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Program Kerja
Tata pamong
kepemimpinan, sistem
pengelolaan dan
penjaminan Mutu

Mahasiswa dan
Kelulusan

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Adanya manual
prosedur dan
instruksi kerja
Jurusan MSP

Baseline

Target

Anggaran

a. Penguatan sistem tata
kelola PS S1 Budidaya
Perairan, dengan mengacu
pada Manual Prosedur dan
Instruksi Kerja UJM MSP,
sesuai dengan proses
layanan PS S1 Budidaya
Perairan

Tata kelola
PS BP

30 Manual
Prosedur dan
34 Instruksi
Kerja

34 Manual
Prosedur dan 35
Instruksi Kerja

1.000.000

b. Peningkatan Kepatuhan
terhadap hasil Audit Internal
Mutu (AIM) oleh Unit
Jaminan Mutu Jurusan
(UJM)
c. Penguatan Manajemen
pembelajaran melalui
peningkatan proses
pembelajaran

Dosen,
tenaga
kependidikan
dan sistem
manajemen
Sistem
pembelajaran

Perbaikan hasil
AIM UB th
2014/2015

Temuan AIM
sebanyak 8

Temuan AIM
berkurang
menjadi 6

Peningkatan
jumlah mata
kuliah yang
berbasis
multimedia

Jumlah mata
kuliah yang
menggunakan
sarana
multimedia: 38

Jumlah mata
kuliah yang
menggunakan
sarana
multimedia: 40

a. Peningkatan promosi PS
S1 BP ke sekolah
menengah atas seluruh
Indonesia untuk menarik
calon mahasiswa, melalui
peningkatan metode
promosi melalui web, open
house, dan pengiriman
brosur melalui alumni

Calon
mahasiswa

Peminat PS S1
BP meningkat

jumlah
peminat: 834

jumlah peminat :
900

500.000

-

10.000.000

Program Kerja

Tujuan

Sasaran

b. Peningkatan
pendampingan dosen dalam
proses kompetisi ilmiah
untuk meningkatkan prestasi
mahasiswa PS S1 BP

Dosen dan
mahasiswa

c. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas lulusan PS S1
BP melalui peningkatan
intensitas pembimbingan,
proses pembelajaran, dan
layanan akademik maupun
non-akademik

Mahasiwa

d. Peningkatan informasi
lowongan tenaga kerja
melalui unit Job Placement
Center untuk
memperpendek masa
tunggu lulusan

Lulusan

Indikator
keberhasilan
Mahasiswa
menjuarai
kompetisi ilmiah
tingkat lokal,
Nasional dan
internasional

Baseline

Target

Tingkat lokal
dan nasional:
5, tingkat
internasional :
1

Tingkat lokal dan
nasional: 7,
tingkat
internasional : 2

persentase
jumlah
mahasiswa yang
lulus dengan IPK
≥3

Jumlah
mahasiswa
yang lulus
dengan IPK ≥
3: 77 %

Jumlah
mahasiswa yang
lulus dengan IPK
≥ 3: 80 %

Masa tunggu
lulusan lebih
singkat

Masa tunggu :
5 bulan

Masa tunggu : 4,8
bulan

Anggaran

3.500.000

-

-

Program Kerja

Sumberdaya Manusia

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Dilaksanakan
Tracer Study
setiap tahun
terhadap lulusan
dan pengguna

Baseline

Target

e. Pelacakan lulusan dan
peningkatan informasi
jejaring melalui tracer study

Alumni,
pengguna,

persentase
kesesuaian
kompetensi
lulusan dengan
pekerjaan:
79%

persentase
kesesuaian
kompetensi
lulusan dengan
pekerjaan: 80,5%

f. Peningkatan softskill dan
kewirausahaan Mahasiswa
melalui integrasi dalam Mata
Kuliah dan kegiatan
kemahasiswaan

Mahasiswa

Mengingkatnya
jumlah
mahasiswa yang
memiliki sertifikat
kompetensi dan
berwirausaha

Keterlibatan
mahasiswa
dalam kegiatan
non-akademik:
3

Keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan nonakademik: 7

a. Perbaikan rasio dosen
dan mahasiswa melalui
rekruitmen dosen baru

Jumlah dosen
dan
mahasiswa

Rasio dosen
mahasiswa
meningkat

Rasio dosen :
mahasiswa =
1: 35

Rasio dosen :
mahasiswa = 1:
33

b, Peningkatan kualitas
dosen melalui studi lanjut

Dosen

Jumlah dosen
yang bergelar S3

jumlah dosen
yang studi
lanjut : 3 orang

Dosen yang studi
lanjut: 3 orang

Anggaran
500.000

-

Universitas

Program Kerja

Kurikulum ,
pembelajaran, dan
suasana akademik

Peningkatan sarana
dan prasana
Laboratorium dan
pembelajaran melalui
koordinasi Kaprodi
dengan KKDK dan
Laboratorium

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Laboran dan
Tendik mengikuti
pendidikan dan
pelatihan

Baseline

Target

Anggaran

c. Peningkatan kualifikasi
dan kompetensi pranata
laboratorium pendidikan
(PLP) dan Tenaga
Kependidikan (Tendik)
melalui pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan
tugas dan tanggung
jawabnya
d. Peningkatan jumlah dan
kualitas kerjasama nasional
dan internasional dengan
pemangku kepentingan

Laboran dan
Tendik

2 Pelatihan

3 Pelatihan

10000000
(Fakultas)

Kerjasama
nasional dan
internasional

Peningkatan
kerjasama
nasional dan
Internasional

Kerjasama Dalam
Negeri: 4
kerjasama
Internasional: 1

a, Peningkatan mutu
pembelajaran dan
pengkayaan materi dengan
melengkapi RPS

Dosen

Pelengkapakan
RPS mata kuliah

Kerjasama
Dalam Negeri:
3 kerjasama
Internasional:
1
Jumlah RPS:
39

b, Peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi
melalui Kuliah tamu

Dosen dan
mahasiswa

peningkatan
jumlah kuliah
tamu

Jumlah kuliah
tamu:1

Jumlah kuliah
tamu:2

a. Peningkatan jumlah
pustaka yang relevan dan
mutakhir (hardcopy/soft
copy)

Pustaka
(hardcopy/sof
t copy)

Peningkatan
Buku (200
jumlah: buku dan judul) ; Jurnal
Jurnal (Nasional
(60 Judul)
dan Internasional)

Universitas

Jumlah RPS: 40
1.000.000

Buku (220 judul) ;
Jurnal (62 Judul)

50.000.000

Perpustakaan
Pusat Universitas
dan Ruang Baca

Program Kerja

Penelitian,
pelayanan/pengabdia
n kepada masyarakat
dan kerjasama

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Bertambahnya
jumlah peralatan
laboratorium

Baseline

Target

Anggaran

b. Peningkatan sarana dan
prasarana laboratorium

Laboratorium

penambahan
sarana
laboratorium: 2

penambahan
sarana
laboratorium: 3

7.024.000

a, Peningkatan kuantitas
penelitian dan pengabdian
masyarakat

Dosen

Jumlah penelitian
dan Pengabdian
yang didanai
meningkat

jumlah
penelitian: 8;
jumlah
pengabdian: 3

jumlah penelitian:
10; jumlah
pengabdian: 4

80,000,000
(Fakultas)

b, Peningkatan kualitas
dosen melalui publikasi
ilmiah dan seminar skala
Nasional dan Internasional

Dosen dan
mahasiswa

Jumlah publikasi
ilmiah dan
kegiatan seminar
skala Nasional
dan Internasional
meningkat

Jumlah
publikasi dan
seminar : 10

Jumlah publikasi
dan seminar : 15

10,000,000
(Fakultas)

c. Peningkatan keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang
dilaksanakan dosen

Mahasiswa

Peningkatan
keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan
penelitian dan
pengabdian masy

Jumlah
mahasiswa yang
terlibat dalam
kegiatan
penelitian dan
pengabdian: 14

24.000.000

Jumlah
mahasiswa
yang terlibat
dalam kegiatan
penelitian dan
pengabdian:
10
Malang, 15 Januari 2014
Ketua Program Studi

Dr. Ir. Mohamad Fadjar, M.Sc.
NIP. 196210141987011001

CAPAIAN PROGRAM KERJA PROGRAM STUDI S1 BUDIDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2014

No

Program Kerja

1 Tata pamong
kepemimpinan, sistem
pengelolaan dan
penjaminan Mutu

2 Mahasiswa dan
Kelulusan

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Adanya manual
prosedur dan
instruksi kerja
Jurusan MSP

Baseline

Target

Capaian

a. Penguatan sistem tata
kelola PS S1 Budidaya
Perairan, dengan mengacu
pada Manual Prosedur dan
Instruksi Kerja UJM MSP,
sesuai dengan proses
layanan PS S1 Budidaya
Perairan

Tata kelola PS
BP

30 Manual
Prosedur dan
34 Instruksi
Kerja

34 Manual
Prosedur dan 35
Instruksi Kerja

34 Manual
Prosedur dan
36 Instruksi
Kerja

b. Peningkatan Kepatuhan
terhadap hasil Audit
Internal Mutu (AIM) oleh
Unit Jaminan Mutu Jurusan
(UJM)
c. Penguatan Manajemen
pembelajaran melalui
peningkatan proses
pembelajaran

Dosen, tenaga
kependidikan
dan sistem
manajemen

Perbaikan hasil
AIM UB th
2014/2015

Temuan AIM
sebanyak 8

Temuan AIM
berkurang
menjadi 6

Temuan AIM
berkurang
menjadi 7

Sistem
pembelajaran

Peningkatan
jumlah mata
kuliah yang
berbasis
multimedia

Jumlah mata
kuliah yang
menggunakan
sarana
multimedia: 38

Jumlah mata
kuliah yang
menggunakan
sarana
multimedia: 40

Jumlah mata
kuliah yang
menggunakan
sarana
multimedia:
41

a. Peningkatan promosi PS
S1 BP ke sekolah
menengah atas seluruh
Indonesia untuk menarik
calon mahasiswa, melalui
peningkatan metode
promosi melalui web, open
house, dan pengiriman
brosur melalui alumni

Calon
mahasiswa

Peminat PS S1
BP meningkat

jumlah
peminat: 834

jumlah peminat :
900

jumlah
peminat :
1063

No

Program Kerja

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Mahasiswa
menjuarai
kompetisi ilmiah
tingkat lokal,
Nasional dan
internasional

Baseline

Target

Capaian

b. Peningkatan
pendampingan dosen
dalam proses kompetisi
ilmiah untuk meningkatkan
prestasi mahasiswa PS S1
BP

Dosen dan
mahasiswa

Tingkat lokal
dan nasional:
5, tingkat
internasional :
1

Tingkat lokal dan
nasional: 7,
tingkat
internasional : 2

Tingkat lokal
dan nasional:
7, tingkat
internasional :
2

c. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas lulusan PS
S1 BP melalui peningkatan
intensitas pembimbingan,
proses pembelajaran, dan
layanan akademik maupun
non-akademik

Mahasiwa

persentase
jumlah
mahasiswa yang
lulus dengan IPK
≥3

Jumlah
mahasiswa
yang lulus
dengan IPK ≥
3: 77 %

Jumlah
mahasiswa yang
lulus dengan IPK
≥ 3: 80 %

Jumlah
mahasiswa
yang lulus
dengan IPK ≥
3: 90 %

d. Peningkatan informasi
lowongan tenaga kerja
melalui unit Job Placement
Center untuk
memperpendek masa
tunggu lulusan

Lulusan

Masa tunggu
lulusan lebih
singkat

Masa tunggu :
5 bulan

Masa tunggu : 4,8
bulan

Masa tunggu :
4,7 bulan

No

Program Kerja

3 Sumberdaya Manusia

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Dilaksanakan
Tracer Study
setiap tahun
terhadap lulusan
dan pengguna

Baseline

Target

Capaian

e. Pelacakan lulusan dan
peningkatan informasi
jejaring melalui tracer study

Alumni,
pengguna,

persentase
kesesuaian
kompetensi
lulusan dengan
pekerjaan:
79%

persentase
kesesuaian
kompetensi
lulusan dengan
pekerjaan: 80,5%

persentase
kesesuaian
kompetensi
lulusan
dengan
pekerjaan:
81%

f. Peningkatan softskill dan
kewirausahaan Mahasiswa
melalui integrasi dalam
Mata Kuliah dan kegiatan
kemahasiswaan

Mahasiswa

Mengingkatnya
jumlah
mahasiswa yang
memiliki sertifikat
kompetensi dan
berwirausaha

Keterlibatan
mahasiswa
dalam kegiatan
non-akademik:
3

Keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan nonakademik: 7

Keterlibatan
mahasiswa
dalam
kegiatan nonakademik: 10

a. Perbaikan rasio dosen
dan mahasiswa melalui
rekruitmen dosen baru

Jumlah dosen
dan mahasiswa

Rasio dosen
mahasiswa
meningkat

Rasio dosen :
mahasiswa =
1: 35

Rasio dosen :
mahasiswa = 1:
33

Rasio dosen :
mahasiswa =
1:33

b, Peningkatan kualitas
dosen melalui studi lanjut

Dosen

Jumlah dosen
yang bergelar S3

jumlah dosen
yang studi
lanjut : 3 orang

Dosen yang studi
lanjut: 3 orang

Dosen yang
studi lanjut: 3
orang

No

Program Kerja

4 Kurikulum ,
pembelajaran, dan
suasana akademik

5 Peningkatan sarana
dan prasana
Laboratorium dan
pembelajaran melalui
koordinasi Kaprodi
dengan KKDK dan
Laboratorium

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Laboran dan
Tendik mengikuti
pendidikan dan
pelatihan

Baseline

Target

Capaian

c. Peningkatan kualifikasi
dan kompetensi pranata
laboratorium pendidikan
(PLP) dan Tenaga
Kependidikan (Tendik)
melalui pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan
tugas dan tanggung
jawabnya
d. Peningkatan jumlah dan
kualitas kerjasama
nasional dan internasional
dengan pemangku
kepentingan
a, Peningkatan mutu
pembelajaran dan
pengkayaan materi dengan
melengkapi RPS

Laboran dan
Tendik

2 Pelatihan

3 Pelatihan

5 Pelatihan

Kerjasama
nasional dan
internasional

Peningkatan
kerjasama
nasional dan
Internasional

Kerjasama Dalam
Negeri: 4
kerjasama
Internasional: 1

Dosen

Pelengkapakan
RPS mata kuliah

Kerjasama
Dalam Negeri:
3 kerjasama
Internasional:
1
Jumlah RPS:
39

Kerjasama
Dalam Negeri:
5; kerjasama
internasional :
1
Jumlah RPS:
41

b, Peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi
melalui Kuliah tamu

Dosen dan
mahasiswa

peningkatan
jumlah kuliah
tamu

Jumlah kuliah
tamu:1

Jumlah kuliah
tamu:2

Jumlah kuliah
tamu:8

a. Peningkatan jumlah
pustaka yang relevan dan
mutakhir (hardcopy/soft
copy)

Pustaka
(hardcopy/soft
copy)

Peningkatan
Buku (200
jumlah: buku dan judul) ; Jurnal
Jurnal (Nasional
(60 Judul)
dan Internasional)

Buku (220 judul) ;
Jurnal (62 Judul)

Buku (250
judul) ; Jurnal
(65 Judul)

Jumlah RPS: 40

No

6

Program Kerja

Tujuan

Sasaran

Indikator
keberhasilan
Bertambahnya
jumlah peralatan
laboratorium

Baseline

Target

Capaian

b. Peningkatan sarana dan
prasarana laboratorium

Laboratorium

penambahan
sarana
laboratorium: 2

penambahan
sarana
laboratorium: 3

Dosen

Jumlah penelitian
dan Pengabdian
yang didanai
meningkat

jumlah
penelitian: 8;
jumlah
pengabdian: 3

jumlah penelitian:
10; jumlah
pengabdian: 4

penambahan
sarana
laboratorium:
4
jumlah
penelitian: 13;
jumlah
pengabdian: 4

b, Peningkatan kualitas
dosen melalui publikasi
ilmiah dan seminar skala
Nasional dan Internasional

Dosen dan
mahasiswa

Jumlah publikasi
ilmiah dan
kegiatan seminar
skala Nasional
dan Internasional
meningkat

Jumlah
publikasi dan
seminar : 10

Jumlah publikasi
dan seminar : 15

Jumlah
publikasi dan
seminar : 17

c. Peningkatan keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang
dilaksanakan dosen

Mahasiswa

Peningkatan
keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan
penelitian dan
pengabdian masy

Jumlah
mahasiswa
yang terlibat
dalam kegiatan
penelitian dan
pengabdian:
10

Jumlah
mahasiswa yang
terlibat dalam
kegiatan
penelitian dan
pengabdian: 14

Jumlah
mahasiswa
yang terlibat
dalam
kegiatan
penelitian dan
pengabdian:
18

Penelitian,
a, Peningkatan kuantitas
pelayanan/pengabdian penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat
masyarakat
dan kerjasama

Malang, 21 Desember 2014
Ketua Program Studi

Dr. Ir. Mohamad Fadjar, M.Sc.
NIP. 196210141987011001

