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I.

PENDAHULUAN
Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 63 tahun 2009 tentang sistem
penjaminan mutu pendidikan dibuat dengan pertimbangan bahwa pendidikan
nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama ketiga unsur tersebut. Terkait pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di tingkat Universitas, LPM UKSW bertanggung jawab menyusun sistem
manajemen mutu, menjamin pelaksanaan sistem manajemen mutu, dan melakukan
evaluasi,

dan

terus-menerus

meningkatkan

serta

mengembangkan

sistem

penjaminan mutu pendidikan. Pada tingkat fakultas, UPMF berperan menjamin mutu

pendidikan pada aras fakultas dan program studi. Laporan ini disusun untuk
mengetahui sejauh mana proses penjaminan mutu telah dilakukan di Fakultas Biologi.

II.

KONDISI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
1. Kegiatan Peningkatan Akreditasi
Dalam tahun 2020, Prodi Magister Biologi mengajukan akreditasi pada tanggal 8
Mei 2020. Tujuh bulan kemudian yaitu tanggal 18 Desember 2020 pengajuan
Akreditasi diterima. Proses ini berlanjut dengan keluarnya surat keputusan
Akreditasi “Baik” pada tanggal 22 Desember 2020 (SK no. 8421/SK/BAN-PT/AkPKP/M/XII/2020).

2. Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi di Fakultas

Nama
No.

Akreditasi

Program

Jenjang
Nilai

Predikat

S1

361

A

19 Desember 2023

2 S1 Biologi

S1

361

A

29 Juli 2021

3 S2 Biologi

S2

Studi
1 S1

Kadaluwarsa

Pendidikan
Biologi

III.

286.74

Baik

22 Desember 2025

PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
1. Program Kerja UPMF
Sejauh ini, telah dibuat lima buku standar yaitu Standar VMTS, Standar Layanan
Kemahasiswaan, Standar Suasana Akademik, Standar Rekrutmen Mahasiswa dan
Standar Rekrutmen Pegawai. Dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Biologi,
UPMF Biologi menyusun program kerja sebagai berikut:
i. Membuat buku standar aras fakultas (Standar 1-9) terutama standar
integrasi penelitian, PM dan pengajaran.
ii. Memprioritaskan percepatan reakreditasi Prodi Biologi
iii. Membantu pimpinan dalam penyusunan Renstra Fakultas Biologi

2. Siklus Penetapan
Penetapan adalah kegiatan penetapan standar-standar yang telah ditetapkan
oleh perguruan tinggi. Tahap ini mencakup bagaimana standar terkait
pembelajaran disusun. Sejauh ini siklus penetapan belum dilaksanakan di
Fakultas Biologi.

3. Siklus Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
Tahap ini mencakup bagaimana proses pembelajaran disiapkan dan

dilaksanakan. Sejauh ini siklus pelaksanaan belum dilaksanakan di Fakultas
Biologi.

4. Siklus Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan
standar. Untuk evaluasi formatif bagaimana proses pembelajaran dimonitor,
misalnya bagaimana dosen yang jarang mengisi kuliah dideteksi. Evaluasi sumatif
dilakukan oleh Audit Mutu Internal (AMI). Hasil dari kedua proses ini
dibandingkan dengan standar. Sejauh ini siklus evaluasi belum dilaksanakan di
Fakultas Biologi.

5. Siklus Pengendalian
Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau
penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi atau
perbaikan. Mekanisme yang dilakukan jika terdapat standar yang tidak terpenuhi,
misalnya dari AMI diperoleh hasil lulusan dengan lama studi tepat waktu adalah
kurang dari 50% padahal standarnya adalah 90%, maka pengelola prodi perlu
menganalisis akar masalah dan melakukan tindakan untuk memperbaikinya.
Sejauh ini siklus pengendalian belum dilaksanakan di Fakultas Biologi.

6. Siklus Peningkatan
Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan
dengan standar yang telah ditetapkan. Mekanisme peningkatan standar yang
telah terpenuhi atau terlampaui. Misalnya pada suatu prodi telah tersedia RPS
untuk seluruh Mata kuliah, maka standar tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya
misalnya RPS yang diperbaiki melalui diskusi kelompok dosen berdasarkan
refleksi pembelajaran sebelumnya minimal 75% dari seluruh mata kuliah dalam
satu semester. Sejauh ini siklus peningkatan belum dilaksanakan di Fakultas
Biologi.

7. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi
a. Hasil AMI Prodi Biologi
(Berisi evaluasi yang dilakukan UPMF terhadap hasil AMI program studi.
Dapat ditambahkan hasil AMI program studi berdasarkan laporan AMI.)
b. Hasil AMI Prodi Pendidikan Biologi
(Berisi evaluasi yang dilakukan UPMF terhadap hasil AMI program studi.
Dapat ditambahkan hasil AMI program studi berdasarkan laporan AMI.)
c. Hasil AMI Prodi Magister Biologi

8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penggerak Mutu
-

Mengikuti visitasi AMI tahun 2020 untuk crosscheck data dan pemberian
masukan bagi masing-masing prodi untuk masing-masing standar

IV.

-

Mengikuti ISK Bimtek Batch II

-

Mengikuti rapat koordinasi penjaminan mutu

-

Memperbaiki/ menambah kekurangan dokumen SI-IMUT

PENUTUP
1. Simpulan
Siklus PPEPP sangat perlu diperhatikan terutama dalam slikus penetapan yaitu
pembuatan dokumen-dokumen standar 1 – 9. Siklus PPEPP dapat terwujud jika
ada dukungan penuh dari seluruh pihak yang terlibat terutama personil (SDM)
fakultas Biologi.
2. Rekomendasi
Administrasi dokumen-dokumen pendukung perlu dibenahi supaya menjadi
tertib administrasi seperti notulen rapat, dokumentasi dan sebagainya.

