaan.

2.2.5

Prodi Pendidikan Matematika

a. Profil Dosen Dan Tenaga Pendukung
Secara keseluruhan jumlah SDM tetap Prodi Pendidikan Matematika
berjumlah 28 orang, terbagi atas Dosen dosen tetap, dosen tidak tetap, dan tenaga
administrasi 1 orang yang berpendidikan D3. Dosen

tetap pada program studi

pendidikan matematika berjumlah 28 orang, terdiri dari dosen tetap yayasan
sebanyak 4 orang dan 24 orang dosen tidak tetap. Dosen tetap yang bidang
keahliannya sesuai dengan bidang sebanyak 24 orang dan dosen tetap yang bidang
keahliannya di luar Program Studi sebanyak 3 orang.
Jumlah

Dosen

Prodi

Pendidikan

Matematika

berdasarkan

jabatan

fungsionalnya yang terbanyak adalah dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli
yaitu 5 orang, kemudian di ikuti lector 1 orang dan yang belum memiliki jabatan
fungsional sebanyak 21 orang.

b. Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Pengelolaan tenaga dosen dan tenaga pendukung berada di bawah tanggung
jawab ketua program pendidikan matematika. Dosen Program Studi Pendidikan
Matematika diberi tugas dan wewenang untuk mengasuh mata kuliah sesuai dengan
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bidang keahliannya. Dosen tetap yang menjabat struktural mengajar 14 SKS dan
dosen tetap yang tidak memiliki jabatan struktural memiliki beban mengajar rata-rata
16 SKS per dosen, sedangkan dosen tidak tetap memiliki beban mengajar rata-rata 4
SKS. Semua mata kuliah yang diajarkan dosen sesuai dengan keahliannya. Tingkat
kehadiran dosen dalam mengajar sebesar 98 %. Dan sudah tidak ada lagi dosen yang
masuk satu kali pertemuan dan menandatangani absen lebih dari satu tanda tangan.
Selain tugas mengajar, dosen sebagai staf akademik juga diberi tugas menjadi
penasehat akademik (Dosen Wali) dengan jumlah mahasiswa per dosen per tahun 20
orang mahasiswa, kemudian dosen diberi tugas juga untuk membimbing skripsi
mahasiswa (tugas akhir mahasiswa), dengan rincian satu orang mahasiswa dibimbing
oleh dua orang dosen pembimbing dan ditentukan berdasarkan bidang keahliannya
Untuk membantu kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan administrasi, program
studi pendidikan matematika memerlukan tenaga administrasi. Jumlah tenaga
administrasi di Program Studi Pendidikan matematika adalah 1 orang, dengan
kualifikasi pendidikan D3. Staf administrasi diberi tugas dan wewenang untuk
mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien, bertanggung jawab
penuh terhadap dokumen-dokumen penting Program Studi, menyiapkan data/ peserta
absensi rapat Program Studi, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang
di bebankan Program Studi.

c. Karya Akademik Dosen (Hasil Penelitian, Karya Lainnya)
Dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, selain mengajar,
dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakat dosen tetap program studi masih tergolong rendah, juga kemampuan
dosen untuk meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat masih kurang,
selain itu kurangnya alokasi dana Universitas untuk menunjang dana penelitian dan
pengabdian masyarakat bagi dosen. Keadaan ini menyebabkan motivasi dan
kesempatan dosen untuk meneliti sangat kurang, namun demikian ada juga dosen
yang melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara mandiri.
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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 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
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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 genap tahun ajaran

2012/2013 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.
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang mengajar
pada semester genap tahun akademik 2012/2013 berjumlah 27 orang. Dosen tetap 12
orang (44%) dosen tidak tetap

berjumlah 15 orang (56%). Kualifikasi dosen

berpendidikan S2 berjumlah 22 orang (81%) dan S1 berjumlah 5 orang (19%), dosen
tersebut yang berkualifikasi S1 diberikan beban mengajar karena pertimbangan
tertentu, 3 orang diantaranya yang sedang menunggu ujian tesis. Dosen Program
Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim belum semuanya memiliki fungsional, hal
ini disebabkan dosen masih dalam proses pengurusan NIDN bagi dosen tetap dan
NUPN bagi dosen tidak tetap. Berdasarkan data evaluasi dosen hanya 9 orang (33%)
yang memiliki jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut; 1 orang (4%)
Lektor Kepala, 4 orang (15%) Lektor, 4 orang (15%) Asisten Ahli, sedangkan dosen
tetap yang mengajar di Program Studi Pendidikan Geografi telah memiliki sertifikasi
dosen berjumlah 2 orang.

a. Pendidikan dan pengajaran
Dalam bidang pendidikan dan pengajaran persentase kesesuaian mata kuliah
yang diampu dengan bidang keahlian sebesar 95-100%, persentase

tersedianya

GBPP/SAP sebesar >90%, persentase kesesuaian materi yang diajarkan dengan
GBPP/SAP sebesar >90 %, jumlah SKS mata kuliah yang diampu semester yang
sedang berjalan rata-rata 21 sks bagi dosen tetap dan 9 sks bagi dosen tidak tetap.
Berdasarkan data yang diperoleh dari formulir evaluasi pelaksanaan kuliah
oleh mahasiswa rata-rata dosen tidak pernah meminta mahasiswa menandatangani
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absen kuliah lebih dari satu kali dalam satu kali tatap muka (1 x tatap muka = 100
menit).
Proses pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen dalam satu semester
sebanyak 9-12 kali. Persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir
oleh dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebagai pembimbing I sebesar
0%, persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir oleh dosen yang
memiliki kualifikasi pendidikan S2 sebagai pembimbing I sebesar 100%, namun
belum semua dosen yang menjadi pembimbing I memiliki jabatan fungsional.

b. Penelitian
Jumlah Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang
menulis artikel ilmiah sebanyak 7 orang (26%) pada semester genap tahun akademik
2012/2013 yang diterbitkan di jurnal lokal dan nasional, diikuti dengan
memenangkan hibah teaching grant. Di samping itu, Program Studi Pendidikan
Geografi telah melakukan penelitian tentang fisik geografi dan sosial di Kabupaten
Benar Meriah, melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKL) angkatan IV Semester Genap
Tahun Akademik 2012/2013.

c. Pengabdian
Selama semester genap tahun akademik 2012/2013 Program Studi
Pendidikan Geografi telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2
kali dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa, dan 1 kali pengabdian yang
dilakukan oleh mahasiswa berupa relawan untuk membantu masyarakat terkena
musibah gempa tektonik di Benar Meriah. Adapun judul pengabdian sebagai berikut:
1. Sehari Tanpa Sampah sekitar kampus Induk sepanjang jalan Paya Cut dan
kampus Timur. (dalam rangka memperingati hari lingkungan se-dunia, 25
Mei 2013).
2. Menanam pohon asam manis sekitar DAS Peusangan.
3. Solidaritas Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi kepada
Masyarakat Terkena Gempa Tektonik di Benar Meriah.

d. Publikasi
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Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang
mempublikasi artikel ilmiah ke jurnal yang memiliki ISSN sebesar 7 orang (26%)
dan ada dosen yang belum melakukan publikasi ke jurnal maupun ke perpustakaan,
namun sudah mempersiapkan artikel ilmiahnya.

e. Seminar/Pelatihan/ Workshop
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim dalam semester genap
tahun akademik 2012/2013 ada satu kali membuat seminar nasional dalam rangka
memperingati hari bumi sedunia yang jatuhnya pada tanggal 22 april yang lalu,
sebagai pembicara utama Dr. Ibrahim Hasyem, SE., MM (Komite Badan Pengatur
Hilir Migas Nasional) dengan judul “Satu Hati Banyak Aksi Untuk Bumi”. Acara
seminar tersebut diikuti oleh dosen-dosen geografi dan mahasiswa yang berjumlah
650 orang. Selain itu, ada 3 orang dosen tetap yang di kirim ke Banda Aceh untuk
mengikuti Workshop Pembelajaran Tingkat Menengah.
f. Kepanitian
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim, pada umumnya
yang sering terlibat sebagai panitia tingkat Program Studi, Fakultas maupun
Universitas adalah dosen tetap baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
Sedangkan dosen tidak tetap hanya sebagian kecil saja itupun hanya panitia tingkat
Program Studi seperti panitia Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
g. Penghargaan
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi belum pernah menerima
penghargaan baik di tingkat institusi mapun nasional.

2.2.8

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas

Almuslim yang mengajar pada semester genap tahun akademik 2012/2013 berjumlah
26 orang. Dosen tetap 6 orang (23%) dosen tidak tetap berjumlah 16 orang (61%).
Kualifikasi dosen berpendidikan S2 berjumlah 21 orang (80%) dan S1 berjumlah 5
orang (19%). Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia berdasarkan data evaluasi
dosen hanya 12 orang (46%) yang memiliki jabatan fungsional, dengan rincian
sebagai berikut; 3 orang (11%) Lektor, 9 orang (34%) Asisten Ahli sedangkan 14
orang dosen lainnya tidak memiliki fungsional.
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a. Pendidikan dan pengajaran
Dalam bidang pendidikan dan pengajaran persentase kesesuaian mata kuliah
yang diampu dengan bidang keahlian sebesar 91-100%, persentase tersedianya
GBPP/SAP rata-rata sebesar 0-25%, persentase kesesuaian materi yang diajarkan
dengan GBPP/SAP rata-rata sebesar 0-25%, jumlah SKS mata kuliah yang diampu
semester yang sedang berjalan adalah 12-16 SKS.
Berdasarkan data yang diperoleh dari formulir evaluasi pelaksanaan kuliah
oleh mahasiswa, total skor yang diperoleh oleh dosen dengan rincian sebagai berikut:
Kriteria Baik sebanyak 13 orang dosen (50%), dengan criteria Cukup sebanyak 11
orang dosen (42%). seluruh dosen di program studi ini tidak pernah meminta
mahasiswa menandatangani absen kuliah lebih dari satu kali dalam satu kali tatap
muka (1 x tatap muka = 100 menit).
Proses pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen pada program studi
ini dalam satu semester dengan rincian: sebanyak 4 orang dosen membimbing 5-8
skripsi mahasiswa, 9 orang dosen membimbing 9-12 skripsi mahasiswa, 5 orang
dosen membimbing 13-16 skripsi mahasiswa dan 7 orang dosen membimbing >16
skripsi mahasiswa. Persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir
oleh dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebagai pembimbing I sebesar
0%, persentase kinerja pembimbimbingan skripsi atau tugas akhir oleh dosen yang
memiliki kualifikasi pendidikan S2 sebagai pembimbing I sebesar 100%, namun
belum semua dosen yang menjadi pembimbing I memiliki jabatan fungsional.
Dosen yang pernah membimbing mahasiswa PPL ada 7 orang. Dosen yang
menjadi supervisor KKM 0-25% dari total mahasiswa yang melaksanakan PL/KKM
ada 7 orang dosen. Dosen yang menjadi dosen wali ada 21 orang 0-25% dari total
mahasiswa baru dan 1 orang tidak pernah menjadi dosen wali. Semua dosen pada
program studi ini menguji mahasiswa ujian skripsi.

b. Penelitian
Publikasi yang dilakukan dalam semester genap tahun akademik 2012/2013
dilakukan oleh Jumlah Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang
menulis artikel ilmiah sebanyak 7 orang (26%) pada semester genap tahun akademik
2012/2013 yang diterbitkan di jurnal lokal dan nasional, diikuti dengan
memenangkan hibah teaching grant. Di samping itu, Program Studi Pendidikan

Badan Penjaminan Mutu (BPM) – Universitas Almuslim Matangglumpangdua

12

Geografi telah melakukan penelitian tentang fisik geografi dan sosial di Kabupaten
Benar Meriah, melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKL) angkatan IV Semester Genap
Tahun Akademik 2012/2013.

c. Pengabdian
Selama semester genap tahun akademik 2012/2013 Program Studi
Pendidikan Geografi telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2
kali dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa, dan 1 kali pengabdian yang
dilakukan oleh mahasiswa berupa relawan untuk membantu masyarakat terkena
musibah gempa tektonik di Benar Meriah. Adapun judul pengabdian sebagai berikut:
4. Sehari Tanpa Sampah sekitar kampus Induk sepanjang jalan Paya Cut dan
kampus Timur. (dalam rangka memperingati hari lingkungan se-dunia, 25
Mei 2013).
5. Menanam pohon asam manis sekitar DAS Peusangan.
6. Solidaritas Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi kepada
Masyarakat Terkena Gempa Tektonik di Benar Meriah.
d. Publikasi
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim yang
mempublikasi artikel ilmiah ke jurnal yang memiliki ISSN sebesar 7 orang (26%)
dan ada dosen yang belum melakukan publikasi ke jurnal maupun ke perpustakaan,
namun sudah mempersiapkan artikel ilmiahnya.
e. Seminar/Pelatihan/ Workshop
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim dalam semester genap
tahun akademik 2012/2013 ada satu kali membuat seminar nasional dalam rangka
memperingati hari bumi sedunia yang jatuhnya pada tanggal 22 april yang lalu,
sebagai pembicara utama Dr. Ibrahim Hasyem, SE., MM (Komite Badan Pengatur
Hilir Migas Nasional) dengan judul “Satu Hati Banyak Aksi Untuk Bumi”. Acara
seminar tersebut diikuti oleh dosen-dosen geografi dan mahasiswa yang berjumlah
650 orang. Selain itu, ada 3 orang dosen tetap yang di kirim ke Banda Aceh untuk
mengikuti Workshop Pembelajaran Tingkat Menengah.

f. Kepanitian
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Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Umuslim, pada umumnya
yang sering terlibat sebagai panitia tingkat Program Studi, Fakultas maupun
Universitas adalah dosen tetap baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
Sedangkan dosen tidak tetap hanya sebagian kecil saja itupun hanya panitia tingkat
Program Studi seperti panitia Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
g. Penghargaan
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi belum pernah menerima
penghargaan baik di tingkat institusi mapun nasional.

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
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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.
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 1216 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
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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.
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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