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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan

Petunjuk-Nya sehingga Penyusunan Penyempurnaan Rencana Strategis Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako (Renstra FMIPA

UNTAD) periode 2015-2019 ini dapat diselesaikan.

Renstra ini menetapkan FMIPA unggul dalam pengabdian pada masyarakat

melalui pengembangan layanan penelitian dan pendidikan, sejalan dengan Renstra

Universitas Tadulako. Program-program Renstra FMIPA tersebut disusun dengan

merujuk pada “Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Tadulako Periode

2015-2019”. Hal ini, Insya Allah akan dapat diwujudkan, dengan kerja keras secara

tulus dan ikhlas dan kerjasama dari semua pihak selaku sivitas akademika FMIPA

dan dukungan dari pimpinan Universitas Tadulako. Dengan demikian, Renstra ini

akan mengantar FMIPA pada tahap peningkatan kapasitas dan kapabilitas, yang

merupakan tahapan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik

sivitas akademika dan alumni FMIPA Universitas Tadulako. Di dalamnya sudah

mencakup peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, peningkatan status

akreditasi program studi dan pembukaan program studi baru dan pendidikan

profesi.

Selaku pimpinan FMIPA Universitas Tadulako, kami menyampaikan

terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan Renstra ini. Kami menyadari bahwa kemungkinan Renstra ini masih

mengandung kesalahan-kesalahan, karenanya kritik dan saran dari semua pihak

akan kami berharap semoga Renstra ini bermanfaat adanya demi pengembangan

FMIPA menuju pencapaian visi Universitas Tadulako.

Palu, 29 Desember 2014

Dekan Fakultas MIPA UNTAD

Drs. H. Abdullah, MT
NIP.196202171991031002
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Tadulako (UNTAD) merupakan salah satu Perguruan Tinggi di

Indonesia yang merupakan bagian integral dari Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional Republik Indonesia yang berada di kota Palu, ibu kota

Propinsi Sulawesi Tengah. Proses berdirinya Universitas Tadulako melalui rentetan

sejarah yang cukup panjang dalam beberapa periode. Rintisan pendirian

Univeristas Tadulako telah dimulai sebelum Propinsi Sulawesi Tengah berdiri

yaitu pada tahun 1963. Pada awalnya (tahun 1963) Universitas Tadulako masih

berstatus terdaftar jauh dengan status terdaftar No. 94/B-SWT/P/1964. Pada saat itu

terdiri dari 5 fakultas, yaitu: Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sosial Politik,

Ekonomi, Hukum dan Peternakan, dengan Rektor pertama Drh. Nazri Gayur.

Perkembangan selanjutnya Universitas Tadulako berubah status dari

swasta menjadi cabang Universitas Hasanuddin dan IKIP Ujung Pandang dengan

SK menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 Tahun 1966 dan No. 2

Tahun 1966. Kemudian karena dilandasi oleh semangat para tokoh masyarakat dan

pemerintah daerah akhirnya Universitas Tadulako berdiri sendiri dengan terbitnya

SK Presiden No. 36 Tanggal 14 Agustus 1981 dan sekaligus pelantikan rektor pada

tanggal 18 Agustus 1981 di Palu.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

UNTAD terus mengembangkan diri dan hingga 2014 yang memiliki 59 Program

Studi (7 prodi D1/D3, 40 prodi S1, dan 12 prodi S2/S3) yang tersebar di 10

Fakultas dan Program Pascasarjana. Kesepuluh fakultas tersebut adalah Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (KIP), Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP), Ekonomi, Hukum,

Pertanian, Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Kehutanan,

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (KIK), dan Peternakan dan Perikanan.

Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

didasarkan pada Rencana Strategis dan Hasil Rapat Kerja tahun 1999/2000

UNTAD dan diperkuat melalui kegiatan seminar dan lokakarya dalam rangka Dies
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Natalis XVIII UNTAD. Dalam rapat Senat UNTAD tanggal 4 April 2002 telah

diputuskan bahwa pendirian Fakultas MIPA sudah sangat diperlukan dalam upaya

memberdayakan UNTAD untuk maju, berkembang, dan bersaing dengan

perguruan tinggi yang lainnya baik secara nasional maupun internasional. Pada

tahun 2007, FMIPA diresmikan oleh Rektor Universitas Tadulako melalui SK

Rektor No. 2958/H28/2007 tanggal 1 Agustus 2007.

Pada awalnya di tahun 2001, cikal bakal Fakultas MIPA dimulai oleh

berdirinya Jurusan/Program Studi Fisika sesuai SK Dirjen Dikti

No.005/Dikti/Kep./2001. Selanjutnya pada tahun 2003 dibuka Program Studi

Matematika melalui SK. Dirjen Dikti No. 700/D/T/2003 yang kemudian

ditingkatkan statusnya menjadi Jurusan sesuai dengan SK. Dirjen Dikti

No.21/DIKTI/Kep/2005 tanggal 21 Agustus 2005. Untuk jurusan berikutnya

dibuka Program Studi Kimia sesuai SK Dirjen Dikti No. 685/D/T/2004 pada tahun

2004 serta Program Studi Biologi yang mendapat proyek TPSDP telah dibuka pada

tahun Akademik 2006 sesuai perjanjian dengan proyek TPSDP dan telah disahkan

dengan SK Dirjen DIKTI No.3743/D/T/2006.

Dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan syarat-syarat pembentukan

fakultas baru yang tertuang dalam Statuta UNTAD tahun 2001, FMIPA telah

diresmikan sebagai Fakultas pada tanggal 14 Agustus 2007 melalui SK Rektor

No.2958/H28/KL/2007 tanggal 2 Agustus 2007 yang bertepatan dengan perayaan

Dies Natalis Universitas Tadulako yang ke 26 tahun 2007 karena telah memiliki 4

Program Studi yaitu Fisika, Matematika, Kimia dan Biologi.

Pada tahun-tahun berikutnya sesuai mengikuti perkembangan dunia

akademik serta mengikuti trend pada masyarakat pada tahun 2008 telah pula

dibuka sebuah Prodi baru di Universitas Tadulako yaitu Prodi Pendidikan Dokter,

menyusul Kesehatan Masyarakat serta Farmasi yang ketiga-tiganya bernaung di

bawah Fakultas MIPA, akan tetapi tahun 2012 Prodi Pendidikan Dokter dan

Kesehatan Masyarakat telah memisahkan diri seiring dengan terbentuknya Fakultas

baru yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Hingga tahun 2014 Fakultas

MIPA terdiri atas 6 program studi yaitu: Fisika, Matematika, Kimia, Biologi,

Farmasi, dan Statistika.
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Sebagai salah satu Fakultas yang berusia masih muda di Universitas

Tadulako dan dituntut oleh perkembangan dunia pendidikan di Perguruan Tinggi

terutama dengan terjadinya perubahan status Universitas Tadulako menjadi sebuah

Badan Layanan Umum (BLU) di dunia pendidikan, maka disusunlah sebuah

RENSTRA (Rencana Strategis) FMIPA untuk tahun 2015-2019 yang mengacu

kepada RENSTRA FMIPA thn 2012-2014, RENSTRA Universitas Tadulako

2011-2015 dan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional dan

Kebudayaan serta Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan

HELTS 2003-2010.

1.2 Landasan Umum dan Filosofi Dasar

1.2.1 Landasan Umum

Landasan umum yang dijadikan oleh Fakultas MIPA dalam mengemban

misi dalam menyelenggarakan program-programnya adalah:

a. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa.

e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002 tentang

Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.

1.2.2 Landasan Khusus

Dasar dan landasan khusus penyusunan rencana pengembangan Fakultas

MIPA Universitas Tadulako adalah:

a. Surat Keputusan pendirian Universitas Tadulako. Universitas Tadulako

mendapat status terdaftar sesuai SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu

Pengetahuan (PTIP) Nomor: 94/B-SWT/P/1964 dengan Surat Keputusan

Menteri PTIP Nomor: 1 dan Nomor: 2 yang menegaskan UNTAD sebagai

cabang UNHAS di Palu dan FKIP UNTAD sebagai IKIP Ujung Pandang

cabang Palu.
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b. Statuta Universitas Tadulako.

c. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tadulako.

d. Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP)

Universitas Tadulako periode 2008-2012.

e. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Tadulako “Kajian Lingkungan Hidup”.

f. Seminar dan Lokakarya Menyongsong Pendirian Fakultas MIPA dalam

Rangka Dies Natalis XVIII Universitas Tadulako Tanggal 13 Agustus 1999.

g. SK Rektor UNTAD No. 3628/UN28/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan

FMIPA tanggal 9 Juli 2011.

h. SK Rektor UNTAD No. 6277/UN28/KP/2012 tentang Pengangkatan Wakil

Dekan Bidang Akademik FMIPA tanggal 26 Desember 2012.

i. SK Rektor UNTAD No. 6279/UN28/KP/2012 tentang Pengangkatan Wakil

Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA tanggal 26 Desember 2012.

j. SK Rektor UNTAD No. 6278/UN28/KP/2012 tentang Pengangkatan Wakil

Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA tanggal 26 Desember 2012.

Adapun filosofi dasar Fakultas MIPA adalah sebagai berikut:

a. Berupaya Meningkatkan Kualitas Lulusan Secara Berkelanjutan

Untuk menghadapi persaingan yang makin ketat di era globalisasi ini, Fakultas

MIPA berupaya secara konsisten dan berkesinambungan meningkatkan

kualitas pelayanannya di bidang jasa pendidikan agar dapat dihasilkan lulusan

yang:

 Memiliki kompetensi memadai dibidangnya masing-masing.

 Mampu belajar mandiri secara berkelanjutan agar siap menjadi profesional

dalam memasuki dunia kerja, serta mampu berkompetisi dalam memenuhi

tuntutan perubahan dan perkembangan yang sangat pesat.

b. Bekerja Berdasarkan Perencanaan Top Down dan Buttom Up

Dalam rangka implementasi peningkatan kualitas berkelanjutan, perencanaan

merupakan alat manajemen yang strategis. Oleh karena itu, Fakultas MIPA

akan menggunakan sistem perencanaan tertulis yang dikembangkan dengan

memadukan aspirasi dari Jurusan/program Studi, Unsur pimpinan Fakultas

(Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan
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Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan) dan arah kebijakan dari

DIKTI dan Universitas Tadulako, sehingga akan terwujud rencana kerja yang

holistic dan realistic yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai

tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Mengembangkan Lingkungan Kerja yang Kondusif

Fakultas MIPA akan senantiasa berupaya membuat iklim kerja yang kondusif

agar unit-unit kerja dilingkungannya dapat melakukan kegiatan secara optimal

dalam mengemban misi serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Juga

secara terus menerus menciptakan sistem yang kondusif agar seluruh kegiatan

di Jurusan/Prodi dapat berjalan dengan tertib.

Dalam kaitan ini, semua unsur dalam organisasi Fakultas MIPA harus menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam organisasi, yaitu:

1. Kesadaran dan komitmen yang tinggi akan pentingnya kualitas

2. Tanggung jawab terhadap kualitas

3. Perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus

4. Etos kerja yang penuh pengabdian

5. Sistem kerja yang cerdas

6. Bekerja secara efisien dan efektif

7. Kedisiplinan yang tinggi

8. Penciptaan iklim kerja yang harmonis.

1.3 Visi Universitas Tadulako

Dalam mengembangkan Universitas Tadulako, selain berpedoman kepada

azas dasar cita-cita kemanusiaan yang bersifat kerohanian seperti tercantum dalam

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Universitas Tadulako senantiasa

berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

(IPTEKS), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu

pengembangan Universitas Tadulako juga ditetapkan berdasarkan pada suatu

antisipasi masa depan yang disebut Visi 2020 Universitas Tadulako, yaitu “Pada
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tahun 2020 Universitas Tadulako menjadi unggul dalam pengabdian kepada

masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”.

1.4 Misi Universitas Tadulako

Misi Universitas Tadulako merupakan perwujudan dari fungsi, peranan

dan tugas pokok perguruan tinggi sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa

melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsi, peranan dan tugas pokok

tersebut serta visi yang dikembangkan, maka Universitas Tadulako

mengunggulkan pendidikan akademik, pendidikan professional, penelitian,

pengabdian pada masyarakat melalui misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan

pembangunan bangsa.

b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pembangunan masyarakat dan

bangsa serta mengembangkan IPTEKS guna diabadikan kepada masyarakat

secara berkesinambungan.

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil

pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan

masyarakat.

1.5 Tujuan Pendidikan di Universitas Tadulako

a. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:

 Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

 Berakhlak dan berbudi pekerti mulia

 Mandiri, kreatif, inovatif, dan demokratis

 Berwawasan kebangsaan dan bertanggung jawab sosial

 Peduli kepada pelestarian lingkungan

 Berkualitas secara spiritual, emosional dan intelektual

 Menguasai IPTEKS dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan jiwa

wirausaha, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

b. Penelitian menghasilkan pengembangan IPTEKS yang relevan untuk

memperkuat daya saing bangsa
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c. Pengabdian kepada masyarakat menyebarluaskan dan menerapkan

IPTEKS untuk mendorong modernisasi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

1.6 Visi dan Misi Fakultas MIPA UNTAD

1.6.1 Visi

Pada tahun 2020 Fakultas MIPA UNTAD unggul dalam pengabdian

kepada masyarakat melalui pengembangan layanan pendidikan dan penelitian

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

1.6.2 Misi

Misi Fakultas MIPA diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut di atas,

dengan rumusan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan sistem pendidikan bidang MIPA untuk menghasilkan

lulusan yang profesional dan mandiri dalam keilmuwan dan terapannya

serta mempunyai wawasan yang holistik dan mampu beradaptasi terhadap

perubahan IPTEK yang sangat cepat.

b. Mengembangkan FMIPA UNTAD agar mampu dan unggul dalam

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat dalam penerapan ilmu-ilmu MIPA.

c. Menumbuhkembangkan kerjasama yang optimal dengan berbagai pihak,

termasuk masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan dan penerapan

ilmu-ilmu MIPA yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

1.7 Tujuan dan Strategi Fakultas MIPA

1.7.1 Tujuan

Tujuan Fakultas MIPA adalah:

a. Menyelenggarakan sistem pendidikan sains dan penerapannya yang

menghasilkan kualitas lulusan yang bertaraf nasional.

b. Mengembangkan objek kajian sains dan penerapannya secara

berkesinambungan hingga mencapai standar nasional.
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c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, peralatan,

sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan

Tinggi.

d. Memperbanyak kerjasama dan memperbaiki mutu link dengan intitusi

domestik maupun internasional untuk menopang peningkatan kemajuan

kualitas SDM daerah.

1.7.2 Strategi

Strategi pengembangan Fakultas MIPA untuk mencapai tujuannya adalah

lebih mengintensifkan implementasi IB (Intitution Building) dan TQM (Total

Quality Management) untuk menjadikan kelemahan (weakness) dan tantangan

(threats) menjadi kekuatan (strength) dan kesempatan (opportunities), yakni

dengan:

a. Meningkatkan kemampuan staf edukatif dan non edukatif dengan studi lanjut

dan pelatihan.

b. Meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan penelitian sebagai basis

kegiatan pengabdian pada masyarakat.

c. Meningkatkan komitmen staf edukatif dan non edukatif terhadap pengembangan

fakultas.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

e. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya bagi staf

edukatif, non edukatif dan mahasiswa untuk menunjang kesiapan Fakultas

MIPA dan alumninya.
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1.8. Organisasi dan Manajemen

Struktur Organisasi (2014)

Tenaga Pranata

Lembaga

Pendidikan

Lembaga
Kemahasiswaan

Fakultas

(HMJ)

Unit

Penjaminan

Mutu Fakultas

KETUA DAN

SEKRETARIS

KETUA DAN

SEKRETARIS

KETUA DAN

SEKRETARIS
Jurusan

SEKR.PRODIKETU

A DAN
SEKR.PRODIKETU

A DAN
SEKR.PRODIKETU

A DAN
SEKR.PRODIKETU

A DAN
SEKR.PRODIKETU

A DAN
Program Studi

SENAT
FMIPA

DEKAN

Wadek Bidang

Akademik
Wadek Bidang

Kemahasiswaan

Gugus

Penjaminan

Mutu Prodi

KETUA DANKETUA DANKETUA DANKETUA DANKETUA DANLaboratorium

Wadek Bidang Umum

dan Keuangan

KTU

Kasubag
Akademik dan
Kemahasiswa

an

Kasubag

Umum

Tenaga

Kependidikan
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BAB II

CAPAIAN HINGGA TAHUN 2014

2.1 Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)

Fakultas MIPA didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten

dibidangnya. Sumber daya manusia dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok

dilihat dari segi tugas dan fungsi yaitu: 1) Tenaga pendidik/dosen, 2) Tenaga

kependidikan, dan 3) mahasiswa. Tenaga kependidikan dikelompokan lagi menjadi

4 kualifikasi berdasarkan tugas dan fungsi yaitu: 1) administrasi, 2) Pranata

Laboratorium Pendidikan (PLP), 3) teknisi, dan 4) pustakawan.

2.1.1 Mutu dan Jumlah Dosen

Secara keseluruhan kualitas dosen Fakultas MIPA berdasarkan tingkat

pendidikan dapat dikatakan sudah memadai. Hal ini didasarkan atas kriteria bahwa

menurut ketentuan minimum jumlah staf akademik di sebuah perguruan tinggi

yang berpendidikan pascasarjana minimal 50%, sedangkan di Fakultas MIPA

UNTAD jumlah staf akademik yang berpendidikan pascasarjana (S2) telah

mencapai 72% dan sebanyak 18 yang bergelar doktor (S3) pada tahun 2014.

Berdasarkan pangkat/golongan dan jabatan fungsional, struktur staf

akademik tampak baik. Namun, pengembangan karier staf akademik dari segi

pelaksanaan fungsi tridharma masih membutuhkan berbagai kebijakan dan

pendanaan. Pemberian penghargaan oleh universitas dalam berbagai bidang

pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat masih perlu

ditingkatkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kegairahan kerja dan

kebanggaan terhadap intitusi.

2.1.2 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat

dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang

yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi
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dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum

20 jam/minggu.

Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

2. Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS

2.1 Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS

di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berdasarkan

jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi

No. Hal

Jumlah Dosen Tetap yang bertugas
pada Program Studi (PS) Total di

FakultasFis. Mat. Kim. Bio. Far. Sta.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A Jabatan Fungsional:

1 Asisten Ahli 3 1 6 4 14 3 31

2 Lektor 10 1 9 3 7 0 30

3 Lektor Kepala 8 5 6 4 0 3 26

4 Guru Besar/Prof 0 0 1 1 0 0 2

TOTAL 21 7 22 12 21 6 89

B Pendidikan Tertinggi:

1 S1 2 0 0 0 5 0 7

2 S2/Profesi/Sp-1 13 6 16 8 16 5 64

3 S3/Sp-2 6 1 6 4 0 1 18

TOTAL 21 7 22 12 21 6 89

Tenaga dosen tetap yang dimiliki oleh FMIPA saat ini dari segi kualitatif

belum mencukupi, jika dibandingkan dengan kualifikasi bidang kajian tertentu

sebagaimana dipersyaratkan oleh setiap mata kuliah. Tetapi jika dilihat dari

kualifikasi masing-masing dosen, saat ini sudah cukup memadai karena rata-rata

dosen sudah bergelar S2 yaitu sekitar 71,9%, 20,2% berijazah S3, dan sisanya

7,9% berijazah sarjana S1.
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2.2 Banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap yang

bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam tiga tahun terakhir

No. Hal Tahun
Program Studi

Total di
FakultasFis. Mat. Kim. Bio. Far. Sta.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Banyaknya

dosen pensiun/

berhenti

2012 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0

2014 1 0 0 0 0 0 1

2 Banyaknya

perekrutan

dosen baru

2012 0 0 0 0 2 0 2

2013 0 0 0 0 1 1 2

2014 1 1 1 0 3 1 7

3 Banyaknya

dosen tugas

belajar S2/Sp-1

≤2012 1 0 0 0 1 0 2

2013 0 0 0 0 1 0 1

2014 0 0 1 0 3 0 4

4 Banyaknya

dosen tugas

belajar S3/Sp-2

≤2012 3 0 8 2 0 0 13

2013 1 0 0 0 1 0 2

2014 0 0 1 0 0 0 1
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2.1.3 Tenaga Kependidikan

Tabel 2.3 Data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam

No. Jenis Tenaga
Kependidikan

Jumlah Tenaga Kependidikan
di Fakultas/Sekolah Tinggi dengan

Pendidikan Terakhir

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/
SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Pustakawan* 0 0 1 0 0 0 0 1

2 Laboran/Teknisi/

Analis/Operator/

Programer

0 0 1 0 0 0 0 2

3 Administrasi 0 0 9 0 1 0 0 10

4 Lainnya: Honorer 0 0 4 0 0 0 0 9

Total 0 0 15 0 1 0 0 22

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan.

Untuk keperluan pengembangan FMIPA ke depan diperlukan tambahan

tenaga kependidikan terutama dibidang teknisi, karena jumlah tenaga kependidikan

(pegawai saat ini belum memadai) untuk pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi

terutama pada bidang teknisi. Penyediaan tenaga teknisi belum terealisasi dengan

baik karena penerimaan pegawai hanya berdasarkan pada kualifikasi administratif

(bekerja untuk administrasi). Akibatnya distribusi tenaga-tenaga tersebut juga tidak

merata untuk semua bidang penunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kendala yang ada adalah jumlah pegawai masih kurang dan seluruh pegawai

administrasi/tenaga pendukung terpusat pada kantor fakultas sehingga pekerjaan

manajemen dan administrasi jurusan/prodi seluruhnya dikerjakan oleh ketua dan

sekretaris jurusan/prodi.
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2.2 Pembiyaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi

2.2.1 Pendanaan

Dana fakultas bersumber dari dua sumber utama penerimaan, yaitu dana

masyarakat (SPP mahasiswa dan lain lain) dan dana DIPA (APBN). Sejak awal

tahun 2000 Universitas Tadulako menerapkan sistem desentralisasi keuangan,

sehingga besaran dana yang diperoleh/dikelolah fakultas bergantung pada jumlah

mahasiswa yang terdaftar pada fakultas tersebut setiap tahunnya. Penerapan sistem

ini tentunya ada fakultas yang diuntungkan dan ada fakultas yang dirugikan,

khususnya fakultas yang jumlah mahasiswanya relatif sedikit, seperti Fakultas IPA.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pihak rektorat memberikan subsidi ke

fakultas yang mahasiswanya relatif sedikit dengan cara memberikan bantuan

sarana dan prasarana pendidikan, bahan praktikum dan lain lain yang dianggap

memberatkan fakultas menjadi beban rektorat. Khusus Fakultas MIPA, perhatian

pihak rektorat selama ini dianggap sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap

permintaan berbagai kebutuhan fasilitas dan prasarana t dipenuhi, sehingga pada

saat ini sebagian fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, pegawai

administrasi dan penunjang akademik sudah dapat terpenuhi dari dana subsidi

tersebut.

2.2.2 Sarana

Sarana yang dimiliki Fakultas MIPA untuk mendukung penyelenggaraan

program tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu tinggi sudah cukup memadai.

Penilaian ini didasarkan pada fasilitas yang dibutuhkan seperti fasilitas

pembelajaran, laboratorium, internet, perpustakaan, dan olah raga yang sudah

tersedia. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, para dosen sudah disediakan

fasilitas penunjang pembelajaran multimedia seperti LCD Projector, Laptop dan

jaringan/hot spot internet. Untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian di

laboratorium setiap tahunnya selalu dilakukan penambahan peralatan laboratorium

yang baru di samping membangun gedung laboratorium baru untuk pengembangan

karena gedung yang ada sudah tidak mencukupi lagi daya tampungnya karena

jumlah mahasiswa dan program studi yang terus bertambah. Untuk mendukung

penyediaan literatur, setiap tahunnya diadakan penambahan buku-buku/literatur
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yang dibutuhkan sesuai kurikulum yang dikembangkan di setiap program studi, di

samping itu juga telah dipasang jaringan internet dan hotspot sehingga mahasiswa

dan dosen dapat dengan mudah mengakses internet untuk mencari literatur-literatur

pendukung setiap mata kuliah.

2.2.3 Prasarana

Prasarana yang telah ada dan menunjang pelaksanaan tugas pokok FMIPA

dalam melakukan Tri Dharma PT khususnya pendidikan dan pengajaran serta

sarana administrasi untuk program-progran studi di lingkungan FMIPA sudah

cukup memadai. Prasarana tersebut meliputi Bangunan Dekanat/tata usaha,

bangunan kantor program studi sebanyak 6 ruang digunakan untuk kegiatan

administrasi program studi, ruang kuliah sebanyak 18 ruang, ruang laboratorium

sebanyak 27 ruang, perpustakaan fakultas 1 ruang, kantor BEM, BPM, UKOP,

himpunan mahasiswa, unit-unit kegiatan lainnya, ruang untuk komputer dan

internet masih harus ditambah serta disesuaikan dengan revitalisasi program pada

tahun yang akan datang.

2.2.4 Sistem Informasi

Sejak tahun 2008 telah disiapkan saluran internet berupa hotspot yang

dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Tahun 2010, telah tersedia akses

internet ke setiap program studi sehingga pelayanan terhadap mahasiswa maupun

dosen terhadap kebutuhan fasilitas tersebut sepenuhnya dapat dilakukan. Untuk

kebutuhan tersebut FMIPA ke depan akan memelihara fasilitas tersebut agar setiap

program studi dan unit-unit lain seperti perpustakaan tersedia saluran dan jaringan

perlengkapan internet yang memadai.

2.2.4.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No. 173/2001 tentang Sistem

Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi dan atas persetujuan Komisi

Bidang Akademik Senat UNTAD, mulai Tahun Ajaran 2002 UNTAD melakukan

penerimaan mahasiswa baru untuk program S-1 melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur
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SPMB dan jalur non SPMB sebagai upaya menjaga keseimbangan kesempatan

bagi calon mahasiswa yang berprestasi dan yang berminat di Universitas Tadulako.

Berdasarkan data laporan SPMB tahun 2003 s/d 2007 menunjukan bahwa

jumlah peserta SPMB secara nasional mengalami penurunan sekitar 11% setiap

tahun. Fenomena tersebut berdampak pula terhadap jumlah peminat program studi

di lingkungan UNTAD. Tetapi khusus peminat pada Fakultas MIPA dalam 3 tahun

terakhir secara umum mengalami kenaikan.

Laju pertambahan jumlah mahasiswa 11% belum menunjukan

keberhasilan pelaksanaan program pemerataan pada periode lalu. Pertambahan ini

belum dapat mendongkrak kenaikan derajat pemerataan yang signifikan (derajat

pemerataan yang dimaksud adalah indikator umum yang dinamakan Angka

Partisipasi Kotor disingkat APK). Kenaikan APK dapat signifikan apabila laju

pertambahan jumlah mahasiswa jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk

kelompok umur 19-24 tahun.

Pertambahan jumlah program studi tidak hanya diharapkan untuk

menambah jumlah mahasiswa, tetapi juga diharapkan memperbaiki perimbangan

proporsi mahasiswa yang belajar pada bidang-bidang ilmu sosial. Di samping itu

juga diharapkan memperbaiki perimbangan proporsi mahasiswa yang mengambil

jalur pendidikan akademik dengan yang mengambil jalur pendidikan vokasi.

2.2.4.2 Kualitas, Relevansi dan Daya Saing

Program pendidikan dikatakan relevan berkualitas dan berdaya saing

apabila lulusannya memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar kerja,

menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai

dengan perkembangan global.

2.3 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. 3. 1 Penelitian

Sejauh ini aktivitas penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen FMIPA,

secara kuantitas masih kurang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana dan

sarana/fasilitas penunjang seperti Laboratorium. Pada Tabel di bawah ini disajikan
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jumlah judul dan dana yang terserap pada masing-masing jurusan untuk aktivitas

penelitian dari tahun 2012, 2013, dan 2014.

Tabel 2.4 Jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di

lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam 3

tahun terakhir.

No. Nama Program
Studi

Jumlah Judul
Penelitian

Total Dana Penelitian
(juta Rp)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

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

1 PS – Fisika 3 2 8 191,5 77,5 275

2 PS –

Matematika
2 3 2 82,5 140 110,5

3 PS – Kimia 1 6 0 47,5 375,5 0

4 PS – Biologi 1 2 5 36,5 215 360

5 PS – Farmasi 4 6 8 10 55 125,5

6 PS – Statistika 0 0 0 0 0 0

Total 11 19 23 886,079 273 273.1

2.3.2 Pengabdian Pada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas MIPA Universitas

Tadulako yang dibiayai oleh biaya DP2M DIKTI, DIPA Untad dan hibah-hibah

lainnya pada tahun 2012 sebanyak 7 judul, dan pada tahun 2014 sebanyak 12

judul, perkembangan ini cukup positif namun masih perlu ditingkatkan. Judul

pengabdian kepada masyarakat yang mendapat hibah masih dalam skema IbM.

Diharapkan ke depan jumlahnya bertambah lagi dan terdapat judul pengabdian

kepada masyarakat dari Fakultas MIPA yang masuk dalam skema IbW.

Berdasarkan jumlah dosen yang terlibat pengabdian kepada masyarakat pada tahun

2014 masih sangat kecil yaitu sekitar 13,6% dari dari keseluruhan dosen yaitu 88

orang. Dengan demikian diperlukan rencana strategis yang terprogram dan intensif

untuk mengoptimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di setiap

jurusan/program studi. Dengan program tersebut diharapkan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat semakin meningkat dan berkualitas.
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Tabel 2.5 Jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam

3 tahun terakhir.

No. Nama Program
Studi

Jumlah Judul Total Dana (juta Rp)
2012 2013 2014 2012 2013 2014

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

1. PS – Fisika 3 5 4 147 70 23,35

2. PS – Matematika 3 1 0 13,5 5 0

3. PS – Kimia 0 2 1 0 20 40

4. PS – Biologi 0 4 3 0 257 118

5. PS – Farmasi 1 5 4 12 108,5 69

6. PS – Statistika 0 0 0 0 0 0

Total 7 17 12 172,5 460,5 250,35

Ditinjau dari kuantitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh

dosen Fakultas MIPA masih kurang. Oleh karena itu pimpinan fakultas sangat

mendorong untuk setiap dosen mengajukan proposal pengabdian pada kegiatan

tersebut. Sementara dilihat dari judul pengabdian kepada masyarakat dan bidang

keahlian masing-masing dosen pada setiap PS sudah sesuai dengan visi dan misi

FMIPA terutama misi ke-2 yakni: “Mengembangkan FMIPA UNTAD agar mampu

dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

pada masyarakat dalam penerapan ilmu-ilmu MIPA”. Kesesuaian tersebut

berkorelasi positif dengan upaya peningkatan kualifikasi dosen sebagaimana pada

misi pertama. Oleh karena itu, pimpinan fakultas menyarankan ke dosen untuk

meneliti aplikasi keilmuan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat (terkait visi dan misi).

2.3.3 Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain

Untuk mempercepat dinamika pertumbuhan dan perkembangan FMIPA

telah pula dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik secara regional,

nasional ataupun Internasional. Kegiatan kerjasama dengan Instansi lain ini
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ditandai dengan naskah ”Memorandum of Understanding” (MoU) yang

aktivitasnya bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada

masyarakat.

Tabel 2.6 Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam tiga tahun terakhir.

No Nama Instansi Jenis
Kegiatan

Kurun
Waktu Kerja

Sama Manfaat yang Telah
Diperoleh

Mulai
Ber-

akhir

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

1 BLHD

Propinsi,

Donggala dan

Palu

Studi Lingkungan

Hidup

2009 2014 Pengembangan

penelitian bidang

lingkungan

2 BLHD Kab.

Donggala

Studi Lingkungan

Hidup

2009 2014 Pengembangan

penelitian bidang

lingkungan

3 BLHD Kota

Palu

Studi Lingkungan

Hidup

2009 2014 Pengembangan

penelitian bidang

lingkungan

4 Fakultas

Farmasi

Universitas

Hasanuddin

Kerjasama

pembinaan

program

pendidikan melalui

penyelenggarakan

perkuliahan dan

praktikum

2013 2017 Paket perkuliahan dan

praktikum dengan

menggunakan SDM

Fak. Farmasi Unhas

yang diatur melalui

perjanjian kontrak

kerjasama.

5 Balai Litbang

P2B2 Donggala

Tridarma

Perguruan Tinggi

2010 2015 Paket pembinaan

Mahasiswa melalui

magang dan dapat

menghasilkan karya
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hasil penelitian

kerjasama yang dapat

diaplikasikan dalam

kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

6 Sekolah Tinggi

Ilmu Kesehatan

Indonesia Jaya

(STIK

Indonesia Jaya)

Menyediakan

Assessor, sarana

& prasarana dalam

penilaian BKD

2011 2016 Peluang

mengembangkan

kinerja dosen dalam

bidang kesmas dan

keperawatan

7 FMIPA

Universitas

Hasanuddin

Pembinaan &

pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan

Tinggi terkait

dengan rencana

pembukaan prodi

Statistik pada

FMIPA Untad

2012 2017 Telah terbit izin

penyelenggaraan Prodi

Statistik

8 FMIPA

Universitas

Indonesia

Pengembangan

Prodi dan rencana

pembukaan prodi

baru pada FMIPA

Untad

2013 2016 Mendukung

pengembangan prodi

dan mutu akademik di

FMIPA Untad

9 FMIPA

Universitas

Negeri

Makassar

Pengembangan

Prodi dan rencana

pembukaan prodi

baru pada FMIPA

Untad

2013 2016 Mendukung

pengembangan prodi

dan mutu akademik di

FMIPA Untad

10 Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

Kerjasama dalam

mendukung

perkembangan

2013 2016 Tim fakultas dapat

menerapkan disiplin

ilmu untuk membantu
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Kabupaten

Parigi Moutong

pembangunan,

meningkatkan

sumber daya

manusia

pembangunan regional

untuk kawasan di

Provinsi Sulawesi

Tengah

11 Pemda Sulteng Tim Penyusun

Dokumen Rencana

Strategis Nasional

Management

Naroso

2013 2016 Dapat membantu

pembangunan regional

untuk kawasan

unggulan di Provinsi

Sulawesi Tengah

12 Balitbangda

Sulteng

Anggota Dewan

Riset Sulawesi

Tengah

2011 2016 Program Studi

menerapkan ilmu Fisika

dalam bidang riset

Balitbangda

13 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Provinsi

Sulawesi Barat

Pendidikan dan

Pelatihan,

Penyusunan

Program Penelitian

dan

Pengembangan

2013 2018 Tim dari Program Studi

menerapkan disiplin

ilmu

14 Institut

Teknologi

Sepuluh

November

(ITS)

Tridarma

Perguruan Tinggi

2014 2017 Pengembangan fakultas

dan program studi
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Tabel 2.7 Instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam tiga tahun terakhir.

No. Nama
Instansi

Jenis
Kegiatan

Kurun
Waktu

Kerja Sama
Manfaat yang telah

diperoleh
Mulai Ber-

akhir

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

1 Curtin

University of

Technology,

Australia

Pengembangan

SDM bidang

pendidikan dan

penelitian

2010 2015 Promosi keunggulan

akademik, kegiatan

ilmiah/kesarjanaan dan

pemahaman

internasional

2 Toyahashi

University of

Technology

Exchange of

students

Exchange of faculty

members and staff

Exchange of

Scientific material,

pblication &

information

Joint research and

research meetings

2011 2016 promosi keunggulan

akademik, kegiatan

ilmiah/kesarjanaan dan

pemahaman

internasional

3 Toyama

Prefectural

University

Development of

enviromental

Science and

Technology,

exchange of

researchers,

exchange of

scientific

publications and

2011 2016 promosi keunggulan

akademik, kegiatan

ilmiah/kesarjanaan dan

pemahaman

internasional
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information

4 Boras

University

Development of

technology and

research on waste

recovery

2011 2016 Pengembangan SDM;

Pengiriman dosen

untuk magang ke

Boras University dalam

upaya meningkatkan

skill dalam bidang

penelitian waste

recovery
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BAB III

ANALISIS SWOT SITUASI FMIPA 2014

Untuk analisis situasi perkembangan Fakultas MIPA digunakan analisis

SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi yang tepat dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan.

Identifikasi difokuskan pada faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh

pada permasalahan. Identifiksi faktor internal dilakukan untuk menemukan

kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang dimiliki, sedangkan

identifikasi faktor eksternal dilakukan untuk menemukan adanya peluang

(Opportunity) dan ancaman (Threath).

Mengacu pada analisis SWOT, maka berikut ini dapat diidentifikasi aspek

internal yang terdiri dari kekuatan/kelemahan dan aspek eksternal yang terdiri dari

peluang/ancaman yang dihadapi oleh Fakultas MIPA.

3.1 Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Fakultas MIPA

a. Kekuatan (Strength)

● Pencapaian Visi, misi dan tujuan Fakultas MIPA ditunjang oleh tenaga 

pengajar dengan kualifikasi Magister dan Doktor, 2 diantaranya telah

menduduki jabatan guru besar, serta tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai, seperti peralatan laboratorium dan sumberdaya

pendukung lainnya.

● Visi, misi dan tujuan menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan 

Fakultas

b. Kelemahan (Weakness)

● Visi, misi dan tujuan belum tersosialisasi dengan baik kepada pihak-pihak 

terkait seperti mahasiswa, sebagian dosen, dan masyarakat akademis

pada umumnya.

● Sarana dan prasarana (software dan hardware) yang menunjang untuk

tercapainya visi, misi dan tujuan fakultas masih belum memadai.
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● Suasana akademik belum sepenuhnya terwujud dalam menunjang proses 

pelaksanaan misi guna pencapaian visi.

c. Peluang (Opportunity)

●  Alumni Fakultas MIPA mempunyai pasar kerja yang luas (regional, 

nasional dan internasional) sehingga mendorong semangat untuk terus

berbenah diri dalam upaya menghasilkan alumni yang berkualitas.

● Mempunyai peluang bagi input mahasiswa baru yang lebih baik melalui 

sosialisasi visi, misi dan tujuan.

●  Adanya beberapa industri tambang seperti minyak, gas dan mineral di 

kawasan Propinsi Sulawesi Tengah pada khususnya dan Indonesia pada

umumnya.

● Berlakunya otonomi daerah semakin membuka peluang partnership untuk 

lebih maju dan berkembang.

d. Ancaman (Threath)

● Sumber dana yang ada untuk pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, serta 

tujuan masih terbatas.

● Proses akses data dan networking antara unit-unit terkait di lingkungan 

Fakultas MIPA belum teroganisir dengan baik sehingga terjadi gap

informasi.

● Banyaknya lulusan FMIPA dari perguruan tinggi lain yang dapat menjadi 

pesaing alumni FMIPA UNTAD

3.2 Kemahasiswaan

a. Kekuatan

● Sistem rekruitmen mahasiswa yang cukup kompetitif melalui sistem 

SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN, termasuk jalur undangan Bidik

Misi.

● Sebagian besar mahasiswa yang memilih Fakultas MIPA lulus dengan 

pilihan pertama.

● Sebagian besar mahasiswa yang memilih Fakultas MIPA berasal dari 

Sekolah Menegah Atas (SMA) dengan latar belakang jurusan IPA yang
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tersebar pada berbagai daerah di Propinsi Sulawesi Tengah dan dari

daerah berbagai propinsi di bagian timur Indonesia.

 Tersedianya berbagai sarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler

seperti lapangan untuk aktivitas olah raga seperti basket, takraw,

bulutangkis, dan futsal serta ruangan untuk himpunan.

●  Setiap mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen wali. 

b. Kelemahan

●  Sebagian kualitas input mahasiswa relatif rendah karena masih ada yang 

berlatar belakang pendidikan sekolah kejuruan seperti STM, SMEA dan

SMK serta ada yang diterima melalui jalur lokal.

●  Panduan akademik belum tersosialisasi. 

● Pemahaman mahasiswa mengenai substansi dosen wali relatif rendah 

sehingga banyak mahasiswa yang menemui dosen wali mereka masih

terbatas pada pengurusan KRS.

c. Peluang

● Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kurikuler maupun ekstra 

kurikuler cukup tinggi.

● Aktifnya mahasiswa dalam berbagai kegiatan akan membentuk pribadi 

yang mandiri, kreatif, dan inovatif.

d. Ancaman

Adanya kecenderungan mahasiswa baru memilih prodi/jurusan di lingkungan

Fakultas MIPA sebagai batu loncatan dan setelah perkuliahan berjalan 1

tahun mereka minta pindah ke prodi/jurusan yang lain.

3.3 Dosen dan Tenaga Pendukung

a. Kekuatan

●  Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung diadakan sesuai 

dengan kebutuhan.

●  Menjadwalkan dosen sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 

● Staf pengajar berkualifikasi S-2 dan S-3 dari dalam maupun luar negeri 

dengan latar belakang bidang ilmu/kajian kemipaan.
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● Sudah adanya jurnal yang dikelola oleh Jurusan sehingga publikasi karya 

akademik dosen (hasil penelitian, karya ilmiah lainnya) berjalan lancar.

● Adanya peraturan kerja dan kode etik dosen yang dapat dijadikan sebagai 

badan pengawas kepada staf pengajar.

● Setiap staf pengajar diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri 

seluas-luasnya.

● Keterlibatan staf pengajar dalam berbagai kerjasama dengan berbagai 

lembaga di Propinsi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan daerah yang

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

b. Kelemahan

● Belum ada SOP (Standard Operation Procedure) sistem rekrutmen dan

seleksi dosen dan tenaga pendukung, panitia seleksi terpusat di rektorat.

● Prodi/jurusan tidak memiliki staf administrasi sehingga pekerjaan 

manajemen dan administrasi seluruhnya dikerjakan oleh ketua dan

sekretaris.

●  Beasiswa yang disiapkan DIKTI sangat terbatas dan sulit untuk 

mendapatkan sponsor.

● Laboratorium belum memiliki tenaga teknisi dan laboran. 

c. Peluang

● Semangat staf pengajar dan tenaga pendukung untuk mengembangkan 

diri sangat tinggi.

● Pengembangan layanan masyarakat di bidang pengembangan IPTEKS 

selalu terbuka.

● Pembentukan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam 

pengajaran kimia untuk mengantisipasi erat pasar bebas di mana

penguasaan dan pengembangan IPTEKS sangat dibutuhkan.

d. Ancaman

Banyaknya lembaga pendidikan profesi yang ada sehingga menuntut

kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar kualitas intitusi mampu

berkompetisi dengan baik.
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3.4 Kurikulum

a. Kekuatan

● Struktur dan isi kurikulum mengacu kepada Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), yang diperkuat dengan muatan lokal berupa mata

kuliah pilihan.

● Sebaran mata kuliah yang ditawarkan menunjukan adanya upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dari stakeholders.

● Kurikulum mempunyai derajat integrasi yang cukup baik. 

 Kurikulum selalu ditinjau baik isi, silabus matakuliah setiap 4 tahun

sekali, sesuai dengan peraturan dan kebutuhan yang berlaku.

b. Kelemahan

KBK meurpakan kurikulum yang baru diaplikasikan sehingga parameter

keberhasilannya belum terukur.

c. Peluang

Kurikulum memberikan kesempatan yang cukup kuat kepada peserta didik

untuk mengembangkan diri atau melanjutkan studi, hal ini terlihat dari

materi pembelajaran yag cukup kuat.

d. Ancaman

Infrastuktur (seperti laboratorium) yang belum lengkap dapat menghambat

tercapainya tuntutan kurikulum.

3.5 Sarana dan Prasarana

a. Kekuatan

● Komitmen yang tinggi dari pimpinan universitas dalam pengadaan, dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Fakultas

MIPA.

● Memiliki ruangan kuliah, laboratorium, kantor prodi/jurusan, dan ruangan 

perpustakaan yang cukup memadai.

● Memiliki computer, notebook yang dilengkapi dengan OHP dan infocus 

serta peralatan laboratorium yang cukup memadai.

b. Kelemahan

●  Laboratorium belum memiliki jumlah laboran dan teknisi yang memadai. 
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●  Terbatasnya ruang staf pengajar di beberapa Prodi/Jurusan. 

● Terbatasnya buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun 

internasional.

c. Peluang

Mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan gedung, ruang

kuliah, laboratorium dan perpustakaan sudah mulai dan sedang dibenahi

d. Ancaman

● Sumber dana yang ada untuk pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana sangat minim.

● Sulitnya untuk memobilisasi kesamaan ide, pandangan dan pendapat 

dalam mengambil dan menerapkan kebijakan tentang pengelolaan,

pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

●  Ketersediaannya komputer yang kurang memadai dan tidak adanya 

pemeliharaan

● Tidak adanya ruangan khusus bagi perpustakaan dapat pula menghambat 

proses belajar mengajar dan penelitian.

● Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat 

penyelesaian tugas-tugas belajar.

3.6 Pendanaan

a. Kekuatan

● Semangat kerja staf akademik cukup tinggi walau dukungan dana dari 

fakultas cukup minim.

● Kekompakan dan kepeduliaan yang tinggi dari para staf dapat mengatasi 

berbagai permasalahan yang ditemui.

b. Kelemahan

● Dana rutin yang dialokasikan oleh universitas masih minim untuk 

pelaksanaan operasional.

● Jaringan kerjasama antara fakultas dengan instansi pemerintah dan swasta 

belum maksimal.
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c. Peluang

● Fakultas berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah 

daerah dan instansi luar yang terkait dengan pengembangan pendidikan

khususnya di Sulawesi Tengah yang dapat mendatangkan income bagi

MIPA.

● Para staf pengajar dapat berpartisipasi untuk menyisihkan sebagian dana 

yang diperoleh baik melalui gaji ataupun proyek yang diterima dalam

rangka pengembangan fakultas.

● Mahasiswa dapat berpartisipasi untuk membiayai kebutuhan mereka 

sendiri terutama pada saat penyediaan penuntun praktikum, seminar dan

ujian skripsi.

d. Ancaman

Dengan minimnya dana dari universitas maka pada program pengembangan

fakultas dapat menyebabkan menurunnya kinerja staf.

.

3.7 Proses Pembelajaran

a. Kekuatan

● Presentase kehadiran dosen memberi kuliah memenuhi standar minimal. 

● Setiap mata kuliah dilengkapi dengan silabus. 

● Sistem penilaian yang transparan dapat mendukung objektifitas penilaian. 

● Penerapan metodologi pengajaran cukup variatif. 

● Adanya sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan mahasiswa. 

● Rasio dosen dan mahasiswa relatif normal. 

b. Kelemahan

Belum semua mata kuliah mempunyai buku ajar dan hand out.

c. Peluang

Fakultas MIPA cukup diminati oleh calon mahasiswa.

d. Ancaman

Relatif banyaknya tenaga pengajar memiliki kesibukan di luar Perguruan

Tinggi.
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3.8 Suasana Akademik

a. Kekuatan

● Hubungan kolegial yang harmonis di antara dosen-dosen, staf akademik 

mendorong terciptanya suasana akrab.

●  Jurusan Fisika dan Jurusan Matematika telah menerbitkan jurnal ilmiah 

yang terbit secara regular.

b. Kelemahan

● Minat belajar mahasiswa masih rendah. 

● Penerapan sanksi bagi dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan atau 

disiplin belum terlaksana secara optimal.

● Pemberdayaan kegiatan akademik berupa seminar dan lokakarya 

frekuensinya masih rendah.

c. Peluang

Pemantauan IPK mahasiswa secara regular memudahkan pengelola

administrasi untuk mengetahui prestasi akademik mahasiswa.

d. Ancaman

●  Tidak adanya peraturan dan sanksi akademik yang jelas. 

● Tidak adanya aturan yang jelas tentang pemakaian sarana dan prasarana 
yang dimiliki oleh fakultas/jurusan/prodi.

3.9 Sistem Informasi
a. Kekuatan

● Sarana internet Fakultas dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen. 

● Animo dosen dan mahasiswa yang tinggi untuk memperoleh informasi 

melalui sistem internet.

b. Kelemahan

Sarana internet yang masih sangat terbatas.

c. Peluang

● Kemudahan melalui fasilitas sistem internet memungkinkan akses 

informasi lebih mudah dan cepat diterima oleh dosen dan mahasiswa.

● Sistem internet memungkinkan nilai-nilai, KHS, dan informasi dari 

Fakultas MIPA dapat diakses dari jarak jauh.
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d. Ancaman

Adanya pembajak dalam sistem internet (hacker) bisa mempengaruhi sistem

pengarsipan pada sistem otomasi layanan administrasi akademik.

3.10 Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Kekuatan

● Antusiasme staf pengajar dalam penelitian cukup tinggi. 

● Kemampuan staf pengajar untuk mendapatkan proyek penelitian yang 

dibiayai oleh pemerintah pusat (BBI, Dasar, dan Hibah Bersaing) relatif

cukup baik.

● Adanya beberapa media publikasi/jurnal di lingkungan Fakultas MIPA. 

● Fasilitas Laboratorium cukup memadai untuk menopang penelitian yang 

lebih berkualitas.

● Antusiasme staf pengajar untuk mengajukan proposal pengabdian pada 

masyarakat cukup tinggi.

b. Kelemahan

● Alur informasi penelitian dari lembaga penelitian belum berjalan optimal. 

● Terbatasnya sumber dana untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah 

berskala Nasional maupun Internasional.

● Hasil penelitian staf pengajar tidak tercatat di jurusan karena prosedur 

administrasi dalam proses pengajuan proposal sampai pelaporan

penelitian tidak melalui jurusan/prodi tapi diatur oleh lembaga penelitian

dan pengabdian.

● Hasil-hasil peneltian belum dipublikasikan secara optimal kepada 

masyarakat.

● Terbatasnya sumber dana. 

c. Peluang

● Setipa tahun tersedia alokasi dana dari pemerintah pusat maupun DPP 

untuk penelitian dan pegabdian.

● Teknologi tepat guna masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

● Terbentuknya beberapa pusat kajian di lembaga penelitian dan pegabdian 

kepada masyarakat.
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● Ada komitmen dari pihak universitas untuk menjalin kerjasama dan 

kemitraan di luar perguruan tinggi, terutama dengan pemerintah daerah.

d. Ancaman

● Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan 

luar negeri masih rendah.

● Kemampuan staf pengajar untuk mendapatkan dana penelitian belum 

merata.

● Minimnya karya dalam bentuk hak paten yang dihasilkan oleh staf 

pengajar dalam bidang penelitian.
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BAB IV

STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DAN

PENGEMBANGAN PROGRAM

Berdasarkan sasaran strategis yang dicapai dan kondisi capaian kinerja

FMIPA UNTAD hingga tahun 2014, terdapat 3 isu utama yang menjadi perhatian

utama FMIPA UNTAD untuk tahun 2015-2019 dalam rangka membangun dan

mengembangkan fakultas sebagai gerbang inspirasi sains (The Gate of Science

Inspiration). Ketiga isu tersebut adalah: 1) kemandirian terintegrasi, 2) penguatan

kompetensi skala nasional & internasional, dan 3) kesehatan organisasi. Ketiga isu

tersebut selanjutnya dikembangkan dalam strategi pencapaian sasaran melalui

pengembangan program sebagai berikut:

4.1 Pendidikan dan Pembelajaran yang Bermutu dan Modern

a. Peningkatan kualitas input, proses, dan output

b. Pengembangan model dan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih

varian

c. Pembukaan Program Studi Baru

d. Menginisiasi dan mengembangkan pertukaran dosen dan mahasiswa asing

e. Penataan sistem penjaminan mutu/Monev (internal) dan akreditasi program

studi (sesuai standar BAN-PT)

f. Pengembangan kompetensi dosen dalam pembelajaran “student centered

learning” (SCL).

g. Penataan dan pengambangan Perpustakaan

h. Peningkatan fasilitas dan layanan laboratorium.

4.2 Pembinaan Kemahasiswaan

a. Peningkatan jumlah dan jenis sumber beasiswa
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b. Pemantapan fasilitas dan kelembagaan mahasiswa tingkat Universitas

hingga ke tingkat bawah (program studi) dalam bidang minat, bakat,

olahraga, dan kesenian yang lebih harmoni dalam bingkai social cohesive.

c. Pengembangan karakter dan penanaman nilai entrepreneurship dan

pengembangan soft skills yang lebih nyata

d. Pengembangan program unggulan komparatif agar mahasiswa FMIPA

tampil lebih berperan aktif dalam forum nasional dan internasional

e. Peningkatan jumlah dan mutu dalam kompetisi program kreativitas

mahasiswa (PKM).

4.3 Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan

a. Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran beserta komponen

penunjangnya.

b. Pengembangan ICT berdaya jangkau luas untuk menopang pangkalan data

dan Processing Center.

4.4 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian skala nasional dan internasional

b. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah berskala nasional dan

internasional

c. Menginisiasi Laboratory Center untuk Colaborative Research skala

nasional dan internasional

d. Pelibatan mahasiswa dalam karya akademik di bidang riset dan bidang

pengabdian masyarakat sesuai dengan Road Map

e. Penataan dan Pengembangan layanan sentra HaKI

f. Perencanaan dan pelaksanaan program unggulan FMIPA bidang

pengabdian kepada masyarakat

g. Peningkatan mutu kerjasama yang bersifat sustain dengan stakeholders

h. Redesain sistem dan pelaksanaan KKP (Kuliah Kerja Profesi) yang

menopang program unggulan berbasis community.
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4.5 Networking Akademik dan Institusional pada Tataran Nasional dan

Internasional

a. Pengembangan kerjasama akademik dan nonakademik di tingkat nasional

dan internasional

b. Pengembangan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat di dalam negeri

c. Peningkatan kapasitas dan kualitas program studi

d. Penataan Kelembagaan

e. Penataan dan pengembangan program unggulan

f. Pengembangan standar pelayanan minimum sebagai upaya peningkatan

kualitas layanan

g. Pengembangan sistem informasi dan data base akademik.

4.6 Tata Laksana Institusi

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas program studi

b. Penataan Kelembagaan

c. Penataan dan pengembangan program unggulan

d. Pengembangan sistem informasi dan data base akademik

e. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan

f. Menanamkan behaviour transparansi, akuntabilitas, dan auditibilitas

g. Penataan dan peningkatan citra Fakultas dari matra administrative dan

aesthetic

h. Penguatan Media kampus sebagai jembatan informasi akademik dan

nonakademik internal.

4.7 Indikator Keberhasilan Fakultas MIPA

Indikator keberhasilan Fakultas MIPA disusun berdasarkan program

pengembangannya yang meliputi: program pengembangan teknologi informasi,

program pengembangan kerjasama dan program pengembangan kualitas

pembelajaran dan alumni.
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a. Terwujudnya sistem teknologi informasi yang lancar, terutama untuk proses

akademik, misalnya: KRS, KHS, administrasi lokal dan transkip nilai akademik

lainnya.

b. Ditandatanganinya beberapa memorandum of understanding (MoU).

c. Kinerja tenaga kependidikan dan tenaga pendidik meningkat, wawasan dan

kualifikasi pendidikan tenaga pendidik/dosen juga meningkat.

d. Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan kegiatan kependidikan

lainnya meningkat.

e. Waktu penyelesaian studi mahasiswa yang lebih cepat dari proyeksi yang telah

diprogramkan.

f. Terserapnya alumni pada berbagai lapangan kerja yang relevan, serta adanya

kemampuan mereka untuk mandiri (membuka lapangan kerja sendiri).

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan

a. Budaya kerja tim dan pengelolaan fakultas yang bertangungjawab.

b. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa yang bermutu.

c. Kebanggaan dan rasa memiliki almamater.

d. Koordinasi penelitian unggulan dan pemanfaatan terpadu sumber daya fakultas.

e. Penyelenggaraan pendidikan berbasis penelitian.

f. Kerjasama yang saling mendukung.

g. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung suasana akademik.

h. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara intensif.

4.8 Proyeksi Program Pengembangan Fakultas MIPA

Proyeksi program pengembangan Fakultas MIPA didasarkan pada

kebijakan fakultas, di lingkungan Fakultas MIPA.Untuk itu, program-program

disusun sebagai berikut.

4.8.1 Program Pembukaan Program Studi Baru

Untuk mendukung misi UNTAD, dalam program operasional Rencana

Strategis (Renstra) Untad 2015-2019 telah dicanangkan pembukaan Program Studi

Geofisika (S1), Ilmu Lingkungan (S1), Biomedik (S1), Analisis Kimia (D3),
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Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) (S2), dan Mitigasi

Bencana Alam (S2), dan program Profesi Apoteker. Kehadiran program-program

studi ini didasarkan pada perkembangan dalam bidang kemipaan dan keinginan

UNTAD untuk berperan serta dalam menyiapkan sumber daya manusia sesuai

kebutuhan. Berdasarkan studi kelayakan disimpulkan bahwa kekuatan yang

dimiliki diproyeksikan mampu untuk mengatasi munculnya masalah, sebagai

implikasi pendirian program studi tersebut, sehingga tantangan dan peluang yang

ada dapat diraih dengan penempatan posisi program studi/prodi tersebut secara

strategis.

4.8.2 Program Pengembangan Kerjasama

Di era sekarang kerjasama untuk tujuan pengembangan merupakan suatu

kebutuhan yang mutlak. Dalam rangka pengembangan Fakultas MIPA maka

kerjasama-kerjasama yang direncanakan meliputi:

a. Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Kerjasama dengan lembaga riset (swasta atau negeri) baik dalam negeri maupun

dengan luar negeri.

c. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga swasta.

4.8.3 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia

Agar visi dan misi dari fakultas dan universitas dapat terealisasi dengan

baik, maka kualitas sumberdaya manusia (tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan) khususnya di lingkungan Fakultas MIPA harus ditingkatkan guna

mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk tujuan tersebut disusun program sebagai

berikut:

a. Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen melalui studi lanjut, terutama ke

tingkat S-3, baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Peningkatan wawasan dosen melalui studi banding, seminar, pelatihan, dan

kursus (dalam negeri maupun luar negeri).

c. Peningkatan penguasaan dosen terhadap Bahasa Inggris melalui kursus.

d. Peningkatan penguasaan tenaga kependidikan (administrasi, laboran, dan

teknisi) terhadap administrasi/kepegawaian melalui pelatihan.
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e. Peningkatan keterampilan dan penguasaan peralatan elektronik melalui

pelatihan dan kursus.

4.8.4 Program Pengembangan Kualitas Pembelajaran dan Alumni

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya

mahasiswa dan alumni yang ingin dihasilkan, maka kualitas pembelajaran di suatu

lembaga pendidikan mutlak dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

beberapa program yang diusulkan antara lain:

a. Peningkatan fasilitas pembelajaran yang meliputi buku ajar, hand out, jurnal,

majalah ilmiah, dan buku referensi.

b. Peningkatan fasilitas praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan

meliputi penyediaan alat-alat instrumentasi, peralatan praktikum lainnya,

ketersediaan bahan dan buku penuntun.

c. Peningkatan fasilitas penelitian, baik di lapangan maupun di laboratorium.

d. Revisi kurikulum secara periodik.

e. Keterlibatan mahasiswa pada setiap kegiatan akademik (asisten matakuliah,

asisten praktikum, dan tenaga lapangan pada penelitian lapangan).

f. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah di kampus maupun di luar

kampus.

4.8.5 Kurikulum

Kurikulum merupakan sarana dalam penyelenggaraan proses belajar

mengajar yang menggambarkan isi maupun bahan kajian dan pelajaran, cara

penyampaian dan penilaiannya. Di samping itu, kurikulum menggambarkan pula

beban studi dan perangkat ilmu pengetahuan yang dapat diterima oleh seseorang

dalam program studi yang diikutinya.

Saat ini kurikulum yang diberlakukan di semua program studi yang ada di

lingkungan FMIPA Universitas Tadulako adalah kurikulum ini yang berbasis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini akan terus

dikembangkan karena tantangan alumni dalam mengikuti tes memperoleh

pekerjaan akan semakin besar. Beberapa kegagalan dalam tes memperoleh

pekerjaan, bukan karena kelemahan kompetensi yang dimilikinya, tetapi
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kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, kemampuan berpikir logis, dan

kemampuan menguasai teknologi yang belum mencukupi.

4.8.6 Pendanaan

Sumber dana yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan yang

ada di Universitas Tadulako untuk tahun 2000-2004 berasal dari 3 (tiga) sumber,

yakni: 1) Anggaran Suplemen (DIKS), 2) Anggaran Rutin (DIK) dan 3) Anggaran

Proyek Peningkatan Universitas Tadulako (DIP). Penggunaan dana tersebut

digunakan untuk: 1) belanja pegawai, 2) belanja barang, 3) belanja pemeliharaan,

4) belanja perjalanan, 5) belanja penunjang, dan 6) belanja Modal.

Diharapkan di masa yang akan datang, daya kompetitif Fakultas MIPA

UNTAD dalam memenagkan dana-dana kompetitif semakin meningkat, sehingga

akan meningkatkan kemandirian Fakultas MIPA UNTAD dalam rangka persiapan

UNTAD menuju status menjadi BHPT.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan pada unit kerja-unit kerja

terutama yang berkaitan dengan meningkatkan revenue activities Fakultas MIPA

UNTAD diharapkan dapat menciptakan sumber penghasilan sendiri, selain dari

penerimaan SPP. Kerjasama dengan pihak lain maupun penjualan produk atau

layanan jasa selalu diharapkan transparansi dan akuntabilitasnya, sehingga Fakultas

MIPA ke depan dapat kompetitif dengan Program Studi-Program Studi lain yang

ada di Universitas Tadulako maupun di luar.

4.8 7 Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Penguatan tata kelola dimaksudkan untuk memenuhi keperluan sistem

manajemen pemdidikan yang lebih dinamis untuk menanggapi secara efektif

tantangan pembangunan nasional, perubahan masyarakat dan globalisasi. Sistem

manajemen yang dituju adalah sistem yang memungkinkan muncul dan

berkembangnya prakarsa secara bertanggung jawab di semua lini melalui

keikutsertaan. Elemen sistem dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai.

Paradigma baru Pendidikan Tinggi mempersyaratkan empat unsur dasar

dalam sistem manajemen yaitu: 1) Otonomi untuk menyelenggarakan pengaturan
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diri secara luas termasuk dalam masalah keuangan, 2) Akuntabilitas untuk

menjamin terselenggaranya otonomi secara bertanggungjawab, 3) Akreditasi

terhadap kewenangan yang diberikan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi

untuk memberi jaminan kepada masyarakat tentang kualitas lulusan, 4) Evaluasi

diri sebagai landasan untuk merencanakan program-program perguruan tinggi.

4.8.7.1 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Dalam rangka peningkatan layanan administrasi dan keuangan serta

memperkuat kinerja perencanaan dan pengendalian maka Fakultas MIPA UNTAD

mengembangkan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi. Kebijakan

pimpinan saat ini memberikan prioritas dalam penggembangan jaringan sistem

informasi di lingkungan Fakultas MIPA UNTAD. Untuk itu diperlukan adanya

komitmen dan kerja sama pada semua tingkat manajemen dalam hal

pengembangan sistem informasi berbasis komputer.

4.8.7.2 Sistem Penjaminan Mutu

Untuk mempertahankan kualitas Fakultas MIPA UNTAD diperlukan

program penjaminan kualitas yang berkesinambungan melalui Unit Penjaminan

Mutu tingkat Fakultas. Kualitas Program Studi/Jurusan di lingkungan Fakultas

MIPA senantiasa ditingkatkan melalui:

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

b. Peninjauan dan perbaikan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan kebutuhan pasar tenaga kerja secara kontinyu.

c. Peningkatan kualitas dosen melalui peningkatan jenjang pendidikan, pelatihan,

magang, seminar, dan pencangkokan.

d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 2 lembaga jaminan mutu tingkat

univeristas yaitu: Monitoring dan Evaluasi Internal (Monev Interin) Untad, dan

Pusat Penjamininan Mutu Universitas.

e. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pelatihan yang nantinya akan

membantu proses administrasi Program Studi.
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4.8.7.3 Penataan Kualitas Berkelanjutan

Diyakini bahwa penyelenggaraan pendidikan yang baik hanya dapat

terlaksana bila tersedia Tenaga Pendidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan

dan sikap serta pola tindakan yang baik dan komitmen tinggi dalam melaksanakan

fungsi pendidikan dan pengajaran, fungsi penelitian dan fungsi pengabdian kepada

masyarakat. Untuk itu telah dilaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas

Tenaga Pendidik, peningkatan fungsi pembelajaran, peningkatan manajemen serta

pembenahan suasana akademik.

Potensi yang dimiliki dosen berpendidikan S2/S3 belum termanfaatkan

sepenuhnya, sehingga belum dapat melakukan perubahan yang signifikan baik

pada kualitas luaran (hasil pendidikan dan pengajaran), pengembangan ilmu (hasil

penelitian) maupun pemanfaatan ilmu dalam pembangunan (hasil pengabdian

kepada masyarakat). Manajemen jurusan/prodi kurang peluang untuk

menggerakkan kreativitas, semangat berprestasi dosen dengan sistem pengelolaan

sumber daya manusia yang belum memiliki kompensasi yang didasarkan pada

kinerja dan efisiensi seperti sistem kepegawaian PNS yang dianut sekarang ini.

4.8.7.4 Penataan Aktualisasi Asas Otonomi

Otonomi perguruan tinggi menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah

kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya, yang bertujuan

untuk menyelenggarakan manajemen yang ditujukan agar kreativitas, integritas,

dan produktifitas civitas akademika dapat menghasilkan kinerja yang tinggi.

Dalam status badan layanan umum (BLU) bagi Universitas Tadulako di

masa depan akan dilakukan penataan kelembagaan melalui berbagai kebijaksanaan

operasional sebagai berikut:

a. Memfungsikan Senat Fakultas sebagai badan normative, mendampingi

manajemen pimpinan fakultas.

b. Adanya seperangkat peraturan, pengaturan, dan kesepakatan yang dibuat oleh

senat bersama pimpinan fakultas untuk memandu penyelenggaraan fungsional

civitas akademika.

c. Meningkatnya kemampuan jurusan/prodi dalam perencanaan dengan adanya

wewenang yang diberikan oleh universitas kepada fakultas untuk membuat
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perencanaan sekaligus pengganggarannya melalui sistem perencanaan

penyusunan program dan penganggaran (SP4).

4.8.7.5 Penataan Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban intitusional

menyeluruh atas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dan dipandang

sebagai pengimbang terhadap otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Peningkatan

akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan sikap bertanggung jawab pengelola

perguruan tinggi beserta civitas akademika bahwa tingkah laku berorganisasi dan

aktualisasi perilaku dalam pelaksanaan kegiatan fungsional di perguruan tinggi

selalu terkait dengan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

4.8.7.6 Penataan Akreditasi

Akreditasi merupakan suatu penilaian terhadap proses pendidikan dan

hasilnya adalah pernyataan tentang kondisi kemampuan suatu perguruan tinggi

untuk melaksanakan proses pendidikan. Akreditasi dilakukan untuk menjamin

mutu dan melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari

akuntabilitas publik, maka akreditasi setiap program studi merupakan hal yang

sangat penting dan wajib untuk dilakukan.

4.8.7.7 Rencana Pembukaan Program Studi

Hingga saat ini sudah terdapat 6 Program Studi di FMIPA yaitu Fisika,

Matematika, Kimia, Biologi, Farmasi, dan Statistika, akan tetapi dengan melihat

perkembangan pasar dan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk tahun 2015-

2019 akan dibuka 3 prodi baru strata S1 yaitu: Geofisika, Ilmu Lingkungan, dan

Biomedik. Satu program Diploma 3 (D3) yaitu Analisis Kimia, 3 program strata

S2 yaitu: Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Prodi Mitigasi

Bencana Alam, dan Prodi Kimia, serta 1 program profesi yaitu Apoteker.
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BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM

Untuk memudahkan pengukuran kinerja yang dipaparkan dalam strategi

pencapaian sasaran dan pengembangan program, Renstra FMIPA UNTAD dilengkapi

dengan indikator kinerja dan penanggung jawab pelaksana program beserta tahun

pelaksanaannya (lampiran 1).

Keberhasilan pengembangan program FMIPA tahun 2015-2019 memerlukan

dukungan penuh pimpinan dan sivitas akademik FMIPA dalam bentuk:

 Perencanaan dan ketersediaan alokasi anggaran yang tepat berdasarkan prioritas.

 Sistem manajemen dan tata kelola fakultas yang terintegrasi.

 Sistem pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Perencanaan dan alokasi anggaran pengembangan yang diterapkan di FMIPA

UNTAD mengacu pada perencanaan dan alokasi anggaran pengembangan yang diterapkan

di Universitas Tadulako, yang berdasarkan pada UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Peraturan

Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sumber utama pendanaan

untuk membiayai pelaksanaan kegiatan program pengembangan FMIPA UNTAD adalah

APBN dan PNBP. Dana APBN bersumber dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan,

sedangkan anggaran PNBP berasal dari SPP, dana otonomi pendidikan mahasiswa, hibah

dan bantuan pihak ketiga.

Sistem manajemen dan tatakelola FMIPA UNTAD yang terintegrasi perlu

dilakukan secara konsisten untuk memaksimalkan upaya pencapaian tujuan, sasaran

strategis dan pelaksanaan yang tertuang dalam Renstra FMIPA UNTAD. Untuk itu perlu

lebih diefektifkan koordinasi antar jurusan dan prodi, serta unit kerja di lingkungan

FMIPA UNTAD. Penatakelolaan manajemen secara transparan dan terintegrasi

dilaksanakan melalui standar prosedur operasional (SOP). Kinerja Unit Penjaminan Mutu

FMIPA UNTAD perlu diperkuat pula. Penataan dan peningkatan kinerja berdasarkan tugas

dan fungsi jurusan, prodi dan unit di lingkungan FMIPA UNTAD dalam melaksanakan

kegiatan program pengembangan fakultas harus dirumuskan oleh semua komponen

manajemen FMIPA UNTAD.

Sistem pengawasan yang efektif dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu FMIPA

UNTAD melalui pemantauan dan evaluasi kinerja fakultas secara efektif, efisien dan

akuntabel. Pengawasan lebih diorientasikan ke arah perbaikan dan kesehatan organisasi.
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Semua unsur pimpinan fakultas, jurusan, prodi dan unit di lingkungan FMIPA UNTAD

wajib memahami arah pengembangan fakultas (tahun 2015-2019) dan menggunakannya

sebagai acuan standar perencanaan dan implementasi program. Arah pengembangan

fakultas juga menjadi acuan dalam pengendalian dan pengawasan layanan FMIPA

UNTAD kepada semua pemangku kepentingan, tata kelola dan manajemen kelembagan

dalam optimalisasi sumberdaya manusia serta pengembangan dan pemanfaatan

sumberdaya keuangan dan infrastruktur.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program harus memiliki tujuan yang jelas

yang jelas untuk mengetahui penyelenggaraan program dan pencapaian indikator kinerja

yang tertuang dalam Renstra FMIPA UNTAD. Penerapan sistem pemantauan kinerja

fakultas harus dilakukan secara profesional, lugas dan impersonal. Standar operasional

yang baku dan mekanisme kerja yang mudah dipahami dan dilaksanakan harus menjadi

perhatian pimpinan di lingkungan FMIPA UNTAD. Hasil pemantauan kinerja dan evaluasi

pelaksanaan program pengembangan FMIPA UNTAD harus dapat diinformasikan dan

dipublikasikan secara luas kepada semua pemangku kepentingan sebagai bagian dari

akuntabilitas publik.

Ruang lingkup pemantauan dan obyek evaluasi pengembangan program FMIPA

UNTAD mencakup penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola dan kinerja

sumberdaya manusia, penerimaan dan penggunaan anggaran, persediaan dan pemanfaatan

sarana – prasarana, dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak.

Strategi pencapaian pengembangan program FMIPA UNTAD tahun 2015-2019

dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :

Tahap Pertama (2015–2016), pengkondisian dan pengembangan suasana akademik yang

kondusif di FMIPA UNTAD. Tahap ini sebagai persiapan dan pengkondisian suasana

kampus di lingkungan FMIPA UNTAD agar siap dalam mengimplementasikan program

sesuai dengan yang diharapkan.

Tahap Kedua (2016–2017), pengembangan kerjasama dalam bidang akademik pada

tataran nasional dan internasional yang difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dan

pembelajaran yang bermutu, serta penataan sarana dan prasarana penunjang

penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya penjaminan mutu (akademik dan non-

akademik) FMIPA UNTAD.

Tahap Ketiga (2017–2019), modernisasi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

yang bermutu berbasis IT. Aspek yang termasuk didalamnya dititikberatkan pada

pengembangan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
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kompetitif dan terintegrasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

kewilayahan, tata kelola manajemen internal FMIPA UNTAD yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel dan berkelanjutan, serta peningkatan layanan melalui optimasi sarana

dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan.
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Sasaran (P

1. Terwujudnya proses
pembelajaran yang
bermutu, relevan dan
berdaya saing
regional

2. Terwujudnya
kehidupan
masyarakat akademis
yang kondusif,
profesional, dan
mandiri

3. Tersedianya dan
meningkatnya sarana
prasarana pendidikan
yang tinggi yang
memadai,
berkualitas, dan
merata di semua unit
kerja untuk
mendukung
penyelenggaraan
Tridharma PT yang

Pen
Pem
Ber

Lampiran 1
. Sasaran, Strategi, Pengembangan dan Implementasi Program, Tanggung
Strategi
engembangan &
Implementasi)

Program Indikator

Thn
Pelaksanaan

(20..) Pelaksana
1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

didikan dan
belajaran yang

mutu dan Modern

Peningkatan kualitas
Input, proses, dan
output

Mahasiswa baru minimal 10 dari total
mahasiswa baru masuk dalam ranking
10 besar (Asumsi: 40)

Wadek
Bidak

Mahasiwa harus berasal dari
SMU/sederajat jurusan IPA atau
kejuruan yang sesuai
Minimal 30% pembelajaran dari total
matakuliah menggunakan SCL

Peningkatan jumlah dosen:
- Matematika : 30orang
- Fisika : 25 orang
- Kimia : 25 orang
- Biologi : 25 orang
- Farmasi : 30orang
- Statistika : 25 orang

Peningkatan kualifikasi dosen:
- Matematika : 40% S3
- Fisika : 70% S3
- Kimia : 70% S3
- Biologi : 60% S3
- Farmasi : 30% S3
- Statistika: 20% S3

Jawab dan Tahun Pelaksanaan



48 bermutu dan berdaya
saingregional

Output: minimal 50% alumnidari 20
lulus tepat waktu (4 thn) dengan IPK di
atas 3,0

Pengembangan
model dan sistem
penerimaan
mahasiswa baru yang
lebih varian

Sistem penerimaan mahasiswa baru:
Seleksi mahasiswa baru: Ujian Tulis,
Undangan

Wadek
Bidak

Pembukaan Prodi
baru

Ilmu Lingkungan (S1)

Wadek
Bidak

Biomedik (S1) (menunggu hasil
konsortium ahli Biologi Indonesia)
Geofisika (S1)
Analisis Kimia (D3)
Pengelolaan Sumber Daya Alam &
Lingkungan(S2)
Mitigasi Bencana (S2)

Kimia (S2)
Apoteker (SP-1)
Vokasi bidang lain yang relevan.

Menginisiasi dan
mengembangkan
pertukaran dosen dan
mahasiswa asing

 Jumlah pertukaran dosen minimal 30
dosen

 Jumlah Pertukaran Mahasiswa
minimal 60 Mahasiswa

Wadek
Bidak
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Penataan sistem
Quality
Assurance/Monev
(Internal) dan
Akreditasi Prodi-
Institusi (BAN-PT)

Berjalannya QA di tingkat Fakultas
(2015-2019)

Wadek
Bidak

Terbentuknya Gugus Penjaminan Mutu
di 6 Prodi (2019)
Akreditasi Prodi:
 Matematika S : A
 Statistika S1: B
 Fisika S1: A
 Kimia S1: A
 Biologi S1: A
 Farmasi: B

Pengembangan
kompetensi dosen
dalam pembelajaran
Student Centered
Learning

Pelatihan SCL bagi dosen WadekBid
ak

Ketersediaan akses internet di setiap
Prodi

Dekan,
Wadek
Bidak

Penataan
perpustakaan

Terlaksananya e-library di Perpustakaan
FMIPA Dekan,

Wadek
Bidak

Ketersediaan buku teks dan Jurnal
langganan
Sistem penerbitan buku referensi/buku
ajar, buku teks, e-learning (berbasis 3-
book dan e-lecturing)

Peningkatan fasilitas
dan layanan
laboratorium

Penambahan prasarana/sarana dan bahan
Laboratorium di 6 Prodi

Dekan,
Wadek
BidakPembuatan kebun obat

Pembangunan GedungSimplisia

Laboratoriumsainsalam

Pembinaan
Kemahasiswaan

Peningkatan jumlah
dan jenis sumber-
sumber beasiswa

Banyaknya penerima beasiswa minimal
60 mahasiswa

Dekan,
Wadek
Bima
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fasilitas dan
kelembagaan
mahasiswa tingkat
Universitas hingga ke
tingkat bawah
(program studi)
dalam bidang minat,
bakat, olahraga dan
kesenian yang lebih
harmoni dalam
bingkai social
cohesive

Penyediaan fasilitas sekretariat himpunan
mahasiswa jurusan dan lembaga
publikasi mahasiswa

Dekan
Wadek
BimaTersedianya fasilitas olahraga bagi

mahasiswa dan sivitas akademika

Tersedianya fasilitas kesenian bagi
mahasiswa dan sivitas akademik

Pengembangan
karakter dan
penanaman nilai
entrepreneurship dan
pengembangan soft
skills yang lebih
nyata

Terselenggaranya integrasi pendidikan
karakter dalam proses pembelajaran
MPK dan MBB di 6 Prodi (40%)

Dekan
Wadek
Bima

Terlaksananya penanaman nilai-nilai
agama dan budaya dalam aktivitas
kemahasiswaan
Peningkatan kapasitas kewirausahaan
mahasiswa minimal 30 mahasiswa
Pengembangan soft skills mahasiswa

Terjalinnya kerjasama dengan 20 instansi
/perusahaan dalam melayani rekrutmen
alumni tiap tahun

Mengembangkan
program unggulan
komparatif agar
mahasiswa FMIPA

Jumlah mahasiswa FMIPA yang
mengikuti lomba-lomba minat, bakat,
dan akademik minimal 300 orang

Dekan,
Wadek

Tracer study berkelanjutan (1 kali
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tampil lebih baik di
forum nasional dan
internasional

setahun) Bima

Meningkatkan jumlah
dan mutu dalam
kompetisi bagi
program kreativitas
mahasiswa

Minimal 18 program kreativitas
mahasiswa Dekan

Wadek
Bima

Minimal 24 kelompok studi mahasiswa

Minimal 30 mahasiswa yang terlibat
dalam kolaborasi penelitian dosen

Penataan Sarana dan
Prasarana Penunjang
Penyelenggaraan
Pendidikan

Pengembangan
prasarana dan sarana
pembelajaran beserta
komponen
penunjangnya

Penambahan 7 ruang Prodi

Dekan,
Wadek
Biduk

Penambahan 12 ruang belajar

Penambahan 1 laboratorium Jurusan
Matematika dan 1 laboratorium dasar
FMIPA
Pengembangan sarana laboratorium
sesuai dengan standar

Pengembangan ICT
berdaya jangkau luas
untuk menopang
pangkalan data dan
Processing Center

Pengadaan untuk pengembangan sistem
informasi dan data base akademik

Dekan
Wadek
Biduk

4. Meningkatnya
jumlah dan mutu
penelitian serta
pengabdian kepada
masyarakat sesuai
dengan kebutuhan
pembangunan dan
pemangku

Penelitian dan
Pengabdian kepada
Masyarakat

Penelitian :

Peningkatan jumlah
dan mutu penelitian
skala nasional dan
regional

Mengirim SDM peneliti melalui seminar/
konferensi/ pelatihan/ workshop nasional
dan regional minimal 30 orang Dekan,

Wadek
Bidak

Pelatihan penelitian & penulisan karya
ilmiah
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Peningkatan jumlah
dan mutu publikasi
ilmiah berskala
nasional dan
internasional

Minimal 30 publikasi ilmiah berskala
nasional dan internasional Dekan,

Wadek
Bidak

Tersedianya 1 jurnal elektronik tingkat
fakultas, 1 jurnal cetak tingkat fakultas ,
6 jurnal cetak tingkat Prodi untuk
mahasiswa, 6 jurnal cetak tingkat Prodi
terakreditasi

Menginisiasi
Laboratory Center
untuk Colaborative
Research skala
nasional dan
internasional

Revitalisasi Kelompok Keahlian di 6
Prodi

Dekan,
Wadek
Bidak

Pelibatan mahasiswa
dalam karya
akademik di bidang
riset-riset payung
sesuai dengan Road
Map

Mahasiswa yang terlibat dalam riset di
bidang riset payung sesuai Road Map
FMIPA minimal 30 Mhs

Dekan
WadekBid

ak

Penataan dan
Pengembangan
layanan sentra HaKI

Menghasilkan karya/produk yang
memiliki hak cipta minimal 6buku

Dekan,
Wadek
BidakMenghasilkan minimal 6 karya/produk

yang memiliki hak paten

Pengabdian kepada Masyarakat :
Perencanaan dan
pelaksanaan program
unggulan FMIPA

Memiliki minimal 6 program unggulan
pengabdian kepada masyarakat sesuai
bidang

Dekan,
Wadek
Bidak
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bidang pengabdian
kepada masyarakat

Peningkatan mutu
kerjasama yang
bersifat sustain
dengan stakeholders

Memiliki minimal 6 kerjasama dengan
stakeholders yang bersifat sustain

Dekan,
Wadek
Bidak

Redesain sistem dan
pelaksanaan KKP
yang menopang
program unggulan
berbasis community

Memiliki minimal 30 institusi tetap
sebagai tempat KKP

Dekan,
Wadek
Bidak

5. Terjalinnya kerjasama
di berbagai bidang
dengan berbagai
pihak, baik di dalam
maupun di luar negeri
untuk meningkatkan
mutu pelaksanaan
Tridharma Perguruan
Tinggi dan mutu
pelayanan pendidikan
tinggi di Untad

Networking Fakultas
pada tataran nasioanl
dan regional

Pengembangan
kerjasama akademik
dan nonakademik di
tingkat nasional dan
regional

Terbentuknya minimal 6 kerjasama
akademik dan nonakademik di tingkat
nasional danregional
Peningkatan kerjasama

Dekan &
Wakil-
wakil
Dekan

Pengembangan
kerjasama
pendidikan,
penelitian, dan
pengabdian pada
masyarakat di dalam
negeri

Terbentuknya kerjasama pendidikan,
penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat di dalam negeri (PEMDA,
PTN/ PTS, BUMN, NGO)

Dekan,
Wakil-
wakil
Dekan

6. Terwujudnya
kemampuan
organisasi dan

Tatalaksana Institusi Peningkatan
kapasitas dan kualitas
program studi

Rekonstruksi kurikulum berbasis
kompetensi

Dekan,
Wadek
Bidak
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institusi selaras
dengan prinsip-
prinsip tata kelola
pendidikan tinggi
yang baik

7. Terwujudnya sistem
manajemen
pendidikan tinggi
yang berkualitas,
sehat, transparan
demokratis, dan
berjiwa
kewirausahaan

Ketersediaan sarana dan prasarana
penunjang Database (EPSBED) pada 6
Prodi

Dekan,
Wadek
Biduk

Penataan
Kelembagaan

Penataan dan pemanfaatan SDM fakultas
secara koordinatif

Dekan,
Wadek
Biduk

Penataan dan
pengembangan
program unggulan

Penetapan 5 prodi unggulan di 6 Prodi Dekan,
Wadek
Bidak

Pengembangan
standar pelayanan
minimum sebagai
upaya meningkatkan
kualitas layanan

Tersusunnya rencana pengembangan dan
operasional (RENOP) di 6 Prodi

Dekan,
Wadek
Bidak

Pengembangan
sistem informasi dan
data base akademik

Pengembangan akses input, proses dan
output data base akademik terintegrasi
melalui pangkalan data

Dekan,
Wakil-
wakil
Dekan

Penambahn daya jangkau akses SIM
brbasis IT

Dekan
Wadek
BidukUpdating data informasi

penyelenggaraan pendidikan di Jurusan 6
Prodi melalui web

Peningkatan kualitas
SDM staf dan pada
bagian layanan
tertentu

Pemantapan sistem layanan laboratorium
di 6 Prodi

Dekan
Wadek
Bidak

Menanamkan Penataan sistem kendali sesuai dengan Dekan



55

behavior
transparansi,
akuntabilitas, dan
auditibilitas

SOP Jurusan pada laboratorium di 6Prodi Wadek
Bidak

Penataan dan
peningkatan citra
Fakultas dari matra
administrative dan
aesthetic

Penataan dan penempatan SDM yang
berbasis kapasitas

Dekan
Wadek
Biduk

Penguatan Media
kampus sebagai
jembatan informasi
akademik dan
nonakademik internal

Mengoptimalkan pengelolaan jurnal
ilmiah dan majalah dinding kampus

Dekan
Wadek
Bidak
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VISI
Pada tahun 2020 Fakultas MIPA UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan layanan pendidikan
dan penelitian Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

MISI

Misi FMIPA UNTAD (2015-2019)
 Menyelenggarakan sistem pendidikan bidang MIPA untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan mandiri dalam

keilmuwan dan terapannya serta mempunyai wawasan yang holistik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan IPTEK yang
sangat cepat.

 Mengembangkan FMIPA UNTAD agar mampu dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
pada masyarakat dalam penerapan ilmu-ilmu MIPA.

 Menumbuhkembangkan kerjasama yang optimal dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah dalam
pengembangan dan penerapan ilmu-ilmu MIPA yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

MOTO

The Gate of Science Inspiration (Gerbang Inspirasi Sains)
Civitas akademika FMIPA UNTAD dan stakeholders dapat menginternalisasikan nilai-nilai yang ada di Fakultas serta mampu
mengemban amanah program yang dikembangkan oleh FMIPA UNTAD ke Kancah pergaulan akademis dan kehidupan sosial,
sehingga diharapkan FMIPA UNTAD mampu menjadi gerbang inspirasi sains (The Gate of Science Inspiration) bagi semua pihak.

TUJUAN STRATEGIS

Penyelenggaraan pendidikan
dan Pembelajaran yang
Bermutu dan Modern pada
tahun 2019

Penyelenggaraan
penelitian dan pengabdian
masyarakat yang
kompetitif dan terintegrasi
bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat
dan pembangunan ke
wilayahan pada tahun
2019

Mengembangkan
Networking Akademik
dan Institusional pada
tataran nasional dan
internasional tahun
2019

Tata kelola manajemen internal
Universitas yang efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan
berkelanjutan, serta penataan sarana
dan prasarana penunjang
penyelenggaraan pendidikan pada
tahun 2019
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SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, dan berdaya saing internasional.
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, professional, dan mandiri
3. Tersedianya dan meningkatnya sarana prasarana pendidikan tinggi yang memadai, berkualitas, dan merata di semua unit kerja

untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu dan berdaya saing internasional;
4. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan

pemangku kepentingan
5. Terjalinnya kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan

mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan mutu pelayanan pendidikan tinggi di Untad
6. Terwujudnya kemampuan organisasi dan kepemimpinan institusi selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan tinggi

yang baik
7. Terwujudnya sistem manajemen pendidikan tinggi yang berkualitas, sehat, transparan, demokratis, dan berjiwa

kewirausahaan.

PENGEMBANGAN
PROGRAM

1. Pendidikan dan Pembelajaran yang Bermutu dan Modern
2. Pembinaan Kemahasiswaan
3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Networking Akademik dan Institusional pada tatanan nasional dan internasional
5. Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tata laksana institusi


	Sampul
	Tim Penyusun
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	Lampiran

