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DATA DAN INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
IDENTITAS
Nama Perguruan Tinggi

: UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Samarinda

Alamat

: Jl.Ir.H.Juanda Kotak Pos 1052 Samarinda
Kalimantan Timur

No. Telepon

: (0541)743390 / (0541)7030996

No. Faksimili

: (0541)743390

Homepage dan

: www.untag-smd.ac.id

E-Mail

: Untag 1945-smd@yahoo.co.id

Nomor dan Tanggal
SK Pendirian Institusi
Pejabat yang Menerbitkan SK

: Nomor 127/O/1983 tanggal 20 Mei1983
: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia

Identitas berikut ini mengenai Fakultas Teknik (yang bersangkutan dengan Program
Studi Teknik Arsitektur)
Nama Fakultas

: Teknik

Alamat
No. Telepon

: Jl.Ir.H.Juanda Kotak Pos No.1052 Samarinda
: Kalimantan Timur
: 0541-7090996

No. Faksimili

: (0541)743390

Homepage dan E-Mail:teknik@untag-smd.ac.id E-Mail untag-smd.ac.id
Nomor dan Tanggal SK : 2944/DT/2008 September 2008
Pendirian Fakultas: No : 127/O/1983 tanggal 20 Mei1983
Pejabat yang Menerbitkan SK: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Program studi yang dikelola oleh Fakultas:
1. PS Teknik Sipil (Jenjang pendidikan S1)
2. PS Teknik Arsitektur (Jenjang pendidikan S1)
Isian selanjutnya adalah informasi yang mencakup semua Program Studi
Dalam Fakultas/Sekolah Tinggi
Keterangan :
* Untuk Universitas atau Institut, borang ini diisi oleh Fakultas.
** Untuk Sekolah Tinggi, borang ini diisi oleh Sekolah Tinggi
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Jabatan
Tanggal pengisian
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: 1124056401
: Anggota
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Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal pengisian
Tanda tangan

: Dr.H.Habir,ST,MT
: 1126126802
: Anggota
: 1 Agustus 2017
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Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal pengisian
Tanda tangan

: Faizal Baharuddin,ST,M.Si
: 1129057103
: Anggota
: 1 Agustus 2017
:
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STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI
PENCAPAIAN
1.1.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas berdasarkan dantentang
pengangkatan panitia pembuatan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas, Statuta Untag 1945
Samarinda dan mengacu pada SOP SPMIUNTAG 1945 Samarinda tentang prosedur mutu
penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran bisa dilihat pada wibesidespm.untag-smd.ac.id.
Adapun mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknikadalah sebagai
berikut :

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.5/03

Prosedur Mutu

PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas
SK pengangkatan
panitia
penyusunan visi,
misi, tujuan, dan
sasaran, program
studi
▼

1. Pembuatan

SKRektor

tentang

pengangkatan

panitia

pembuatan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas. Untuk
mengadakan rapat minimal sebanyak 5 kali.

2. Mengadakan rapat dengan unsur pimpinan Fakultas untuk
Rapat dengan
unsur Pimpinan
Fakultas

membahas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas
17 Agustus 1945 Samarinda.

▼
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3. Mengadakan rapatdengan unsur Dosen Fakultas.
Rapat dengan
unsur Dosen
▼
Rapat dengan
unsur Mahasiswa

4. Mengadakan rapat dengan unsur alumni Fakultas.

▼
Rapat dengan
unsur asosiasi
profesi

5. Mengadakan rapat dengan unsur profesi Fakultas.

▼
Rapat dengan
unsur lulusan
▼
Rapat dengan
unsur Fakultas
sejenis
▼

6. Mengadakan

rapatdengan

unsur

pengguna

lulusan

Fakultas.
7. Mengadakan rapat dengan unsur Fakultas sejenis.

8. Kesimpulkan oleh panitia visi, misi, tujuan dan sasaran.
Kesimpulan
▼
SK visi, misi.
tujuan dan
sasaran Fakultas

9. Keluar SK Rektor mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran
Fakultas.

1.1.1. Visi

Menghasilkan Sarjana Teknik yang unggul, mandiri, berkebangsaan dan terbaik di Kalimantan
Timur

1.1.2. Misi
Untuk merealisasikan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah :
1. Menyelenggarakan mengembangkan ilmu Teknik dan keahliannya dengan akhlak terpuji
baik secara individual dan kelompok serta mampu beradaptasi dengan berbagai sosial
budaya masyarakat tempat kerja.
2. Menyelenggarakan pendidikan bidang pembangunan untuk menghasilakn lulusan yang
mandiri.
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3. Membentuk insan akademik dan keahliannya melalui penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat baik.
1.1.3. Tujuan

1. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi sarjana teknik yang profesioanal dan mampu
berwirausaha.
2. Terciptanya lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik dan profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Berkembang dan tersebarluasnya ilmu pengetahuan serta penggunaanya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.4. Sasaran dan strategi pencapaiannya

Sasaran :
Mempersiapkan sarjana Teknik yang profesional dan beretika dengan kompetensi dibidang
keteknikan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Strategi dalam pencapaiannya :
1.

Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang meliputi aspek akademik dan non
akademik.

2.

Meningkatkan wawasan dan kualitas kegiatan Dosen melalui keikutsertaan Dosen dalam
seminar, lokakarya dan pelatihan.

3.

Meningkatkan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui kegiatan pelatihan, seminar dan
penelitian.

4.

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar.

5.

Menciptakan iklim akademik yang kondusif melalui optimalisasi peranan dan fungsi
Fakultas Teknik.
1. Strategi dibidang Pendidikan
a. Mengoptimalkan percepatan penyelesaian studi S3.
b. Meningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
c. Mengevaluasi kurikulum secara periodik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
d. Mengadakan dan mengikutsertakan Dosen dan mahasiswa pada acara seminar,
kuliah umum danworkshop.
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e. Melakukan sinergi antara kegiatan akademik dengan kegiatan ekstrakurikuler di
luar akademik.

2. Strategi dibidang Penelitian
a. Menerbitkan jurnal ilmiah sebagai sarana publikasi penelitian Dosen.
b. Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dalam
mengembangkan penelitian setiap tahun.

3. Strategi dibidang Pengabdian Masyarakat
a. Setiap Dosen tetap program studi Teknik Arsitektur wajib melakukan kegiatan
pengabdian pada masyarakat tiap semester baik secara perorangan maupun tim.
b. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh Dosen program studi Teknik
Arsitekturdengan mengikutsertakan mahasiswa tiap semester.
c. Mahasiswa program studi Teknik Arsitekturmelakukan kegiatan sosial sebagai
kepedulian terhadap masyarakat seperti renovasi Masjid.
4. Strategi di bidang organisasi kelembagaan
a. Mennyiapkan dan mengarsipkan data-data yang mendukung proses penjaminan
mutu internal dalam rangka peningkatan kualitas akademik Dosen dan tenaga
kependidikan secara berkelanjutan.
b. Setiap tahun akademik menambah/melengkapi sarana dan prasarana yang tersedia.
c. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi untuk Dosen dan mahasiswa.

Tolok ukur keberhasilan :
1.

Terimplementasikannya secara baik aspek-aspek yang diharapkan sesuai dengan
Sistem Penjaminan Mutu.

2.

Diharapkan setiap tahun akan ada penambahan Dosen yang pendidikan minimal
berpendidikan S2 atau S3.

3.

Rata-rata setiap Dosen ikut serta dalam seminar dan pelatihan tiap tahun.

4.

Tersedianya prosedur standar (SOP) yang lengkap.

1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas akademika (Dosen
dan Mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik.

Agar visi, misi dan tujuan Fakultas dipahami oleh sivitas akademika dan seluruh stakeholders,
khususnya personalia di FakultasTeknik maka Fakultas mendokumentasikan visi, misi dan
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tujuan dalam buku pedoman akademik. Sosialisasi visi, misi dan tujuan Fakultas dilakukan
melalui rapat-rapat yang diadakan oleh Fakultas dan program studi yakni dengan menyertakan
Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa pada saat sosialisasi terhadap Mahasiswa baru.
Adapun alur proses sosialisasi visi, misi, tujuandan sasaranmengacu kepada SOP SPMI
UNTAG 1945 Samarinda tentang prosedur mutu sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaranyang
bisa dilihat pada websitespm.untag-smd.ac.id.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.5/04

Prosedur Mutu

SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pencetakan dan
pendistribusian
visi, misi, tujuan,
dan sasaran
▼
Membuat
banner/spanduk
▼
Pembahasan rutin
dalam rapat
pimpinan
▼
Sosialisasi kepada
Dosen dan
karyawan baru
▼
Sosialisasi kepada
Mahasiswa baru
▼

1. Mencetak visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dibagikan
kepada seluruh unit terkait.

2. Membuat banner/spanduk yang ditempel atau ditempatkan di
tempat-tempat strategis di sekitar Kampus.
3. Pembahasan rutin pada setiap rapat pimpinan di setiap unit
kerja.
4. Sosialisasi kepada Dosen dan karyawan baru pada saat
orientasi.
5. Sosialisasi kepada mahasiswa baru pada saat orientasi.

6. Evaluasi semesteran melalui sistem penjaminan mutu internal
Evaluasi rutin

dan audit mutu akademik internal.

▼
7. Evaluasi tahunan melalui rapat tinjauan manajemen
Evaluasi tahunan

yang

membahas visi, misi, tujuan, dan sasaran.
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Sosialisasi juga dilakukan langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMA, SMK. Selain itu
sosialisasi juga dilakukan melalui, leaflet, informasi yang dipajang di papan pengumuman,
ruang Dosen, ruang kelas, ruang pelayanan tata usaha, dan laboratorium. Serta disebarkan
melalui situs program studi, Fakultas maupun Universitas sehingga dapat diakses oleh
mahasiswa dan seluruh masyarakat.
Upaya sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknik dilakukan melalui banner dan
poster yang diletakkan pada ruang Fakultas Teknik, ruang prodi, ruang Dosen, ruang kuliah
dan laboratorium serta diinformasikan melalui papan pengumuman, leaflet pada saat
penerimaan mahasiswa baru dan website.
Bertujuan agar visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik dapat dipahami oleh seluruh sivitas
akademik. Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada website spm.untagsmd.ac.id.
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STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM

PENGELOLAAN

DAN PENJAMINAN MUTU
2.1 Tata Pamong
Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan
dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam Universitas yang mengelola program
studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan
strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola
yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan,
akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.Organisasi dan sistem
tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi,
akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas dalam mengelola program studi.
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas untuk memilih
pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan,
bertanggung jawab dan adil.
Tata cara pemilihan DekanFakultas dalam upaya mewujudkan visi dan misi dilaksanakan
sesuai SOP SPMI UNTAG 1945 Samarinda tentang alur proses pemilihan Dekanbisa dilihat
pada websitespm.untag-smd.ac.id.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.5/05

Prosedur Mutu

PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS
PADA PERGURUAN TINGGI

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Pemilihan Dekan.
1. Senat

Fakultas menyelenggarakan

rapat

senat

untuk

memberi pertimbangan kelayakan calon Dekan sesuai
Pertimbangan
kelayakan calon
Dekan

dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Perguruan
Tinggi dan/atau ketentuan yang disepakati oleh Senat
Perguruan Tinggi dan BP-PTS (Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Swasta).

▼
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Memilih calon
Dekan

2.

Rektor memilih salah seorang dari calon Dekan yang telah
dipilih oleh senat Fakultas.

▼
Pengangkatan
Dekan

3. Rektor mengangkat Dekan setelah memenuhi persyaratan
umum dan administrasi tersebut di atas.

▼
4. Rektor melaporkan pengangkatan tersebut pada point 1
diatas kepada Yayasan dengan melampirkan :
a. SK pengangkatan dan naskah pelantikan.
b. Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh
senat dan daftar hadir.
c. Fotocopy ijazah terlegalisir S1, S2 dan S3, serta fotocopy
SK Penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti bagi kelulusan
luar negeri.
d. Jabatan Akademik sekurang-kurangnya lektor kepala.
Pelaporan kepada
Yayasan

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
f. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum
vitae).
g. Surat ijin dari atasan bagi yang tidak berstatus dosen
tetap PTS yang bersangkutan.
h. Surat pernyataan yang berisi:
1. Sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan PTS yang
bersangkutan.
2. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain.
3. Tidak merangkap sebagai pengurus BP-PTS yang
bersangkutan.

▼
5. Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak
Masa jabatan
Dekan

tanggal SK terbit dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan
berturut-turut.

▼
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6. Apabila Dekan berhalangan tetap/meninggal dunia, maka
jabatan

Jabatan sementara
Dekan

pimpinan

dimaksud

dijabat

sementara

oleh Pembantu Dekan I sampai ditetapkan penggantinya
secara difinitif oleh Rektor.

▼
7. Pemberhentian Dekan sebelum masa jabatan berakhir harus
memenuhi

Pemberhentian
Dekan

Tata

pamong

persyaratan

sebagaimana

persyaratan

pengangkatannya dan dilaporkan kepada Rektor.

pada

Fakultas

Teknik

mencerminkan

pelaksanaan

good

universitygovernance serta mengakomodasi seluruh nilai norma, peran, fungsidan
aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus
secara efektif memberi arah dan motivasi serta inspirasi untuk mewujudkan visi,
melaksanakan

misi,

mencapai

tujuan

dan

sasaran

melalui

strategi

yang

dikembangkan.
Tata Pamong pada Fakultas Teknik mampu menjamin terwujudnya visi, misi secara
kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil, yang dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Kredibel
Penyelenggara unsur tata pamong pada tingkat Fakultas mengikuti mekanisme struktur
organisasi Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melalui SK Dekan
sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas, secara garis besar sebagai
berikut :
1. Penyelenggaraan unsur tata pamong pada tingkat Fakultas mengikuti mekanisme
struktur organisasi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melalui SK Rektor
sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas.
2. Fakultas dipimpin oleh Dekan, dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh
pembantu Dekan bidang akademik, pembantu Dekan bidang keuangan dan
administrasi dan pembantu Dekan bidang kemahasiswaan.
3. Dekan ditentukan melalui mekanisme pemilihan yang dihadiri oleh anggota senat
Fakultas, semua Dosen yang memenuhi syarat sebagai pemimpin sesuai peraturan
statuta dapat mencalonkan diri menjadi Dekan. Calon terpilih diusulkan oleh Senat
Fakultas untuk diajukan kepada Rektoruntuk ditetapkan sebagai Dekan definitif.
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2. Akuntabel
Fakultas membuat rencana kegiatan akademik setiap awal semester. Rencana kegiatan
ini disampaikan kepada Dekan melalui pembantu Dekan I kemudian disosialisasikan
kepada Dosen dan staf akademik dalam pelaksanaan kegiatan, Fakultas melakukan
monitoring dalam bentuk peninjauan kehadiran dosen, kehadiran Mahasiswa, kegiatan
dosen berdasarkan etika Dosen, etika Mahasiswa, dan etika staf akademik. Pada akhir
semester Fakultas melakukan evaluasi internal.
3. Transparan
Secara periodik pimpinan Fakultas mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil kerja
dari masing-masing bagian di Fakultas dan membuat perencanaan untuk kegiatan
selanjutnya setiap keputusan penting akan diputuskan secara musyawarah melalui rapat
Fakultas.
4. Bertanggungjawab
Dekan mempertanggungjawabkan semua kegiatan akademik dan non akademik kepada
Rektor pada setiap akhir semester, sesuai dengan renstra dan renop dari Fakultas
Teknik.
5. Adil
-

Dekan memerintahkan kepada program studi untuk mendistribusikan mata kuliah
kepada setiap Dosen tetap sesuai dengan keahliannnya masing-masing dengan
memperhitungkan beban kerja wajib Dosen. Setiap unsur tata pamong dilibatkan
dalam setiap penyusunan program kerja;

-

Memberi kesempatan yang sama kepada setiap Dosen untuk mengembangkan
kompetensi dan profesionalitasnya.

2.2

Struktur Organisasi, koordinasi dan cara kerja Fakultas/Sekolah Tinggi gambarkan
struktur organisasi Fakultas/Sekolah Tinggi serta tugas/fungsi dari tiap unit yang
ada.
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STRUTUR ORGANISASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
SPMI
SENAT FAKULTAS

DEKAN

PEMBANTU DEKAN I

PEMBANTU DEKAN II

PEMBANTU DEKAN
III

KETUA JURUSAN

KEPALA LAB

SEK. JURUSAN

SEK. LAB

DOSEN

KABAG TATA USAHA

KASUBAG KEPEG/ KEU

KASUBAG PERLENGK.

KASUBAG PEN/KEMHS.

STAF

STAF

STAF

INSTRUKTUR

Struktur organisasi yang ada pada Fakultas Teknikmengacu kepada struktur organisasi yang
tercantum dalam statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Fakultas dipimpin oleh
Dekan. Tugas Dekan adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi
Fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan
dibantu oleh pembantu Dekan I bidang akademik, pembantu Dekan II bidang administrasi
umum dan keuangandan pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan.
Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Tugas administrasi dilaksanakan oleh
Kepala Tata usaha yang dibantu Kasubag Umum dan Perlengkapan, Kasubag Kepegawaian
dan Keuangan, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan.
Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih
diantara anggotanya.
Tugas pokok senat Fakultas adalah:
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1. Memilih dan mengusulkan calon Dekan dan pembantu Dekan untuk dikukuhkan oleh
Rektor.
2. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas.
3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian
Dosen.
4. Merumuskan norma-norma dan tolok ukur pelaksanaan/penyelenggaraan Fakultas.
5. Menilai pertanggung jawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai calon Ketua dan Sekretaris Jurusan.
Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan
akademik dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan. Dalam melaksanakan program yang
telah ditetapkan, jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan/ketua program studi. Ketua jurusan
mempunyai tugas menjalankan dan mengembangkan pendidikan/pengajaran, penelitian serta
pengabdian pada masyarakat. Kepala laboratorium bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan praktikum dan berkoordinasi dengan ketua jurusan.
Dalam jurusan dibentuk program studi. Jurusan terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan : Ketua Jurusan;
2. Unsur Pelaksana Akademik : Para Dosen.

Ketua prodi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas dan untuk laboratorium beton, aspal,
mekanika tanah, hidrolika dan ilmu ukur tanah dipimpin oleh kepala laboratorium dan
bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Kepala laboratorium/Kepala Studio dipimpin oleh seorang Dosen yang keahliannya telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan bertanggungjawab
kepada Dekan melalui ketua program studi.

Kabag Tata Usaha tugasnya dalam bidang administrasi umum, kasubag pendidikan dan
kamahasiswaan tugasnya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.

Kasubag keuangan tugasnya dalam bidang keuangan. Kasubag perlengkapan tugasnya dalam
bidang ATK dan penyediaan sarana. Operator komputer tugasnya menginput data
mahasiswa (ESBED) dan staf membantu pelayanan mahasiswa.
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Keberadaan struktur organisasi yang diisi oleh personil sesuai dengan kompetensi dan
kualifikasinya, serta dapat memahami bidang tugasnya masing-masing. Segala kegiatan
akademik sebagai manifestasi Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan administrasi
kemahasiswaan dan kepegawaian dapat berlangsung secara kondusif dan berjalan dengan
lancar dan saling menghargai.
2.3 Kepemimpinan
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program
studi, mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta
mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang
realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada
keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi
anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran,
dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi.
Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas
Fakultas Teknik menerapkan pola kepemimpinan yang bersifat kebersamaan. Meskipun
masing-masing bagian telah memiliki deskripsi tugas sesuai dengan tanggung jawabnya,
pelaksanaan tugas dilakukan secara koordinatif dalam sebuah tim kerja yang solid.
1. Kepemimpinan operasional
Dekan Fakultas Teknik menugaskan ketua program studi dalam pelaksanaan
pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang meliputi:
penentuan Dosen penasehat akademik, penetapan Dosen dalam proses belajar
mengajar, pengaturan jadwal kuliah, monitoring perkuliahan, evaluasi proses belajar
mengajar, penentuan pembimbing dan penguji skripsi, pelaksanaan penjadwalan kuliah
umum, pengaturan ujian seminar proposal, seminar hasil, pendadaran dan yudisium
kelulusan.
2. Kepemimpinan organisasi
Program studi melaksanakan kepemimpinan secara organisasi untuk mengatur
tatalaksana organisasi di program studinya melalui

pendelegasian tugas dan

kewajiban, dengan pengorganisiran yang efektif dan terencana.
Jika ada permasalahan yang terdapat di dalam program studi terlebih dahulu ditangani
oleh ketua program studi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya melalui
pembagian kerja. Permasalahan yang memerlukan penanganan di luar kewenangan
ketua program studi dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, dengan urutan
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pembantu Dekan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, Dekan Fakultas,
pembantu Rektor dan Rektor.
3. Kepemimpinan publik
Ketua program studi dalam

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk

penelitian dan pengabdian pada masyarakat diterima di masyarakat secara luas.Ketua
program studi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan
kerjasama dengan pihak luar (instansi pemerintah dan swasta) kerjasama diawali
dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dekan, Rektor
dengan pihak terkaitdengan mempertimbangkan kesepakatan yang telah ditentukan.
2.4 Sistem Pengelolaan
Sistem

pengelolaan

fungsional

dan

operasional

program

studi

mencakup

planning,organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal.
Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas serta ketersediaan renstra dan renop
Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dilakukan dengan sebelumnya menyusun
rencana pengembangan Fakultas sampai tahun 2020.
Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dilakukan dengan sebelumnya menyusun
rencana pengembangan Fakultas sampai tahun 2020mengacu pada SOP SPMI UNTAG
1945 Samarinda.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.5/02

Prosedur Mutu

PENYUSUNAN RENSTRA

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Penyusunan Dokumen Rencana Strategi
1. Rapat

koordinasi

Team

untuk:

review

kemutakhiran isue; identifikasi dan analisis
Rapat
koordinasi team

permasalahan; pemetaan kondisi, situasi, dan
posisi organisasi; capaian indikator kinerja
sebagai baseline perencanaan program dan
kegiatan serta rencana capaian kinerja.

▼
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Penyusuanan
draft renstra

2. Tim

perencanaan

dan

pengembangan

menyusunan draft renstra

▼
Validasi dan
pengesahan

3. Validasi dan pengesahan oleh Rektor.

▼
4. Pengumpulan
Pengumpulan
data

data

untuk

melengkapi/

menyempurnakan data capaian kinerja untuk
ditetapkan sebagai baseline perencanaan kinerja.

▼
5. Berdasarkan proses 1, 2, 3 dan 4 team perumus
menyusun draft renstra, diawali dengan latar
belakang,
Perumusan
draft renstra

penetapan

landasan

hukum

dan

metodologi dan sistematika penyajian, terhadap
bidang-bidang

keunggulan

yang

selanjutnya

dibreakdownke dalam perencanaan strategis 5
tahun ke depan.
▼
6. Rapat pleno memverifikasi data dan mengkaji
Verifikasi draft

draft yang telah tersusun.

▼
7. Tim perumus merumuskan kembali/merevisi draft
Revisi draft

renstra berdasarkan proses 6.

▼
Penggandaan
dan pengiriman
draft

8.

Rumusan draft renstra digandakan dan dikirimkan
oleh staff perencanaan dan pengembangan kepada
pimpinan unit kerja untuk mendapatkan masukan.

▼
Presentasi draft

9.

Draft renstra dipresentasikan di rapat tim.

▼
Masukan dari
Pimpinan
▼
Verifikasi
Masukan
▼

10. Pimpinan memberikan masukan berdasarkan proses
8 dan 9.
11. Tim perumus memverifikasi dan klasifikasi
masukan.
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Merevisi draft
renstra
▼

12. Tim perumus merevisi draft renstra berdasarkan
proses 10.
13. Tim rencana dan pengembangan merevisi draft

Presentasi draft
renstra

renstra dan dipresentasikan di hadapan pleno
Senat

untuk

mendapatkan

masukan

dan

persetujuan.
▼
14. Tim rencana dan pengembangan merevisi draft
Revisi draft

renstra berdasarkan masukan Senat.

▼
15. Pimpinan
Review draft
▼
Pengesahan
draft
▼
Penggandaan
dan distribusi

Senat

mereview

draft

renstra

berdasarkan masukan senat.
16. Pengesahan renstra oleh Rektor.

17. Penggandaan dan distribusi renstra.

Pimpinan Fakultas dipimpin oleh Dekan,perencanaan disusun berdasarkan rapat kerja
Fakultas,untuk menentukan rencana kerja empat tahun mendatang yang dijabarkan dalam tiap
tahun. Pengembangan staf (Dosen, administrasi, teknisi) dilakukan melalui tugas belajar.
1. Planning
Fakultas secara rutin di awal semester menetapkan rencana kerja yang berhubungan
denganpengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kalender akademik.
penyusunan perencanaan ini diharapkan guna meningkatkan dan pengembangan organisasi,
baik antara ketua program studi, Dosen dan pimpinan Fakultas serta Universitas.
2. Organizing
Fakultas Teknik dipimpin oleh Dekan, mengkoordinasikan pada ketua program studi dalam
hal:
a. Penyusunan kurikulum, silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP/RPS);
b. Penyusunan aktivitas akademik, seperti: pelaksanaan penelitian, pengabdian pada
masyarakat,

seminar, pengembangan mata kuliah (sarana prasarana penunjang) dan

penggunaan dana penyelengaraan.
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2. Staffing
Sistem tata pamong Fakultas Teknik dalam pengembangan staf menjadi tanggung jawab
Fakultas dalam melaksanakan pengelolaan dan operasional dengan mengatur seluruh
karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masingyang selanjutnya dilaksanakan
oleh program studi masing - masing. Pada pelaksanaannya, program studi mengusulkan
dosen pengajar kepada Dekan selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.
Fakultas Teknik dapat memberikan masukan kepada Rektor tentang arah pengembangan staf
yang diinginkan sesuai dengan ketentuan Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Leading
Dekan melakukan pembinaan dengan memberikan motivasi dan pengarahan terhadap ketua
program studi dalam melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk
mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan program studi masing - masing.
Sebagai seorang pimpinan pada Fakultas, Dekan harus memiliki kemampuan untuk
mengarahkan Dosen dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang
ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4.

Controlling

Dekan mengontrol ketua program studi dalam melaksanakan tugas, diantaranya: proses
belajar mengajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kualitas pelayanan kepada
mahasiswa. Disamping itu Dekan juga mengontrol program studi dalam mengatur beban kerja
tenaga kependidikan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya
berdampak pada kepuasan mahasiswa.Fakultas mengontrol sistem pengelolaan program studi
melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan akademik.

2.5 Sistem Penjaminan Mutu Fakultas
Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam Fakultas. Jelaskan pula standar mutu yang
digunakan.
Pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas mengacu SOP SPMI UNTAG 1945
Samarinda.
Tentangimplementasi sistem
websitespm.untag-smd.ac.id :

penjaminan
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UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
Prosedur Mutu
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.5/01
Tgl Berlaku:
17-08-2015

Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas
Penunjukan ketua,
sekretaris, dan
anggota unit
penjaminan mutu

1. Dekan menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan

untuk Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM), sekretaris,
dan anggota.

▼
Pengesahan
kebijakan akademik

2. Unit

Penjaminan

Mutu

(UPM)

merumuskan

dan

mengesahkan kebijakan akademik.

▼
PenyusunanStandar
Akademik,
Peraturan
Akademik, Manual
Mutu, dan Manual
Prosedur

3.

LPM menyusun:
Akademik,

Standar Akademik,

Manual Mutu Akademik dan

Peraturan
Manual

Implementasi SPMI / Manual Prosedur. Penyusunan
dilakukan dengan mengacu pada dokumen kebijakan
akademik.

▼
Pengesahan Standar
Akademik, Peraturan
Akademik, Manual
Mutudan Manual
Prosedur

4.

Rektor Untag 1945 Samarinda mengesahkan Standar
Akademik, Peraturan Akademik, Manual Mutu dan
Manual Implementasi SPMI.

▼
5.

Pembentukan
pelaksana SPMI
tingkat program
studi

Rektor

Untag

1945

Samarinda

menetapan

SK

pengangkatan tim pelaksana SPMI tingkat program studi
atas usulan ketua program studi melalui Dekan, meliputi
ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan Dosen.

▼
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Penyusunan
kompetensi lulusan,
spesifikasi program
studi, manual
prosedur dan
instruksi kerja
▼

6.

Team

pelaksana

menyusun

kompetensi

lulusan,

spesifikasi program studi, Manual Prosedur dan Instruksi
Kerja tingkat program studi mengacu pada dokumen
SPMI disahkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).
7.

Tim pelaksana membantu ketua program studi melakukan
pemantauan pelaksanaan SPMI di program studi khusus

Pemantauan
pelaksanaan SPMI

dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi
dan EPSBED tiap semester.

▼
8.

Ketua program studi melaporkan keberhasilan, kegagalan
dan analisis program peningkatan kinerja dalam bentuk
Laporan

Laporan kinerja

Evaluasi

Kinerja

Program

Studi,

untuk

peningkatan mutu kegiatan akademik (tridharma PT) serta
melaporkannya tiap semester kepada Dekan.
▼
Perencanaan yang
berorientasi pada
outcomes

9.

Dekan mempelajari laporan evaluasi kinerja untuk
peningkatan mutu kegiatan akademik kedalam laporan
EPSBED, rencana kegiatan dan anggaran tahunan.

▼
Penyusunan laporan
evaluasi diri kinerja
Institusi
▼
Audit Mutu
Akademik Internal
(AMAI) program
studi dan Institusi
atas permintaan
pimpinan
▼
Permintaan
perbaikan
kinerja oleh
Pimpinan terkait
dengan temuan
AMAI
▼
Peningkatan mutu tri
dharma PT secara
berkelanjutan

10. LPM membantu ketua prodi melaporkan keberhasilan,

kegagalan dan analisis kinerja dalam bentuk laporan
evaluasi diri tiap semester kepada Dekan.
11. Dekan dan Rektor (Pimpinan) menugaskan Auditor

melakukan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di tiap
program studi.

12. Hasil audit di laporkan Ketua Tim Audit kepada

pimpinanmelalui Ketua UPM. Pimpinan menyampaikan
permintaan perbaikan kinerja kepada Ketua UPM terkait
hasil audit yang dilakukan.
13. KetuaUPM dan ketua program studi melaksanakan

peningkatan mutu tri dharma PT secara berkelanjutan.
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▼
14. UPM membantu Dekan untuk menyusun laporan evaluasi

kinerja institusi dan rencana tindak
Penyusunan laporan
evaluasi kinerja
Perguruan Tinggi

lanjut

untuk

peningkatan mutu kegiatan akademik untuk menjadi
pertimbangan

penyusunan

Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilaksanakan Pembantu
Rektor.
▼
Peningkatan mutu

15. Pimpinan unit melakukan tindaklanjut meningkatkan mutu.

▼
Penyempurnaan
SPM

16. UPM melakukan penyempurnaan SPM di lingkungan

Institusi.

Penjaminan mutu akademik internal tingkat program studi dilakukan untuk menjamin:
a. Kepatuhan terhadap standar akademik, kebijakan akademik, peraturan akademik, manual
mutudan manual prosedur implementasi.
b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi lulusan yang
ditetapkan program studi.
c. Kepastian bahwa kurikulum telah disusun untuk mendukung spesifikasi program studi
yang ditetapkan.
d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan
stakeholders.
Untuk menjamin Implementasi sistem penjaminan mutu ditingkat program studi unit
penjaminan mutu mengaudit program studi sesuai SOP dari unit kajian penjaminan mutu.
Anggota unit penjaminan mutu yang dipilih telah mengikuti pelatihan SPMPT (Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan AMAI (Audit Mutu Akademik Internal).

UPM

inibersama-sama ketua program studi dan pembantu Dekan I yang menentukan/menetapkan
standar mutu pembelajaran dan menilai kinerja program studi sesuai dengan kebijakan
akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik yang
merupakan penjabaran dari dokumen akademik dan dokumen mutu Universitas yang telah
disusun dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan tujuan dari pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk memenuhi Standar Nasional
Pendidikan (SNP) yang terdiri atas 8 (delapan) yaitu standar isi, standar proses, kompetensi
lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan
penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal dan setiap
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Perguruan Tinggi wajib mengembangkan standarnya sehingga sekurang-kurangnya memenuhi
standar BAN PT dengan tambahan standar penelitian, pengabdian pada masyarakat dan standar
kerja sama, dengan arahan yang jelas sesuai visi, misi dan strategi pengembangan perguruan
tinggi.
Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal ditingkat program studi telah dilaksanakan secara
rutin melalui mekanisme rapat internal untuk mempersiapkan kegiatan monitoring dan
mengevaluasi keberlangsungan proses pembelajaran. Penjaminan mutu program studi juga
melalui proses instruksi kepada dosen pengajar untuk mengumpulkan buku ajar dan SAP di
awal semester dan dilakukan monitoring di pertengahan semester dan evaluasi di akhir
semester.Untuk melihat hasil proses belajar mengajar dilakukan dengan memberikan quisioner
berisi tentang aktivitas PBM umpan balik Mahasiswa peserta perkuliahan selama satu semester
setiap Dosen pada mahasiswa.
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STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN
3.1

Mahasiswa

3.1.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa mencakup mutu prestasi dan
reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya).
Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa untuk
menghasilkan calon Mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi
pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa baru yang diterapkan pada
Fakultas Teknik ini, serta efektivitasnya.
Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada
Fakultas mengacu pada SOP SPMI UNTAG 1945 Samarinda

tentangPenerimaan

Mahasiswa Baru (PMB)yang bisa dilihat pada web sitespm.untag-smd.ac.id :

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/19

Prosedur Mutu

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
(PMB)

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur ProsesPenerimaanMahasiswaBaru
1. Bagian kemahasiswaan bersama dengan Wakil Ketua
Rapatkoordinasi

mengadakan rapat koordinasi penerimaan Mahasiswa
baru.

▼

Pembentukan panitia
penerimaanMahasiswa
baru

2. Pembentukan panitia penerimaan Mahasiswa baru,
dengan SK ketua di bawah koordinasi kepala bagian
kemahasiswaan.

▼
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Publikasi

3. Publikasi penerimaan Mahasiswa baru.

▼

4. PendaftaranMahasiswa, denganpersyaratan :
1. Mengisidanmenandatangaiformulirpendaftaran.
2. Lulusdanberijasah SLTA.
3. Pas Photo.
-

Calon Mahasiswa datang untuk mengisi formulir
pendaftaran di kampus..

PendaftaranMahasiswa
-

Calon Mahasiswa membayar uang pendaftaran ke
Bank .

-

Calon Mahasiswa menyerahkan slip pembayaran
pendaftaran dan kelengkapan persyaratan ke panitia
untuk mencetakkan kartu peserta ujian yang harus
dibawa pada saat mengikuti seleksi ujian masuk.

▼
5. Sistem Seleksi (tes/ujian masuk).
-

Panitia

PMB

mempersiapkan

soal

ujian

dan

menggandakan sesuai jumlah peserta ujian.
Sistem seleksi
tes/ujian masuk

-

Panitia PMB menyiapkan ruang ujian sesuai dengan
jumlah peserta.

-

Panitia menetapkan pengawas ujian sesuai dengan
jumlah ruangan yang digunakan.

▼
6. Panitia PMB bersama pimpinan melakukan rapat
penentuan kelulusan bagi peserta ujian. Bagi calon
Mahasiswa yang mempunyai rekomendasi, maka
Panitia
Penentuan kelulusan
dan pengumuman

mempertimbangkan

kemungkinan

kelulusannya dengan tetap memperhatikan kriteria
kelulusan yang telah ditetapkan.
Panitia PMB mengumumkan hasil keputusan rapat
tentang calon Mahasiswa yang diterima.

▼
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7. Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib
membayar

kewajiban

keuangan

SPP

dan

Pembangunan pada Bank dan kopi bukti pembayaran
diserahkan kepada bagian keuangan.
Registrasi ulang calon
Mahasiswa yang Lulus
/ diterima

Bagi Mahasiswa baru, yang mengundurkan diri oleh
karena diterima di Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
lain dengan melampirkan persyaratan yang telah
ditetapkan dapat mengajukan surat permohonan
tertulis untuk mengambil kembali uang pembayaran
SPP.

▼
8. Bagian Kemahasiswaan mendata Mahasiswa yang
Pendataanmahasiswa

masuk,

▼
9. Setelah mahasiswa baru diterima maka dilakukan
Orientasi

orientasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada
Fakultas mengacu pada SOP tentangPenerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dapat dilihat
pada web site spm.untag-smd.ac.id
Sistem rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa baru berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Statuta dan Pedoman Pendidikan Universitas 17
Agustus 1945 Samarinda, yaitu antara lain : sistem penerimaan dilakukan melalui
seleksi secara tertulis dan psikotes bagi yang memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Bagi calon Mahasiswa yang berprestasi dari sekolah sebelumnya dapat
diterima langsung. Mahasiswa yang lulus seleksi diwajibkan menyertakan surat
keterangan bebas narkoba.
i.

Tuliskan data Mahasiswa reguler dan Mahasiswa transfer untuk masing-masing
program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di Fakultas Teknik
sesuai dengan mengikuti format tabel berikut:
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No

Hal

(1)

(2)

1

Program
reguler

2

Jumlah Mahasiswa pada PS
PS 1
PS 1
Teknik
Teknik Sipil
Arisitektur

Program
nonreguler

(3)

Total Mahasiswa
pada Fakultas

(4)

(5)

(8)

1. Mhs. baru bukan transfer

133

110

243

2. Mhs. baru transfer
Total mhs. reguler
1. Mhs. baru bukan transfer
2. Mhs. baru transfer
Total mhs. non-reguler

14
754
-

6
216
-

20
970
-

Catatan:
(1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh
waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
(2) Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan
secara paruh waktu.
(3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang
telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

3.1.3. Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa
transfer. Jelaskan pula alasan Mahasiswa melakukan transfer.
Fakultas memberikan kesempatan kepada Mahasiswa transfer untuk menyelesaikan
studinya dengan syarat bahwa asal perguruan tinggi mahasiswa transfer sudah
terakreditasi minimal sesuai dengan nilai akreditasi program studi.

Mahasiswa

transfer/ pindahan harus mengikuti persyaratan kurikulum yang berlaku pada jurusan/
program studi yang bersangkutan, seperti konversi transkrip nilai.
Adapun alasan mahasiswa melakukan transfer yaitu:
1. Menyesuaikan jadwal kuliah yang lebih mengakomodir dengan jadwal kerja di
instansi/perusahaan;
2. Mahasiswa yang pindah dari luar kota ke Samarinda karena alasan tertentu;
3. Mahasiswa program diploma yang ingin menyelesaikan tingkat Sarjana.
3.2. Lulusan
3.2.1. Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari
mahasiswa reguler bukan transferuntuk tiap program studi S1 yang dikelola
olehFakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format tabel berikut:
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Rata-rata masa studi

Rata-rata IPK

(tahun)

lulusan

(3)

(4)

1 Teknik Sipil

4,0

3,03

2 Teknik Arsitektur

4,0

3,29

4,0

3,02

No.

Program Studi

(1)

(2)

Rata-rata di Fakultas

3.2.2. Uraikan pandangan Fakultas tentang rara-rata masa studi dan rata-rata IPK
lulusan, yang mencakup aspek: kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya
peningkat

Fakultas Teknik yang terdiri dari dua program studi yaitu Prodi Teknik Sipil dan Teknik
Arsitektur dalam 3 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut: Program Studi Teknik
Sipil rata-rata masa studi 4 tahun dan rata-rata IPK lulusan 3,03. Program studi Arsitektur
rata-rata masa studi 4 tahun dan rata-rata IPK lulusan 3,31.Rata-rata masa studi pada ke dua
Program Studi masih wajar, karena masih di bawah 5 tahun dan rata-rata IPK lulusan sangat
memuaskan dan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke kenjang lebih tinggi
(S2).Upaya pengembangan ditempuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana PBM,
memperbaharui buku ajar, pembuatan modul dan memberikan tugas rumah. Sedangkan
upaya untuk meningkatkan mutu adalah meningkatkan kualitas Dosen dengan tugas belajar
kejenjang yang lebih tinggi S3 dan mengadakan pelatihan mengenai tata cara pengajaran
yang baik pelatihan PEKERTI serta mengikuti seminar-seminar.
Kendala-kendala yang dihadapi:
-

Belum adanya kerjasama dengan stakeholder dalam hal penerimaan tanaga kerja.

- Kurangnya dana yang tersedia bagi Dosen untuk melanjutkan studi
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STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Dosen Tetap
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah Dosen yang diangkat dan
ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk Dosen
penugasan Kopertis dan Dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan
keahlian bidang studinya. Seorang Dosen hanya dapat menjadi 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.

4.1.1. Tuliskan jumlah Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing
PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan jabatan fungsional dan
pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut

Jumlah Dosen Tetap yang bertugas
pada Program Studi:
No.

Total di

Hal
Fakultas

(1)
(2)
A Jabatan Fungsional :
1
2
3
4

B

Asisten Ahli
Lektor
Lektor Kepala
Guru Besar/Profesor
TOTAL

PS-1
Teknik Sipil
(3)

PS-2
Teknik Arsitektur
(4)

(5)

14
6
2
22

6
6

17
6
2
25

29
3
32

10
19

38
3
41

Pendidikan Tertinggi :

1 S1
2 S2/Profesi/Sp-1
3 S3/Sp-2
TOTAL
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4.1.2 Tuliskan banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan Dosen tetap yang
bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas/Sekolah Tinggi dalam
tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
PS-1

PS-1

Teknik
Sipil
(3)

Teknik
Arsitektu
r
(4)

Total di

No.

Hal

(1)

1.

(2)

Fakultas
(5)

1

Banyaknya Dosen pensiun/berhenti

1

-

1

2

Banyaknya perekrutan Dosen baru

6

4

10

3

Banyaknya Dosen tugas belajar S2/Sp-1

-

1

1

4

Banyaknya Dosen tugas belajar S3/Sp-2

12

1

14

Kecukupan
Kecukupan jumlahDosen tetap di Fakultas untuk Progran Studi Teknik Arsitektur rasio
Dosen dengan Mahasiswa 1:20 jumlah Dosen Tetap 11 orang dan jumlah mahasiswa 227
orang dan berdasarkan Sistem rekrutmen Dosen sesuai Statuta Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda.

2.

Kualifikasi
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani
dan rohani, sesuai persyaratan Universitas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.Dosen pada Fakultas Teknik berpendidikan S2 sebanyak 38
orang dan berpendidikan S3 sebanyak 3 orang yang terbagi dalam jabatan fungsional
akademik lektor kepala 2 orang, lektor 6 orang dan asisten ahli 17 orang.

3.

Pengembangan karier
Pengembangan karir sebagai upaya untuk pembinaan karir profesi Dosen Fakultas Teknik
memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 sebanyak 14 orang.
Peningkatan kerjasama Dosen dalam penelitian, studi banding, seminar, pelatihan dan
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pertemuan ilmiah serta dan pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah
maupun instansi swasta.
4.

Kendala dalam pengembangan tenaga Dosen :
Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga Dosen tetap untuk studi lanjut ke jenjang
yang lebih tinggi S3 keluar negeri karena keterbatasan dana. Biaya kuliah selama ini hanya
bersumber dari dana BPPS Pusat, dana stimulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan biaya sendiri. Sehingga masih ada Dosen yang belum mengikuti pendidikan S3.
Kendala lainnya adalah minimnya kerjasama dengan instansi atau organisasi lainnya yang
berskala Internasional dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat.

4.2

Tenaga Kependidikan
Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Teknik dengan mengikuti
format tabel berikut.
Jumlah Tenaga Kependidikan

di Fakultas Teknik dengan
Jenis Tenaga
No.

Pendidikan Terakhir
Kependidikan
S3 S2

(1)

(2)

S1

D4

D3

D2

D1

(3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Pustakawan *

(10)

2

Laboran/ Teknisi/
2 Analis/ Operator/
Programer

3

6

3 Administrasi

4

9
2

4 Lainnya kebersihan
Total

SMA/SM
K

7

17

2

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan
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4.1.3. Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan,
dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan.
1. Kecukupan
Pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, dan kualifikasi
diilihat dari komposisi tenaga kependidikan di atas, baik jumlah dan kualifikasinya sudah
cukup memadai.

Tenaga pustakawan hanya ada di tingkat Universitas karena

perpustakaan terpadu pada tingkat Universitas.

Sedangkan di Fakultas, perpustakaan

dikelola langsung oleh jurusan dan jumlah buku pustaka cukup memadai. Setiap kegiatan
praktikum langsung dibimbing oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Dosen pembimbing
praktikum dan didukung oleh tenaga laboran yang tersedia. Peningkatan pengetahuan
tenaga Laboratorium dengan mengikutsertakan dalam pelatihan workshop.
2. Kualifikasi
Dilihat dari kualifikasi tenaga kependidikan terutama tingkat pendidikan dan
keterampilan, maka secara kualifikasi telah memenuhi sesuai dengan standar yang
dibutuhkan. tenaga keperpustakaan telah mengikuti pelatihan tentang kepustakaan.
Tenaga operator telah mengikuti pelataihan PD Dikti, SIAKAD, e-Learning, e-Journal,
KRS Online.
Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan sistem pembinaan
kepegawaian dan karir masih belum jelas. Keterbatasan tenaga administrasi, laboran,
teknisi dan operator.
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STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEM IK
5.1 Kurikulum
Jelaskan peran Fakultas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk program
studi yang dikelola

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan
kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya

hard skills

danketerampilan kepribadian dan perilaku (soft skills)yangdapat diterapkan dalam berbagai
situasi dan kondisi.Penyusunan Kurikulum tersebut mengacu pada SOPSPMI UNTAG
1945 Samarinda tentangperancangan danpengembangan kurikulum.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1/11

Prosedur Mutu

PERANCANGAN DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM

Tgl Berlaku:
17-08-2015

FAKULTAS TEKNIK

Alur Proses Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
1. Ketua program studi mengajukan rencana perancangan/
Rencana
pengembangan

pengembangan kurikulum kepada Dekan melalui Pembantu
Dekan bidang Akademik.

▼
Pengajuan
pengembangan

2. Dekanberkoordinasi

dengan

Pembantu

Dekan

bidang

Akademik mengenai pengajuan dari ketua program studi.

▼
3. Dekan memberikan persetujuan kegiatan pengembangan
Persetujuan

kurikulum.

▼
4. Program studi mengundang pihak-pihak yang terkait dalam
Undangan rapat

pengembangan kurikulum seperti pengguna

dan lainnya

yang diperlukan untuk memberikan masukan.
▼
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Rapat
pengembangan
▼
Penyusunan berita
acara
▼
Pengesahan
kurikulum baru

5. Rapat pengembangan kurikulum dilaksanakan.

6. Penyusunan berita acara pengembangan kurikulum.

7. Kurikulum yang telah diperbarui oleh Dekan diajukan ke
Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan.

▼
8. Kurikulum disosialisasikan kepada Mahasiswa, Dosen dan
Sosialisasi

tenaga kependidikan terkait.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan
kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya

hard skills

danketerampilan, kepribadian dan perilaku (soft skills)yang dapat diterapkan dalam
berbagai situasi dan kondisi.Penyusunan kurikulum mengacu pada SOP.
Fakultas menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, misi dan tujuan
serta sasaran dan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Dosen Tetap danstakeholder yang
terkait dengan bidang ilmu (instansi pemerintah maupun swasta) serta parapengguna
lainnya. Jenis mata kuliah dalam kurikulum utamanya mengacu pada kurikulum nasional
yang berlaku. Peninjauan kembali kurikulum dilakukan dua tahun sekali, pergantian isi
kurikulum menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan lingkungan terutama pada muatan
lokal dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan.
a.

Pembelajaran
Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi proses
pembelajaran.Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi proses
pembelajaran
1. Monitoring
Monitoring dilakukan mulai dari persiapan sebelum perkuliahan (SAP, buku ajar/ hand
out) dan untuk perkuliahan berjalan buku absensi kehadiran Dosen dan Mahasiswa,
media pembelajaran seperti LCD,spidol dan evaluasi akhir perkuliahan dilakukan oleh
Ketua program studi.
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2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh tim unit penjaminan mutu Fakultas terhadap pelaksanaan
proses pembelajaran di tingkat program studi berdasarkan

hasil monitoring yang

dilakukanoleh Ketua program studi. Evaluasi dilakukan secara sistematik, terstruktur,
periodik dan berkesinambungan.
.5.3. Suasana Akademik
Jelaskan peran Fakultas dalam mendorong

suasana akademik yang kondusif. (1)

Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan prasarana dan sarana,(3) dukungan
dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam & di luar kelas.
1. Kebijakan Tentang Suasana Akedemik.
Fakultas mendukung semua program pembelajaran dan

suasana akademik yang

kondusif untuk seluruh kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Program Studi Arsitektur beserta seluruh civitas akedemika didalamnya menyadari
bahwa suasana akedemika (acedemic atmosphere) yang kondusif dan nyaman akan
memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu program studi. Oleh karena itu, suasana
akedemik harus diciptakan sebaik-baiknya agar proses pembelajaran sesuai dengan visi,
misi dan tujuan.
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pada program studi Teknik Arsitektur dalam melaksanakan proses pembelajarannya
ditunjang oleh berbagaisarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya suasana
akedemik yang

kondusif yang mendukung lancarnya kegiatan akademik : ruang

perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang Dosen dan administrasi, media
pembelajaran,laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan pelayanan kepada
mahasiswa melalui kemudahan akses informasi, kesempatan melakukan kegiatan
ekstrakurikuler olahraga, pengabdian pada masyarakat dan keagamaan yang dilakukan
melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM). Program pembimbingan Dosen penasehat
akademik bagi Mahasiswa, agar Mahasiswa mampu mencapai prestasi belajar yang
optimal. Pembimbingan Mahasiswa berupa kegiatan akademik seperti : karya ilmiah,
skripsi dll.
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3. Dukungan Dana
Sumber pendanaan program studi berasal dari dana Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP) mahasiswa. Dan SPP tersebut dikelola oleh pihak yayasan untuk
pengembangan program studi seperti pengadaan fasilitas pembelajaran, praktikum, gaji
Dosen, pengembangan sarana dan prasarana perkuliahan.

4. Kegiatan Akademik di Dalam dan Luar Kelas
Kegiatan akademik di dalam kampus dilakukan melalui proses belajar mengajar secara
terstruktur melalui tatap muka, diskusi dan

presentasi Mahasiswa.

Sedangkan

kegiatan di luar kampus dengan cara Dosen melibatkan mahasiswa pada kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat, seminar.
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STANDAR 6.
6.1

PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM
INFORMASI

Pembiayaan

6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji yang diterima di Fakultas Teknik selama tiga
tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber
Dana
(1)
PT sendiri

Jenis Dana
(2)

(6)

TS
Teknik Sipil Arsitektur
(Juta)
(Juta)

(4)

(5)

202,747

1.108,530

238,640

1.555,393

353,450

Praktikum

52,380

10,000

26,000

11,000

19,079

12,000

Pelaksanaan
ujian

22,579

12,158

20,721

11,157

12,401

6,677

Pemeliharaan
alat-alat

52,380

5,000

6,900

6,000

16,910

7,000

ATK

10,145

4,539

5,585

3,091

10,100

5,224

THR

22,500

6,750

26,750

6,250

43,000

17,000

Prasarana Lab.

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Pengembangan
Dosen

10,000

10,000

10,000

10,000

10.,000

10,000

(7)

(8)

12,000

Kesehatan
(BPJS)

54,500

14,250

52,250

11,000

56,000

Operasional
Lembaga

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

117,500

83,000

20,000

122,000

164,000

93,000

900

4,000

16,000

5,000

19,000

6,000

27,857

37,000

44500

80,000

24,000

92,500

4,000

-

-

-

-

-

-

24,540

-

23,090

-

25,220

63,332

34,102

99,349

53,493

60,527

32,591

105,592

48,414

114,161

52,060

129,621

58,907

10,000

250,000

10,000

212,000

10,000

190,000

1,577,035

723,241

1,660,399

879,831

203,303

923,301

Perjalanan Dinas
Pengabdian
masyarakat
Studi Banding
Studi Lanjut
Kegiatan
Kemahasiswaan
Sarana
Prasarana
Total

(3)

TS-1
Teknik Sipil Arsitektur
(Juta)
(Juta)

946,107

Gaji

Penelitian

Yayasan

TS-2
Teknik Sipil
Arsitektur
(Juta)
(Juta)
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Penggunaan dana:
No.
(1)
1
2
3
4
5
6
7

Jenis Penggunaan
(2)
Pendidikan
Penelitian
Pengabdian kepada
Masyarakat
Investasi prasarana
Investasi sarana
Investasi SDM
Kemahasiswaan
Total

TS-2
Rp
(3)
1.148,855
200,500

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase
TS-1
TS
%
Rp
%
Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
57,40
1.132,.394
59,61
1.908,843
10,04
142,000
7,50
257,000

%
(8)
68,95
9,28

64,857

3,25

80,445

4,23

92,524

3,34

250,000
200,000
36,000
97,000
1,997,212

12,52
10,01
1,80
4,86
100,00

170,000
72,000
150,000
152,845
1,899,684

8,95
3,80
7,70
8,05
100,00

150,000
60,000
210,000
93.118
2,768,485

5,42
2,17
7,59
3,36
100,00

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma per program studi:
No.

Nama Program Studi

(1)
1
2

(2)

TS-2
(3)

Teknik Sipil
Arsitektur

Jumlah Dana (juta rupiah)
TS-1
(4)
1,577,035
1,660,399
723,241
879,831

TS
(5)
2,203,303
923,301

6.1.2. Uraikan pendapat pimpinan Fakultas tentang perolehan dana pada butir 6.1.1, yang

mencakup aspek : kecukupan dan upaya pengembangannya. Uraikan pula kendalakendala yang dihadapi.
1. Kecukupan
Sumber dana yang tersedia untuk kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas dirasakan
sudah mencukupi.
Upaya pengembangan sumber dana untuk pengelolaan Fakultas dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta melalui penelitian dan
pengabdian masyarakat.
2.

Kendala yang dihadapai
Kendala yang dihadapi adalahPemerintah Pusat/Daerah sebagai penyedia dana masih lebih
memprioritaskan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri ternama dan besar dalam
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat serta dari pihak swasta juga belum banyak
terlibat di dalam kegiatan tersebut.

6.1

Sarana

6.2.1 Uraikan penilaian Fakultas Teknik tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan
program Tri Dharma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek:
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kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam
lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana.
1. Kecukupan/ketersediaan/akses
Sarana yang tersedia untuk menunjang proses perkuliahan sudah cukup memadai
LCD, laptop dan media internet akan tetapi sarana untuk menunjang kegiatan
praktikum terutama di laboratorium dirasa masih perlu ditingkatkan. Sedangkan
sarana untuk menunjang penelitian dan pengabdian masyarakat cukup. Setiap Dosen
dapat menggunakan sarana tersebut

untuk kegiatan tridharma.

Rencana

pengembangan sarana untuk lima tahun ke depan tercantum dalam renstra dan renop
Fakultas.
2. Rencana pengembangan
Upaya pengembangan sarana Fakultas dilakukan sesuai dengan azas kebutuhan dan
perkembangan teknologi terkini seperti : pengembangan sistem pembelajaran
melaluimetode E-learning, pengembangan ruang kuliah yang berbasis teknologi dan
mengembangkan suasana ruang kuliah yang nyaman dan bersih.
3. Kendala yang dihadapi
Kendala yang terkadang dihadapi adalahmasih terbatasnya dana yang tersedia dari
yayasan untuk mempercepat pengembangan sarana Fakultas serta masih belum banyak
Dosen yang mau berkompetisi untuk mendapatkan hibah.

6.2.2. Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program

Tridarma PT pada semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.
Uraikan pula rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan
mengikuti format tabel berikut:

No.

(1)
1.
2.
3.
4.

Jenis Sarana
Tambahan
(2)
LCD projector
Laptop
Komputer
Peralatan
laboratorium

Investasi
sarana
3 tahun
terakhir
(juta Rp)*
(3)
30
21
20
70

Rencana investasi sarana dalam lima tahun
mendatang
Nilai Investasi (juta Rp)

Sumber Dana

(4)
50
30
30
200

(5)
Universitas
Universitas
Universitas
Universitas
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6.3. Prasarana

6.3.1. Uraikan penilaian Fakultas Teknik tentang prasarana yang telah dimiliki, khususnya yang
digunakan untuk program studi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran
serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang.
Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana.
Kecukupan
Prasarana yang tersedia untuk menunjang proses perkuliahan sudah cukup memadai
ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, pusat bahasa, ruang komputer dan ruang
seminar sehingga dengan prasarana yang ada maka proses perkuliahan dapat berjalan
dengan baik.
1. Kewajaran
Prasarana yang tersedia

bagi kegiatan tridharma Perguruan Tinggi (proses belajar

mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat) sudah memenuhi persyaratkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi ).
3. Rencana pengembangan
Upaya pengembangan prasarana Fakultas dilakukan sesuai dengan azas kebutuhan dan
perkembangan teknologi terkini seperti melengkapi sarana laboratorium yang terbaru.
4. Kendala yang dihadapi
Kendala yang terkadang dihadapi adalahmasih terbatasnya dana yang tersedia dari
yayasan untuk mempercepat pengembangan

prasarana Fakultas serta masih belum

banyak Dosen yang mau berkompetisi untuk mendapatkan hibah.
6.3.2 Sebutkan prasarana tambahan untuk semua program studi yang dikelola dalam
tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima
tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut:
No.

Jenis Prasarana Tambahan

(1)
(2)
1. Ruang kuliah

Investasi prasarana
selama 3 tahun
terakhir (juta Rp)*
(3)
400

Rencana investasi prasarana dalam lima
tahun mendatang
Nilai Investasi
Sumber Dana
(juta Rp)*
(4)
(5)
600 Universitas dan
Pemprov Kaltim

2. Rehab ruang rapat

200

200

3. Rehab ruang seminar mahasiswa

125

-

4. Pengemb.Perpustakaan Pusat

-

15.000

5. Lab. Bahasa (Inggris, Jepang,
Arab, dan Mandarin)

300

300
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6.4. Sistem Informasi

6.4.1 Jelaskan

sistem

andCommunication

informasi

manajemen

Technology)

dan

yang

fasilitas

digunakan

ICT

(Information

Fakultas

untuk

prosespenyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU,
SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning. Jelaskan
pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi.
Universitas membuka fasilitas hot spot yang dapat mengakses internet secara bebas di
areal kampus, keberadaan internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu
keperluan proses belajar mengajar baik oleh Dosen maupun mahasiswa, seperti
pemberian tugas, mencari bahan kuliah/literatur.
Universitas juga telah memiliki website (www.untag-smd.ac.id) sedangkan Fakultas
memiliki website (teknik@untag-smd.ac.id) yang dapat digunakan untuk melakukan
sosialisasi dan memberikan informasi kepada Mahasiswa.
Untuk perpustakaan memiliki website (www.pusaka.untag-smd.ac.id), sedangkan sistem
administrasi kepegawaian dan inventarisasi
(www.situ.untag-smd.ac.id).

sarana dan prasarana di dalam

Untuk sistem informasi akademik (www.siakad.untag-

smd.ac.id) .
Keberadaan internet yang menghubungkan unit-unit di lingkungan Universitas sudah
dilakukan/dipasangkan oleh pihak Universitas dengan adanya internet

tersebut

dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk saling mengirimkan/bertukar informasi.
Pada setiap unit bagian Universitas telah dilengkapi dengan perangkat komputer yang
dapat mengakses internet (software dan hardware).
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6.4.2 Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan
mengikuti format tabel berikut.
Jenis Data
Secara
Manual

(1)
1. Mahasiswa

Sistem Pengelolaan Data
Dengan
Dengan Komputer
Komputer
Melalui Jaringan
Tanpa Jaringan
Lokal (LAN)

(2)

(3)

Dengan Komputer
Melalui Jaringan
Luas (WAN)

(4)

(5)
√

2. Kartu Rencana Studi
(KRS)

√

3. Jadwal mata kuliah

√

4. Nilai mata kuliah

√

5. Transkrip akademik

√

6. Lulusan

√

7. Dosen

√

8. Pegawai

√

9. Keuangan

√

√

10. Inventaris

√

√

11. Pembayaran SPP

√

12. Perpustakaan

√

6.4.3 Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Fakultas
Teknik (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail, sms, buletin).

Rencana pengembangan sistem informasi
Beberapa rancangan pengembangan SI yang perlu dilakukan yaitu:
a. Penyediaan basis data dan informasi kemahasiswaan yang up to date baik melaui internet.
b. Memberikan kemudahan akses terhadap basis data dan informasi tersebut pada setiap
tingkat program studi, Fakultas dan Universitas.
c. Peningkatan pemanfaatan basis data dan informasi kemahasiswaan sebagai bahan untuk
pengambilan keputusan bagi pengambil kebijakan.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi. yaitu:
a. Belum semua SDM menguasai teknologi informasi.
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b. Terbatasnya sumber dana untuk melengkapi perangkat Informasi Teknologi yang
dibutuhkan.
Upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika di Fakultas Teknik
(misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail, sms, buletin).
1. Surat
Digunakan untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan:
- Pemberitahuan penerimaan Mahasiswa baru.
- Pemberitahuan akademik dan administrasi kepada Mahasiswa dan Dosen.
- Undangan akademik dan administrasi bagi Mahasiswa dan Dosen.
- Peringatan akademik dan administrasi bagi Mahasiswa dan Dosen.
- Undangan rapat.
- Korespondensi dengan pimpinan program studi dan Universitas.
2. Faksimili.
Digunakan untuk penyebaran informasi secaracepatyang berkaitan dengan korespondensi
dengan institusi dan lembaga di luar lingkungan Universitas.
3. E-mail
Penggunaan e-mail sebagai sarana komunikasi antara civitas academica di lingkungan
Fakultas sangat dianjurkan. Setiap mahasiswa dan dosen memiliki e-mail account yang
diperoleh dari UPT teknologi informasi Universitas. E-mail account Mahasiswa selain
berfungsi sebagai sarana komunikasi berbasisteknologi informasi, juga merupakan akses
pada sejumlah fasilitas teknologi informasi, seperti pendaftaran/perubahan rencana studi,
nilai Mahasiswa, internet eksternal dan lain sebagainya.
4. SMS
Fakultas memiliki data nomor telepon selular milik para pimpinan, Dosen dan Mahasiswa.
Dalam kondisi dimana terdapat hal-hal yang perlu diketahui secara cepat oleh Dosen dan
Mahasiswa, Sekretariat Fakultas akan mengirimkan SMS kepada pihak-pihak terkait untuk
menginformasikan hal-hal tersebut.
5. Jejaring Sosial berupa: Facebook, Twitter
6. Papan Pengumuman
Fakultas memiliki papan pengumuman yang bersifatkonvensional dan berbasis web. Papan
pengumuman tersebut digunakan untuk, antara lain:
- Pengumuman proses-proses akademik dan administrasi di lingkungan program
sarjana.
- Pengumuman nilai Mahasiswa.
- Pengumuman beasiswa.
- Pengumuman akademik dari pihak eksternal yang berkaitan dengan kegiatan
akademik di lingkungan Fakultas.
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Papan

pengumuman

berbasis

web

dapat

diakses

melalui

www.untag-

smd.ac.id/teknik@untag-smd.ac.id secarainternal maupun eksternal Universitas.
- Informasi tentang masing-masing program studi, meliputi informasi tentang
Dosen pengajar, kurikulum, daftar mata kuliah, dan silabus.
- Buku Panduan Akademik Prodi.


6.4.4. Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya
pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.
Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang adalah:
1. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan jaringan internet secara bertahap.
2. Meningkatkan kemampuan menguasai teknologi informatika.
3. Meningkatkan kualitas website dengan penyediaan perangkat teknologi.
informasi yang meningkatkan kecepatan akses informasi.
Upaya pencapaiannya adalah :
1. Rasio ketersedian komputer/internet dan pengguna seimbang.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi informatika.
Kendala-kendala yang dihadapi adalah :
Dana yang dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi masih belum memadai.
Upaya pencapaiannya adalah :
1. Rasio ketersedian komputer/internet dan pengguna seimbang.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi informatika.
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STANDAR 7. PENELITIAN,
KEPADA MASYARAKAT

PELAYANAN/

PENGABDIAN

7. 1 Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Dosen mengacu pada SOP SPMI UNTAG 1945
Samarinda tentangpenelitian, sebagai berikut:

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
Prosedur Mutu

No. Dokumen:
UNTAG-PM-08/02

PENELITIAN

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Prosedur Penelitian
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Rencana
penelitian

(LPPM) setiap awal tahun mengumunkan hal-hal yang
berkaitan dengan rencana penelitian, termasuk panduan
dan arah penelitian.

▼
2. Dosen

dan

Mahasiswa

membuat

proposal

dan

menyerahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian
pada

Masyarakat

(LPPM).

Proposal

penelitian

menguraikan:
1. Masalah yang akan diteliti dan hipotesis penelitian.
2. Personil yang terlibat, keahlian dari masing-masing
Proposal
penelitian

personil dan tanggung jawabmya.
3. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian.
4. Metode yang dilakukan serta variable-variabel yang
akan diamati dalam penelitian.
5. Jadwal pelaksanaan penelitian.
6. Anggaran, material yang dibutuhkan dan sumber
pendanaan.
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▼
3. Proposal yang masuk dikumpulkan dan diseleksi oleh
Seleksi proposal

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM) melalui tim seleksi bidang keilmuan.

▼
4. Hasil review di evaluasi oleh Lembaga Penelitian dan
Pengumuman lolos
seleksi

Pengabdian

pada

Masyarakat

diumumkan

proposal

persetujuan

Rektor

yang

(LPPM),
lulus

Universitas

kemudian

seleksi

17

Agustus

dengan
1945

Samarinda.
▼
5. Bagi proposal yang lolos, diberikan dana penelitian dari
Dana penelitian

sponsor (yayasan, Universitas atau instansi lain) sesuai
dengan aturan yang berlaku.

▼
Pelaksanaan
penelitian

6. Mahasiswa dan Dosen melaksanakan penelitian.

▼
Laporan
penelitian

7. Laporan penelitian ditulis dengan aturan penulisan yang
telah ditetapkan.

▼
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM)

mengevaluasi

hasil

penelitian

dengan

berpedoman pada kebijakan mutu dan standar mutu
Evaluasi penelitian

penelitian yang telah ditetapkan, diantarnya :
-

Kuantitas dan kualitas artikel.

-

Kualitas inovasi

▼
9. Hasil penelitian dipublikasikan melalui seminar/jurnal
bereputasi nasional/internasional, dan digunakan untuk
Publikasi

memecahkan

masalah-masalah

di

masyarakat,

pengembangan bahan ajar perkuliahan, dan pengabdian
pada masyarakat.
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▼
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Pemberian
penghargaan

menilai penelitian terbaik dan menyediakan penghargaan
bagi Peneliti terbaik 1-3 setiap tahun dengan persetujuan
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

7.1.1. Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di
lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut

Jumlah Judul Penelitian
N Nama Program
o
.

Total Dana Penelitian
(Juta
Rp)

Studi

(1)

(2)

1 Teknik Sipil

TS-2

TS-1

TS

TS-2

TS-1

TS

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

19

6

27

117,500

20,000

164,000

5
6
15
83,000
122,000
Arsitektur
24
12
42
200,500
142,000
Total
7.1.1
Catatan : Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya
dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

93,000

Teknik
2

257,000

7.1.2. Uraikan pandangan pimpinan Fakultas Teknik tentang data pada butir 7.1.1,

dalam perspektif: kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran,
upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala
yang dihadapi.
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1. Kesesuaian
Dilihat dari judul dan materi penelitian yang dilakukan oleh

Dosen tetap,

penelitian tersebut sudah sesuai dengan visi misi Fakultas.
2. Kecukupan
Dilihat dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh Dosen, maka peneltian yang
dilakukan mencukupi sesuai dengan jumlah dosen.
3. Kewajaran
Dilihat dari jumlah dan kualitas penelitian, maka penelitian yang dilakukan oleh
Dosen sudah memenuhi kewajaran dimana setiap Dosen memiliki kewajiban untuk
melaksanakan satu peneltian per semester.
4.

Upaya pengembangan dan peningkatan mutu

Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu penelitian dilakukan

kerjasama

dalam bidang penelitian dengan pihak lain (instansi pemerintah dan swasta ) serta
mengupayakan peningkatan bantuan biaya penelitian.
5.

Kendala yang dihadapi

Terbatasnya dana penelitian dari Universitas serta masih kurangnya daya saing untuk
mendapatkan hibah penelitian kompetitif yang didanai oleh Dikti maupun instansi
lain.

7.2. Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk
menyelesaikan masalah di masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen mengacu pada SOP SPMI
UNTAG 1945 Samarinda tentangpengabdian pada masyarakatsebagai berikut:
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UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
Prosedur Mutu

No. Dokumen:
UNTAG-PM-08/03

PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Prosedur Pengabdian Pada Masyarakat.
1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakatmulai dari
Pengelolaan
pengabdian pada
masyarakat

usulan sampai monitoring dan evaluasi dikelola oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

▼
Pengumuman
mengumumkan
informasi hibah
pengabdian kepada
masyarakat
▼

2. Program studi mengumumkan informasi hibah pengabdian
kepada masyarakat dari LPPM kepada setiap Dosen sesuai
jadwal dan jenis pengabdian.

3. Dosen membuat usulan (proposal pengabdian) sesuai
dengan
Usulan proposal

sistematika

masing-masing

pengabdian

dan

diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM).

▼
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Pendataan proposal

(LPPM) merekap seluruh proposal pengabdian Dosen
untuk di data.

▼
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM)
Seleksi proposal

menyeleksi usulan proposal yang layak

berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam aturan
pengabdian pada masyarakat melalui tim seleksi bidang
keilmuan.
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▼
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM)memproses draft usulan dengan melakukan proses
Review proposal

evaluasi/penilaian awal oleh reviewer internal pada usulan
pengabdian kepada masyarakat sebelum dikirim ke pusat
(DIKTI, LIPI).

▼
7. Hasil review dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM) dikembalikan ke Dosen pengusul
proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Perbaikan proposal
Dosen melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan
saran dari reviewer internal dan menggandakan proposal
sesuai jumlahyang diminta.
▼
8. Dosen
Pengesahan proposal

meminta

tanda

tangan

Rektor

sebelum

mengumpulkan proposal ke Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).

▼
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Pengiriman proposal

(LPPM) mengirimkan proposal hibah setelah disetujui oleh
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

▼
10. Setelah ada pengumuman terhadap pemenang usulan
pengadian kepada masyarakat, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) akan membuat surat
Pengumuman hibah

kontrak perjanjian tentang pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk pencairan
dana.

▼
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11. Pada tengah kegiatan berlangsung, DIKTI atau pemberi
hibah melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM) akan meminta laporan kemajuan
Monitoring kegiatan

pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan monitoring evaluasi
dilakukan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LP3M).

▼
12. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Laporan Pengabdian
pada Masyarakat

menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan ke
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM)dalam bentuk hard copy dan softcopy.

7.2.1 Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun
terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Nama Program

Jumlah Judul Kegiatan
Pelayanan/Pengabdian

Total Dana
Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian

No.
Studi

kepada Masyarakat
kepada Masyarakat (juta Rp)
TS-2
TS-1
TS
TS-2
TS-1
TS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Teknik Sipil
3
4
4
27,857
44,500
24,000
2
Teknik Arsitektur
3
6
10
37,000
80,000
92,500
Total
6
10
14
64,857
124,500
116,500
Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat
sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

7.2.2 Uraikan pandangan Fakultas Teknik tentang data pada butir 7.2.1 dalam
perspektif: kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran, upaya
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang
dihadapi.
Pandangan Fakultas tentang jumlah dan dana kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas
dalam tiga tahun terakhir, kesesuaian topik pengabdian dan untuk mendukung
BAN-PT: Borang Akreditasi Fakultas Teknik 2018

52

proses belajar mengajar dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi
sesuai dengan bidangnya.
Upaya pengembangan dan peningkatan mutu, meningkatkan keterlibatan Dosen
dan mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat, meningkatkan kualitas
pengabdian pada masyarakat, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan
lembaga/institusi lain.
Kendala-kendala yang dihadapi, dana yang dialokasikan untuk kegiatan
pengabdian masyarakat masih belum memadai.
7.3. Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain
7.3.1. Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas/Sekolah
Tinggi dalam tiga tahun terakhir.
Kerjasama dengan instansi luar negeri yang terkait dengan program studi/jurusan dalam
tiga tahun terakhir yang mengacu pada SOP SPMI UNTAG 1945 Samarinda
tentangKerjasama dalam dan luar Negeri adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/
No. Dokumen:
UNTAG-PM-08/01

Prosedur Mutu

KERJASAMA DALAM DAN LUAR
NEGERI

Tgl Berlaku:
17-08-2015

Alur Proses Prosedur Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
1. Inisiasi kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda dengan pihak eksternal dapat dilakukan oleh
pihak eksternal atau pihak internal Universitas 17 Agustus
Inisiasi kerjasama

1945 Samarinda. Bila inisiasi dilakukan oleh pihak
eksternal, maka dapat menghubungi baik secara datang
langsung atau melalui surat ke Rektor melalui bagian
kerjasama.
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2. Inisiasi kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda dengan pihak eksternal dapat dilakukan oleh
pihak eksternal atau pihak internal Universitas 17 Agustus
Inisiasi kerjasama

1945 Samarinda. Bila inisiasi dilakukan oleh pihak
eksternal, maka dapat menghubungi baik secara datang
langsung atau melalui surat ke Rektor melalui bagian
kerjasama.

▼
Penjajagan
urgenisitas
kerjasama.

3. Kedua

belah

pihak

melakukan penjajagan

penting

/tidaknya kerjasama dengan cara saling melakukan
kunjungan.

▼
Penyusunan draft
butir-butir
kerjasama

4. Penyusunan butir-butir draft kerjasama dapat dilakukan
oleh pihak Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau
pihak eksternal.

▼
5. Revierw butir-butir draft kerjasama dilakukan dengan
Review draft
butir-butir
kerjasama

melakukan kosultasi kepada Rektor, Pembantu Rektor,
Dekan, Kaprodi, biro, dan atau lembaga lain yang akan
terlibat kerjasama, untuk menjaring masukan masukan
tentang butir-butir kesepakatan.

▼
6. Pembahasan bersama antara Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda dengan pihak eksternal, dan memutuskan
Pembahasan
bersama

kerjasama disepakati atau tidak. Jika tidak disepakati, maka
kembali lagi ke inisiasi kerjasama. Tetapi jika dapat
diterima oleh kedua belah pihak, maka diteruskan dengan
penandatanganan MoU.

▼
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7. Penandatangan nota kerjasama dilakukan oleh kedua belah
pihak, masing-masing menerima naskah MoU bermaterai
Penandatangan
nota kerjasama

Rp

6000,00.

Tempat

penandatanganan

berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak. Penandatanganan nota
kerjasama dilakukan oleh pejabat kedua belah pihak dan
besifat terbuka.

▼
Implementasi
MoU.

8. Implementasi MoU berlangsung selama batas waktu yang
telah ditentukan.

▼
9. MoU akan dievaluasi secara terus menerus. Bila dalam
perjalanan ditemukan ketidaksesuaian dengan butir butir
Evaluasi MoU

kesepakatan, maka akan diadakan evaluasi dini. Evaluasi
juga dapat dilaksanakan pada akhir masa berlakunya
kerjasama.

▼
Perpanjangan
MoU

No. Nama Instansi
(1)
(2)
1. Universitas
Mulawarman
Samarinda

3.

Universitas
Hasanudin
Makasar

10. Kerjasama dapat diperpanjang atau berhenti tergantung
pada hasil evaluasi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Jenis
Kegiatan
(3)
Peningkatan
Pendidikan ke
(program S2
dan S3),
Pelatihan,
Penelitian dan
Abdi
Masyarakat
Pendidikan
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia

Kurun Waktu
Manfaat yang Telah
Kerja Sama
Diperoleh
Mulai
Berakhir
(4)
(5)
(6)
2015
2021
- Sarana dan Prasarana
Pendidkan,
- Sarana
Dan
Prasarana Penelitian

2017
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- Peningkatan kualitas
pendidikan ke S3
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Foto Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Hasanudin Makasar dengan Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
7.3.2. Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas Teknik

Tinggi dalam tiga tahun terakhir.

No.
(1)
1

Nama Instansi
(2)
University of
Technology,
Sydney

Jenis
Kegiatan
(3)
Pendidikan,
Penelitian dan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia (SDM)
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Kurun Waktu
Kerja Sama
Manfaat yang telah diperoleh
Mulai Berakhir
(4)
(5)
(6)
2012
2017 - Pertemuan
Ilmiah
dan
Diskusi
- Memperkaya topik penelitian
Dosen dan Mahasiswa
- Kerjasama saling menunjang
dalam
pelaksanaan
pendidikan, pengembangan
ilmu bagi Mahasiswa dan
Dosen
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DAFTAR LAMPIRAN
A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI
FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI
No. Nomor Butir
Keterangan
1
Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi
2
1.1
Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi.
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