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Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

rahmatNya sehingga Buku Rencana Strategis FMIPA Unimed ini dapat disusun sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan. Buku Rencana Strategis FMIPA Unimed ini berisi program-

program kegiatan yang akan dilaksanakan FMIPA dan akan dijadikan acuan dalam 

melaksanakan program pengembangan selama lima tahun ke depan, tahun 2020 hingga 

2024. Program-program dalam Renstra 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada draft 

Renstra Universitas Negeri Medan 2020-2024, hasil analisis capaian kinerja Renstra 

FMIPA Unimed tahun 2016 – 2020 dan kondisi internal dan eksternal FMIPA Unimed 

saat ini, seperti Revolusi Industri 4,0, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan 

rekognisi internasional. 

Diharapkan Renstra FMIPA Unimed Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan 

sebagai rujukan utama bagi semua Program Studi dan unit-unit lainnya yang ada di 

FMIPA dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan selama periode 

2020-2024. Diharapkan juga renstra ini bisa membawa FMIPA Unimed menjadi fakultas 

yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, rekayasa industri dan inovasi bidang 

MIPA berstandar nasional dan internasional. 

Pada kesempatan ini, kami sebagai pimpinan fakultas mengucapkan terimakasih 

kepada Rektor Universitas Negeri Medan yang berkenan memberikan dorongan dan 

motivasi sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Kepada segenap anggota Senat 

FMIPA Unimed kami sampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih yang tulus 

atas kesediaannya membahas, memberi masukan dan sekaligus menetapkan Renstra ini. 

Ucapan yang sama juga ditujukan kepada tim penyusun renstra, fungsionaris dan tenaga 

kependidikan di lingkungan FMIPA Unimed yang telah bekerja keras dan sepenuh hati 

untuk menyusun Renstra FMIPA 2020-2024 ini. Akhirnya kami mengharapkan semoga 

dokumen ini bermanfaat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma 

di FMIPA khususnya dan Unimed pada umumnya. 

Medan, Oktober 2020 

Dekan, 

 

 

Dr. Fauziyah harahap, M.Si. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Periode Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 2016 

– 2020, telah mengangkat kualitas proses pendidikan MIPA yang berkualitas, penelitian 

dasar dan terapan serta pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan riil 

stakeholder yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sebagai pusat 

rekayasa dan inovasi pendidikan yang membudayakan produk pendidikan tingkat 

nasional berbasis riset. Dalam rangka mempersiapkan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimed yang unggul, diperlukan perencanaan program 

kegiatan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada kondisi 

objektif. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang rasionalisasi pentingnya 

dilakukan penyusunan Renstra FMIPA Universitas Negeri Medan yaitu: (1) eligibilitas 

dan rekam jejak (track record) FMIPA, (2) tuntutan perubahan perkembangan peran dan 

fungsi FMIPA, (3) harapan masyarakat terhadap FMIPA, (4) globalisasi dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, (5) cepatnya 

perkembangan kebijakan pusat tentang Pendidikan Tinggi terutama pada proses 

pembelajaran  (6) hasil evaluasi Renstra FMIPA Tahun 2016-2020.  

1.1.1. Eligibilitas dan Rekam Jejak 

Eligibilitas dan rekam jejak FMIPA Unimed, berdiri pada tahun1983, merupakan 

fakultas yang dinamis dan terus berubahsesuai dengan perkembangan peran 

danfungsinya. Eksistensi FMIPA selama beberapa tahun terakhir ini telah dirasakan 

kontribusi positifnya terhadap peningkatan kualitas bangsa dan khususnya masyarakat di 

Sumatera Utara. Kelahiran IKIP Medan melalui SK Presiden Sukarno Tahun 1965, 

selanjutnya berubah menjadi Universitas Negeri Medan (Unimed) melalui keputusan 

yang diterbitkan oleh Presiden Bachruddin Jusuf Habibie melalui Kepres RI No. 124 

Tahun 1999 memperluas mandat kepada FMIPA untuk mendirikan program studi non 

kependidikan yaitu Prodi Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi pada tahun 1999 serta 

program Bilingual pada tahun 2009. Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

munculnya revolusi industri 4,0 (RI 4,0), FMIPA kembali melahirkan program studi yang 

relevan dengan kebutuhan stakeholder yaitu Pendidikan IPA dan Ilmu Komputer. Selain 
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itu wujud eligibilitas dan kredibilitas FMIPA terlihat dari pengakuan pihak eksternal atas 

capaian kinerja dan prestasi FMIPA, diantaranya: (1) Capaian mutu penyelenggaraan 

Akreditasi Program Studi (APS) dengan peringkat A yaitu Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Fisika,  Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi dan Fisika; (2) Jumlah Prodi 

meningkat dari 8 menjadi 10 prodi sejak tahun 2016, (3) Persentase Prodi terakreditasi 

Unggul (A) 80%, belum termasuk 2 Program Studi baru yang belum divisitasi untuk 

proses akreditasi, dan (4) prestasi mahasiswa baik pada tingkat nasional maupun 

internasional. 

Program strategis FMIPA Unimed pada Renstra 2016 – 2020 terdiri dari tiga pilar 

yakni (1) unggul di bidang pendidikan di tingkat nasional dan internasional, (2) mendapat 

pengakuan di tingkat internasional, (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan 

publik. Capaian indikator pada tiga program utama tersebut di FMIPA Universitas Negeri 

Medan belum menggambarkan hasil yang optimal. Oleh karenanya pada pengembangan 

Renstra FMIPA Unimed 2020 – 2024 beberapa program yang dianggap relevan dari 

renstra sebelumnya masih dipertahankan. Renstra Unimed 2020- 2024.  

1.1.2. Harapan Masyarakat 

Harapan terhadap hadirnya fakultas bermutu ditunjukkan oleh peningkatan animo 

masyarakat atau peminat program studi yang dikelola oleh fakultas, meningkat 25% pada 

tahun 2018. Peningkatan animo masyarakat terhadap perguruan tinggi juga disebabkan 

oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi secara nasional 

sebesar 0,8% (dari 5,81% pada tahun 2016 menjadi 5,01% pada tahun 2020). Peningkatan 

keinginan masyarakat masuk FMIPA mendorong FMIPA untuk secara terus-menerus 

berusaha meningkatkan kualitas melalui penataan kurikulum, sistem penjaminan mutu 

dan kerjasama 

Penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 sedikit menurun akibat pembaruan yang 

dibuat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 

Penerimaan mahasiswa baru 2019 tetap melalui 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan 

Mandiri, namun proporsi yang ditetapkan Kemenristekdikti adalah SNMPTN sebanyak 

minimal 20 persen dan yang melalui SBMPTN minimal 40 persen dan untuk Mandiri 

maksimum adalah 30 persen. Kalau kita bandingkan tahun lalu poinnya adalah untuk 

SNMPTN ada pergeseran yaitu dari 30 (persen) turun menjadi 20 (persen). Penurunan 

kuota SNMPTN ini karena Kemenristekdikti menemukan inkonsistensi antara nilai rapor 

siswa di sekolah dengan prestasinya di perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru 
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tahun 2019 tidak lagi dilaksanakan panitia seleksi, tapi oleh suatu lembaga khusus 

bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba 

penyelenggara tes masuk PTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Jumlah Peminat Semua Fakultas di Unimed Tahun 2016 Sampai 2019.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jumlah Mahasiswa yang Diterima pada Semua Fakultas di Unimed Tahun 

2016 Sampai 2019. 

  

Untuk menyahuti tingginya kebutuhan masyarakat dan berkembangnya bidang-

bidang keahlian baru yang dibutuhkan dunia kerja, maka FMIPA mengembangkan 

Program Studi (Prodi) baru. Selama 5 tahun terakhir telah dibukan dua Prodi baru, yaitu 

Prodi S1 Pendidikan IPA dan Prodi S1 Ilmu Komputer. Komposisi prodi FMIPA terdiri 

dari 50% prodi bidang kependidikan dan 50% prodi bidang non-kependidikan. Artinya, 

FMIPA mengelola prodi pendidikan dan non-kependidikan secara berimbang, meskipun 

core businessnya adalah bidang kependidikan. 
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Gambar 3. Breakdown Jumlah Peminat Semua Program Studi di FMIPA Unimed dari 

Tahun 2016 Sampai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Breakdown Jumlah Mahasiswa yang Diterima di Semua Program Studi di 

FMIPA Unimed dari Tahun 2016 sampai 2019. 
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b. Mamberikan pelayanan akademik yang memutu dan penyederhanaan system layanan 

tata administrasi. 

c. Meningkatkan daya saing lulusan dengan memberi akses dan kemudahan dalam 

dalam perolehan sertifikat profesi kependidikan (PPG) dan non-kependidikan (LSP). 

1.1.3. Globalisasi, Perkembangan Iptekkom dan Revolusi Industri 4,0 

Globalisasi selalu ditandai dengan berbagai kemajuan dalam bidang teknologi, 

transportasi, komunikasi serta informasi yang berkembang begitu pesat dan cepat. 

Perkembangan teknologi informasi membuat setiap kejadian yang berada di tempat amat 

jauh, bahkan antar benua pun dapat mampu diketahuinya pada saat itu juga, sehingga 

dirasakan bahwa dunia ini begitu kecil dan dekat. RI 4,0 adalah sebuah kondisi pada abad 

ke-21 ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan 

teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. RI 4,0 

ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan 

buatan, robotic, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, internet of 

things, percetakan 3D, dan kendaraan otomatis. RI 4,0 sering disebut sebagai lompatan 

besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan 

sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, tetapi juga di seluruh rantai industri 

sehingga melahirkan model bisnis baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi 

yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.  

Dengan demikian, RI 4,0 merupakan integrasi antara dunia online dengan dunia 

industri untuk meningkatkan efisiensi nilai proses industri, termasuk dalam industri jasa. 

Perkembangan kebijakan pusat tentang Pendidikan Tinggi yang sangat cepat terutama 

pada proses pembelajaran ditandai dengan munculnya kebijakan baru tentang Merdeka 

Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan akses seluas-luasnya kepada 

mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di kampus lain dan mengimplementasikan 

proses pembelajaran blended learning. 

Renstra FMIPA Unimed 2020 – 2024 disusun berdasarkan analisis mendalam 

terhadap kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi FMIPA Unimed 

saat ini. Analisis ini dilengkapi dengan analisis terhadap setting eksternal FMIPA 

Unimed.Untuk itu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan tracer study untuk 

menjaring ekspektasi internal dan external stakeholders. Berbagai kajian tentang 

perkembangan kebutuhan masa depan, perkembangan ekonomi, politik, budaya, sains 

dan teknologi digunakan sebagai acuan. 
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Renstra FMIPA Unimed 2020-2024 disusun berdasarkan masukan hasil tracer 

study yang telah dilakukan dan dibahas serta dikordinasikan di tingkat prodi, jurusan dan 

fakultas. Pada tahap kedua, masukan stakeholder internal diformulasi dengan masukan 

external stakeholders, diverifikasi dengan menghadirkan pemangku kepentingan 

eksternal, sekolah, dinas pendidikan, pihak industri dan para praktisi.  

Muatan keunggulan di bidang pendidikan diwujudkan melalui penyelenggaraan 

pendidikan MIPA berkualitas, penelitian dasar dan terapan yang seimbang berbasis 

kebutuhan riil stakeholder yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Untuk itu, kebijakan riset kependidikan yang berlandaskan kebutuhan riil di sekolah 

dilakukan untuk memperkaya bahan ajar bidang kependidikan berupa inovasi-inovasi 

dalam pembelajaran. Salah satu sasaran kebijakan ini agar FMIPA Unimed menjadi pusat 

konsultasi dalam pemecahan masalah-masalah di bidang peningkatan kualitas pendidikan 

MIPA di Sumatera Utara. 

Dalam bidang rekayasa industri keunggulan FMIPA Unimed ditentukan oleh 

besarnya kontribusi produk yang dihasilkan dari FMIPA Unimed yang berkualitas 

terhadap pengembangan industri di Sumatera Utara. Produk yang dihasilkan oleh FMIPA 

Unimed dalam skala laboratorium harus dapat diubah menjadi produk berskala industri 

yang memiliki daya saing regional maupun internasional. 

Pembelajaran bermuatan soft skill terus dikembangkan terintegrasi dengan 

kurikulum berbasis kompetensi dan learning revolution. Etos kerja pendidik dan ilmuan, 

inovatif, dan kreatif adalah budaya yang telah menunjukkan hasil yang signifikan yang 

ditandai dengan perbaikan kapasistas institusi dan efisiensi internal. Hal ini dapat diamati 

berdasarkan indikator kinerja utama berupa peningkatan kualitas lulusan, kualitas 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bidang MIPA 

meskipun belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan stakeholder eksternal. 

Perkembangan kebutuhan eksternal yang cukup pesat digunakan sebagai acuan 

untuk menetapkan sasaran, kebijakan dan program 2020 – 2024 yang disesuikan dengan 

kebutuhan pembangunan sektor andalan Sumatera Utara yakni pertanian (perikanan, 

peternakan, holtikultura, dan perkebunan), industri pengolahan, perdagangan dan 

pariwisata. Keseluruhan program ini diarahkan untuk membangun daya saing lokal 

Sumatera Utara guna mendukung daya saing nasional dan global. Langkah yang akan 

dilakukan adalah harus menciptakan FMIPA Unimed sebagai wadah untuk 

mempersiapkan kader-kader pemimpin Bangsa yang handal, karena FMIPA Unimed 
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telah memiliki potensi yang dapat diandalkan seperti dosen yang berilmu dan bernalar. 

Masalah penting yang harus diperhatikan adalah pembuatan dan pengaturan manajemen 

FMIPA dalam suatu administrasi yang rapi, efisien dan transparan dengan kata lain 

mampu memberikan pelayanan prima oleh sebab itu peningkatan mutu staf administrasi 

di lingkungan FMIPA masih perlu ditingkatkan. Peraturan-peraturan akademik dan 

administrasi mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang harus ditaati oleh sivitas 

akademika dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi. Prasarana dan sarana akademik 

harus diciptakan sebagai landasan berpijak dalam pengembangan mutu lulusan disamping 

landasan mutu pengelolaan FMIPA Unimed ini. Keseluruhan ini akan berjalan dengan 

baik ditentukan oleh peran tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas dan berbobot sesuai 

dengan visi FMIPA yaitu menjadi fakultas yang unggul di Sumatera Utara dan mampu 

bersaing secara nasional yang menyajikan program-program untuk memajukan 

pendidikan bidang MIPA, ilmu-ilmu dasar bidang MIPA, teknologi dan riset, serta 

menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral dan berintegritas tinggi, memiliki etos kerja 

tinggi, serta mempunyai dedikasi kepada bangsa dan negara.  

1.2.  Landasan Filosofis 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas 

mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, 

cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 

100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang 

ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia 

Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, 

kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang 

lebih baik.  

Untuk mencapai hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 mengamanatkan sembilan 

agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawacita dengan berlandaskan Trisakti. Nawacita 

meliputi: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (2) membuat pemerintah selalu 

hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
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terpercaya, (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) memperkuat kehadiran negara dalam 

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya, (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) meningkatkan 

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa 

maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, (7) mewujudkan kemandirian 

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) melakukan 

revolusi karakter bangsa, serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia. Ide trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang 

ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 

Indonesia harus memiliki SDM yang berkualitas untuk mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita, masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. 

SDM yang berkualitas merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

produktivitas bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain di era global, yang 

ditandai oleh persaingan internasional yang makin ketat. Dengan demikian, perspektif 

pembangunan pendidikan masa yang akan datang tidak hanya ditujukan untuk 

mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik 

perserta didik, menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kemampuan suatu bangsa 

untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti 

tergantung pada kualitas SDM. 

Unimed yang berazaskan Pancasila juga diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 

untuk selalu responsive terhadap perubahan dan tuntutan zaman dalam proses kecerdasan 

bangsa. Unimed adalah suatu lembaga yang memiki tiga kewajiban utama atau tri dharma 

yang menjadi tiga pilar yang menjadi dasar pikir dan dan bertindak yang terdiri atas 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai The 

Character Building University Unimed dituntut untuk membangun karakter bangsa untuk 

dapat meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia yang berkarakter mulia 

berlandaskan iman dan taqwa yang mampu berkiprah dan bersaing baik nasional maupun 

internasional. 

Sebagai universitas yang unggul maka Unimed harus dapat (a) Menata 

kurikulum dan kualitas proses pendidikan sehingga mampu memberikan bekal 

(pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang relevan bagi perkembangan kebutuhan pasar 

kerja, (b) Memberikan pelayanan akademik yang bermutu dengan sistem layanan tata 



Rencana Strategis FMIPA UNIMED 2020-2024 

 

9 9 

administrasi yang sederhana, dan (c) Meningkatkan daya saing lulusan dengan cara 

memberi akses dan kemudahan dalam perolehan sertifikat profesi kependidikan (PPG) 

dan non-kependidikan (LSP). Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan 

kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, maka Unimed akan siap menghasilkan 

para lulusan yang berkarakter, cerdas dan mampu bersaing serta berdiri sama tinggi 

dengan lulusan universitas di dunia. 

 

1.3. Landasan Khusus 

Landasan hukum penyusunan Renstra FMIPA Unimed 2020-2024 ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Keputusan Presiden Nomor 93 dan 94 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas 

Negeri. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 

6. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 45 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.   

7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 50 

tahun 2018 dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.   

8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No. 32 Tahun 

2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.  

9. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 88 

Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum.   

10. Permendikbud No. 6 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No. 60 Tahun 

2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Perguruan Tinggi 

Negeri.  

11. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk 

Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 
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12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. 

13. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi.  

15. Permenristekdikti No. 71 Tahun 2017 tentang Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses 

Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Kemenristekdikti.  

16. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi 

Negeri.  

17. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.  

18. Permenristekdikti No. 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi 

Arsip, Dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan 

Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  

19. Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada 

Perguruan Tinggi.   

20. Permenristekdikti No. 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.  

21. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil. 

22. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi.  

23. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan 

Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks 

Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.  

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan. 

25. Permenristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Unimed. 

26. Permenristekdikti Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 

Unimed. 

27. Permenristekdikti Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum 

Universitas Negeri Medan. 

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/Kmk.05/2018 Tentang Penetapan 

Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan 
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Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum. 

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.05/2019 tentang Penetapan 

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Unimed. 

30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/M/KPT/2019 tentang Dewan Pengawas 

Unimed.  

31. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 

tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan.  

32. Peraturan Rektor Nomor xxxxxx tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas 

Negeri Medan Tahun 2020-2024. 

 

1.4. Arah Kebijakan 

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

(RPJP) Pemerintah Pusat, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara serta Renstra Universitas Negeri Medan. 

Renstra FMIPA Unimed berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses 

pendidikan yang melibatkan semua fungsi dari fungsionaris, dosen, dan karyawan di 

Fakultas MIPA Unimed dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan prioritas 

pengembangan institusi dalam pencapaian sasaran tridharma perguruan tinggi yang 

sesuai dengan perkembangan zaman.  

Rencana strategis FMIPA Unimed ini juga telah diselaraskan dengan tuntutan 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan arah 

kebijakan Kemendikbud 2020-2024 yang tertuang dalam Grand Design Unimed 2011-

2025. Dimana pada kurun waktu 2016-2020 Unimed sudah menjadi pusat inovasi 

pendidikan yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penjaminan mutu 

dan pembudayaan produk-produk pendidikan tingkat nasional berbasis riset. Sedangkan 

untuk kurun waktu 2020-2024 Unimed akan menjadi simpul pengembangan inovasi 

pendidikan nasional, regional dan global berbasis riset serta memiliki jaringan kemitraan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh negara Asean dan 

global. 

Untuk mewujudkan Grand Design Unimed 2021-2025 ini, FMIPA Unimed juga 

mengacu kepada Rencna Strategis Kemendikbud melalui kebijakan MBKM yang bercita-

cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang bisa 
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terlihat dari angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil proses 

pembelajaran yang berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis 

maupun status sosial ekonomi. Kebijakan MBKM mendorong FMIPA Unimed untuk 

memastikan partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan seperti 

keluarga, dosen, Dunia Usaha / Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat. FMIPA Unimed 

juga mendukung Rencana Strategis Kemendikbud yang akan mengubah pandangan dan 

praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada 

pengaturan yang kaku dan membuat keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas 

pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.  

1.4.1. Globalisasi dan Perkembangan Iptekkom 

Globalisasi ditandai dengan berbagai kemajuan dalam bidang teknologi, 

transportasi, komunikasi serta informasi yang berkembang begitu pesat dan cepat. 

Perkembangan teknologi informasi membuat setiap kejadian yang berada di tempat amat 

jauh, bahkan antar benua-pun dapat mampu diketahuinya pada saat itu juga, 

sehinggadirasakan bahwa dunia ini begitu kecil dan dekat. Globalisasi berasal dari kata 

globalization yang bermakna sebuah proses pelebaran pada elemen yang baru baik gaya 

hidup, teknologi, pemikiran, ataupun informasi, yang hampir melampaui setiap batasan 

antar dunia. Globalisasi menyebabkan hilangnya batasan-batasan dunia akibat dari 

berkembang pesatnya ilmu teknologi, informasi, komunikasi, dan aktivitas ekonomi 

dalam kawasan pasar dunia (single market). 

Beberapa indikator globalisasi yang berkembang berkaitan dengan perkembangan 

perguruan tinggi, seperti Unimed, antara lain: 

 Global Competitiveness Index (GCI),  

 Perkembangan kebutuhan pendidikan platform RI 4,0,  

 Supersmart Society,  

 Sustainable Development Goals (SDGs), 

 ASEAN Economics Community (MEA), 

 IMT-GT, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, 

 Research University,  

 Trends in Mathematic and Science Study (TIMMS),  

  Programme for International Student Assessment (PISA),  

 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 
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 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

 Perkembangan Ekonomi Kawasan dan Pasar Kerja,  

 Perkembangan Perguruan Tinggi khususnya di Sumatera Utara.  

1.4.2. Kebijakan MBKM 

Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) pada dasarnya akan 

merubah paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran 

yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel 

dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan 

tinggi. Kebijakan MBKM akan menyentuh semua elemen, namun mahasiswa adalah 

fokus utama dari kebijakan ini. Dengan kebijakan MBKM mahasiswa akan mampu 

memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan 

pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah 

yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya.  

Bagi institusi perguruan tinggi, kebijakan MBKM mengharuskan meningkatkan 

daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi dan meningkatkan mutu dan 

memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi serta meningkatkan peran 

akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layananpendidikan tinggi. Selain itu 

untuk mendorong terwujudnya target MBKM ini instritusi juga harus menyediakan 

beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah dan mendorong 

kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi. 

Untuk meningkatkan rekognisi internasional terhadap perguruan tinggi nasional, 

termasuk Unimed, maka diperlukan untuk melakukan hal-hal strategis, seperti: 

 meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan 

tinggi dengan DU/DI dan pemerintah, 

 meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor 

pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based ekonomi 

yang relevan dengan kebutuhan RU 4,0 dan pembangunan berkelanjutan, 

 meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan 

dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, 

peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau 

perbaikan lingkungan hidup, 
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 meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam 

pengembangan pendidikan dan penelitian,  

 meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat 

inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek, 

 mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI, 

 meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal 

ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan 

tinggi secara internasional, 

 mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian 

dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan, 

 melaksanakan inisiatif MBKM yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman 

di industri/masyarakat bagi mahasiswa, dan 

 memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau 

memperoleh sertifikasi di industri. 

1.4.3. Peningkatan Relevansi Pendidikan 

a. Pengembangan kurikulum 

Peningkatan relevansi pendidikan dalam mendukung proses pengajaran dalam RI 

4,0 menuntut mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan literasi dan numerasi dengan 

cara melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi 

pengembangan kompetensi dasar tersebut. Sedangkan untuk mengevaluasi program 

pendidikan dilakukan dengan cara memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan 

dan mengembangkan program pendidikan tersebut agar sesuai dengan standar DU/DI, 

termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM dan penilaian terhadap 

hasil pembelajaran. 

Daya saing institusi bisa ditingkatkan dengan cara mengembangkan prodi-prodi 

inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai peningkatan 

kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

Peningkatkan kapasitas kompetensi lulusan ini diharapkan akan dapat meningkatkan 

keahlian dan keterampilan lulusan Perguruan Tinggi untuk memperpendek masa tunggu 

bekerja. Peningkatan kapasitas mahasiswa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain: a) Penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia industri untuk 
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litbang, dan b) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerjasama 

dengan dunia usahaatau dunia industri. 

Berdasarkan fenomena yang berkembang di atas, dan kebijakan yang tertuang 

dalam Renstra Kemendikbud maupun Renstra Universitas negeri Medan 2020-2024, 

maka terdapat tiga isu penting yang perlu diantisipasi oleh FMIPA Unimed, sekaligus 

untuk merespon harapan masyarakat, yaitu:  

 Menata kurikulum dan kualitas proses pendidikan berbasis RI 4,0 dan kebijakan 

MBKM sehingga mampu memberikan bekal (pengetahuan, sikap dan keterampilan) 

yang relevan bagi perkembangan kebutuhan pasar kerja.  

 Mamberikan pelayanan akademik yang bermutu dan penyederhanaan sistem layanan 

tata administrasi.  

 Meningkatkan daya saing lulusan dengan memberi akses dan kemudahan dalam 

dalam perolehan sertifikat profesi kependidikan (PPG) dan non-kependidikan (LSP). 

 Peningkatan proses pembelajaran 

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), FMIPA 

Unimed juga sangat berperan sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi 

calon guru yang profesional di bidang MIPA. Peningkatan profesionalisme, kualitas 

lembaga, pengelolaan lembaga, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang 

merata, mencakup:  

 Meningkatkan kompetensi pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK 

(Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di bidang MIPA dan penguatan 

Pendidikan Profesi Guru (PPG), 

 Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga 

kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan 

ketersediaan, dan  

 Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, 

pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 

b. Teknologi informasi dan literasi data  

Peran strategis dalam mengembangkan kurikulum di seluruh program studi LPTK 

dan semakin besarnya tantangan globalisasi di dunia pendidikan mengharuskan LPTK 

melakukan peninjauan ulang terhadap kurikulumnya. Dalam pengembangan profesi guru, 
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selain pembekalan guru sebagai professional, guru juga harus dibekali dengan soft skill 

yang akan memperkuat kompetensi sosial dan kepribadiannya. Untuk menyahuti 

tantangan RI 4,0, LPTK juga harus mampu menghasilkan calon guru yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan mengajar berbasis ICT. Perkuliahan blended learning 

yang sudah diterapkan Unimed sebelumnya bisa menjadi solusi paling strategis untuk 

mewujudkan calon guru MIPA dengan ketrampilan ICT yang kuat. FMIPA Unimed bisa 

menjadi pilar utama dalam produsen calon guru yang melek teknologi (techologically 

literate). 

Penggunaan media digital juga semakin menjadi syarat wajib yang harus dimiliki 

oleh lulusan FMIPA. Pembelajaran digital perlu diterapkan karena merupakan solusi 

praktis untuk membangun literasi digital bagi lulusan FMIPA Unimed. Peralatan dan 

jaringan internet yang ada bisa dijadikan media yang dapat membantu mereka untuk 

mengembangkan literasi digitalnya tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Literasi 

digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang 

kritis-kreatif. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung 

aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif 

masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan 

salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Tantangan ini 

yang disambut oleh FMIPA Unimed dalam menyiapkan lulusan yang mempunyai literasi 

digital yang mumpuni. 

 

c. Pengembangan karakter mahasiswa 

FMIPA Unimed mengintegrasikan karakter pada proses pembelajarannya dalam 

rangka mewujudkan The Character Building University. Sejak tahun 2010, seluruh 

dokumen perencanaan perkuliahan seperti silabus, kontrak perkuliahan, dan Rancangan 

Perkuliahan Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah di Unimed telah memuat atribut 

softskills dan karakter. 

Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi lulusan FMIPA Unimed juga 

diintegrasikan dalam kurikulum program studi. Kegiatan pembekalan budaya ini 

dilakukan dengan cara membuka unit jasa sebagai kegiatan kemahasiswaan yang 

bekerjasama dengan masyarakat, atau dengan mendirikan unit produksi yang melayani 

kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri seperti yang telah dikembangkan di 

Jurusan Kimia, dimana dalam proses pengerjaan pesanan tersebut melibatkan mahasiswa. 
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Untuk menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan warga Unimed dilakukan berbagai 

kegiatan diskusi ilmiah, bedah buku, seminar, kolokium, dan kegiatan lainnya yang 

diharapkan dapat menjamin kebebasan akademik bagi sivitas akademika. Kegiatan 

tersebut diarahkan untuk meningkatkankreativitas dan inovasi sivitas akademika dalam 

berkarya. 

FMIPA Unimed juga selalu mendorong semua mahasiswa untuk 

mempublikasikan produk perkuliahan lewat berbagai kegiatan ilmiah kemahasiswaaan 

seperti Pekan Kreatifitas Mahasiswa atau Lomba Karya Tulis Ilmiah, baik tingkat 

nasional maupun international.  

Semua usaha di atas dilaksanakan untuk membangun kompetensi lulusan dan 

merupakan bagian dari upaya pelaksanaan misi Universitas, yaitu: 

 Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang pendidikan dan 

penelitian,  

 Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni,  

 Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif,  

 Menghasilkan penelitian dengan nilai humaniora untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  

 Menghasilkan lulusan yang berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, dan 

berwawasan kebangsaan di kalangan sivitas akademika Unimed.  

d. Peningkatan sarana dan prasana  

Berkembangan sistem pembelajaran yang berbasis IT menuntut FMIPA Unimed 

mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk inovasi pembelajaran, integrasi pendidikan, 

penelitian dan pengabdian, sistem informasi manajemen terpadu akademik dan 

administrasi dan untuk pengelolaan laboratorium. Untuk mengakselerasi perwujudan 

Unimed sebagai suatu smart Character Building University, FMIPA Unimed didorong 

untuk semakin mengintegrasikan sistem informasi manajemen dan pelayanan, baik dalam 

bidang akademik (e-learning, e-research and community services), adminitrasi, mapun 

pengelolaan. Untuk upaya tersebut dibutuhkan sistem jaringan berbasis mobile, 

infrastrtuktur dan SDM yang handal dalam bidang bidang IT/ICT. Selain itu FMIPA 

Unimed harus memberikan perhatian serius terhadap penyedian sistem jaringan internet 

yang kuat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
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Salah satu isu strategis di FMIPA saat ini adalah minimnya peralatan fasilitas 

laboratorium yang sesuai dengan perkembangan zaman dan masih kurangnya SDM yang 

bisa mendukung pelaksanaan kegiatan laboratorium. Akibatnya layanan berbasis 

laboratorium yang diselenggarakan oleh FMIPA Unimed terhadap seluruh stakeholders 

masih kurang optimal. Untuk mewujudkan FMIPA Unimed sebagai pusat inovasi 

pendidikan MIPA dan rekayasa industri, maka .  

Arah dan kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana dilakukan melalui 

strategi: penajaman need assesment dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang 

didukung sistem informasi digital terintegrasi dengan menerapkan prinsip resource 

sharing internal dan eksternal, yaitu: 

 Memiliki sistem need asessment dan pengadaan, 

 E-resource sharing baik internal maupun eksternal yang didukung sistem digital yang 

handal, 

 Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital, dan  

 Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir.   

e. Sistem penjaminan mutu 

Untuk mewujudkan arah kebijakan di atas, FMIPA Unimed juga mengembangkan 

sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan berorientasi pada 

perkembangan termutakhir. Sistem Penjaminan Mutu suatu program studi disusun dan 

dijalankan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan mulai dari tingkat 

universitas, nasional dan internasional. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada 

semua prodi di FMIPA Unimed dimaksudkan menjadi rangkaian aktifitas integral pada 

proses belajar mengajar agar bisa memenuhi standar/kriteria Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME) yang dituangkan melalui proses akreditasi, sertifikasi dan pengakuan-

pengakuan lainnya.  

Sistem Penjaminan Mutu di FMIPA Unimed berorientasi pada siklus PPEPP, 

yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Perbaikan 

berkelanjutan. Perumusan Penjaminan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

mencakup semua kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

semua prodi juga meliputi tahap dokumentasi sistem, dilanjutkan dengan sistem 
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monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring ini kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk 

laporan pelaksanaan.  

Pada bidang pendidikan dimulai dari proses peninjauan dan penyusunan 

kurikulum serta Penyusuanan Jadwal Perkuliahan dan proses pembelajaran didukung 

dengan tersedianya standar kendali mutu akademik. Sistem Penjaminan Mutu untuk 

bidang Pendidikan ini juga dilengkapi dengan sistem Monitoring pembelajaran setiap 

semester serta perbaikan berkelanjutan melalui Survey kepuasan terhadap Dosen dan 

Tenaga Kependidikan. 

Sistem Penjaminan Mutu untuk penelitian dan pelaksanaan penelitian bagi dosen 

dan mahasiswa akan merujuk kepada standar yang sudah ditetapkan Universitas meliputi: 

(1) Standar hasil penelitian, (2) Standar isi penelitian, (3) Standar proses penelitian, (4) 

Standar penilaian penelitian, (5) Standar peneliti, (6) Standar sarana dan prasarana 

penelitian, (7) Standar pengelolaan penelitian, dan (8) Standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian.  

Sedangkan Penjaminan Mutu pada kegiatan PkM dosen dan mahasiswa di FMIPA 

Unimed juga mengacu kepada penjaminan mutu di tingkat Universitas. Proposal kegiatan 

yang dibuat yang diterima harus memiliki mengacu kepada roadmap serta visi dan misi 

universitas, melibatkan mahasiswa dan kegiatan yang akan dilakukan berdampak besar 

bagi masyarakat pengguna PkM. Kegiatan yang dilakukan diutamakan kepada transfer 

teknologi kepada masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dosen dan 

dahasiswa. Evaluasi kegiatan PkM dilakukan dengan cara monitoring dokumen dan 

lapangan untuk menjaga agar program tetap terkendali dan berada pada koridor yang 

ditetapkan Univeritas. Agar program PkM ini dapat mencapai tujuan dan target yang 

ditentukan, juga akan selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dengan cara 

memonitor tema-tema kegiatan pengabdian merupakan hasil-hasil penelitian dosen dan 

mahasiswa dan disesuaikan dengan sesuai program nasional, institusi maupun cakupan 

prodi.   

1.5. Metode Penyusunan 

Penyusunan Renstra FMIPA Unimed 2020-2024 disusun secara komprehensif 

dengan artian disusun secara menyeluruh mulai dari memaparkan rencana tahapan 

strategis yang akan diambil untuk membawa FMIPA mewujudkan target capaian Grand 

Design Unimed 2011-2025 serta diselaraskan dengan tujuan yang tersirat dalam kerangka 

visi dan misi FMIPA. Interpretasi visi dan misi yang sudah ditetapkan FMIPA ini bersifat 
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fleksibel yang artinya dapat menampung kemungkinan perubahan karena adanya hal-hal 

yang tak terduga akibat perubahan global yang cepat sehingga membuat Renstra FMIPA 

ini juga bersifat dinamis dimana dapat berubah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan, tanpa mengubah tujuan akhir yang tercantum dalam visi misi 

institusi. 

Penyusuna Renstra ini juga memperhatikan perkembangan cepat di era RI 4,0 

serta mempertimbangkan konsekuensi tren global Pendidikan Tinggi, di antaranya: 

a. Masifikasi, dalam meningkatkan peranan FMIPA Unimed dalam mengahasilkan 

lulusan yang siap berperan penting di era ekonomi berbasis pengetahuan. Tuntutan 

peran ini mengharuskan FMIPA Unimed mempersiapkan diri menjadi perguruan 

tinggi yang universal, dengan menyambut baik kebijakan MBKM yang dicanangkan 

dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024. 

b. Globalisasi, mengharuskan terciptanya mobilisasi dosen dan mahasiswa antar negara 

sehingga melahirkan kompetisi tanpa batas.   

c. Pengaruh teknologi, menjadi syarat kompetensi dasar dalam proses pembelajaran 

hingga terwujud proses pembelajaran dengan menggunkan jejaring global tersebut. 

Penyusunan Renstra FMIPA Unimed 2020-2024 mengacu pada Renstra 

Kemendikbud 2020-2024, RPJM dan Renstra Unimed 2020-2024 dengan 

mempertimbangkan hasil Evaluasi Diri dan keterlibatan stakeholder. Rencana Strategis 

FMIPA Unimed ini meliputi berikut:  

a. Pernyataan misi ke depan, 

b. Tata nilai dalam penyelenggaraan organisasi, 

c. Visi dan arah pengembangan instistusi berkelanjutan, 

d. Tujuan strategis yang harus dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi, 

e. Strategi dan kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang sudah tertuang dalam 

Visi dan Misi, dan  

f. Indikator kinerja. 

Berdasarkan pemahaman di atas, Renstra FMIPA 2020-2024 ini disusun dengan 

komponen-komponen berikut: 

1. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang rencana fakultas 5 tahun 

ke depan yang mengacu pada landasan filosofis dan landasan lukum. Kemudian 

dijabarkan arah kebijakan dengan mengacu juga kepada Rencana Pengembangan 
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Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Pusat, Renstra Kemendikbud, Renstra Provinsi 

Sumatera Utara dan Renstra Universitas Negeri Medan. 

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Secara detail tahapan kegiatan penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) 

FMIPA dilakukan dengan beberapa tahapan berikut dengan melibatkan unsur-unsur 

internal maupun eksternal. 

a. Pada tingkat internal FMIPA dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek 

melalui mekanisme Forum Group Discussion (FGD), lokakarya dan berbagai 

diskusi hingga dihasilkan visi FMIPA sesuai dengan kondisi kebutuhan internal 

dan eksternal stakeholder.  

b. Pengkajian dengan pihak eksternal terkait perumusan VMTS FMIPA melibatkan 

praktisi, pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan serta perwakilan Dunia Usaha dan 

Industri (DU/DI). Tuntutan dan kebutuhan stakeholders eksternal juga dijaring 

melalui kegiatan tracer study dan dengar pendapat dengan para alumni melalui 

kegiatan workshop maupun seminar. 

c. Setelah memperoleh masukan dari pengguna lulusan, alumni, civitas akademika 

dan fungsionaris, maka FMIPA menyusun dan menetapkan VMTS Fakultas 

melalui rapat internal yang dilakukan dengan mengundang narasumber dari 

universitas untuk memastikan agar VMTS FMIPA tersebut benar benar mengacu 

kepada kebutuhan pasar dan selaras dengan VMTS Universitas. 

3. Capaian Kinerja 2016-2020 

Melalui Tim Penyusun Renstra FMIPA Unimed 2020-2024, dikumpulkan data 

capaian kinerja 2016-2020 yang meliputi bidang pendidikan, mahasiswa, lulusan dan 

alumni, SDM, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama, management 

serta sarana, prasarana dan keuangan. 

4. Evaluasi Diri dan Program Rencana 

Berdasarkan data capaian kinerja Renstra FMIPA Unimed sebelumnya kemudian 

dilakukan evaluasi diri yang mengkaji faktor kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Setelah dilakukan evaluasi, 

kemudian disusun Program Rencana Strategis untuk bidang Pendidikan dan 

Kurikulum, Penelitian dan PkM, SDM, Organisasi serta Manajemen, Sarana, 

Prasarana dan Keuangan. 
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5. Program Strategis, Indikator Capaian dan Target Kinerja 

Bagian ini menjadi bagian utama dari Renstra FMIPA Unimed 2020-2024 karena 

menjelaskan arah kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh fakultas lima tahun ke 

depan, yang meliputi: 

a) Bidang Pendidikan dan Pembelajaran 

b) Bidang Penelitian dan Publikasi 

c) Bidang Pengabdian kepada masyarakat 

d) Bidang Karya Inovasi Bisnis/Usaha 

e) Bidang Kemahasiswaan, Lulusan dn Alumni 

f) Bidang Pengembangan SBM 

g) Bidang Sarana, Prasarana dan Keuangan 

h) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

6. Penutup 

Adapun teknis penyusunan Renstra FMIPA Unimed 2020-2024 ini dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Dekan membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Renstra atas dasar usulan yang 

diberikan oleh Wakil Dekan I. 

b. Tim Penyusun Renstra, dimana anggota terdiri atas wakil semua unit yang ada di 

fakultas, melaksanakan tugas di bawah koordinasi Wakil Dekan I. 

c. Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan 

pelaksanaan Renstra. 

d. Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III bertindak sebagai pengarah. 

e. Penyusunan Renstra Fakultas dan program pelaksanaan renstra dilaporkan kepada 

Dekan pada waktu yang ditetapkan. 

f. Tim Penyusun Renstra membuat konsep dengan mengacu Renstra sebelumnya. 

g. Konsep yang disusun Tim Renstra akan didiskusikan terlebih dahulu secara internal. 

h. Ketua Tim Penyusun Renstra kemudian mengkonsultasikan hasil kegiatan kepada 

Dekan.  

i. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut disosialisasikan ke semua 

pimpinan fakultas, prodi, perwakilan mahasiswa dan stakeholder untuk memperoleh 

masukan. 

j. Penyempurnaan konsep dan penetapan Renstra kemudian diserahkan pada Senat 

Fakultas. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

2.1. Dasar Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dasar penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran (VTMS) Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah: 

a. Permenristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Unimed, 

b. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unimed, 

c. Surat Keputusan Rektor Nomor 0149/UN33/LL/2016 tanggal 12 April 2016 tentang 

pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis KKNI, 

d. Renstra Unimed 2020-2024, 

Rumusan VMTS FMIPA diselaraskan dengan VMTS Unimed Tahun 2020-2024. 

Perumusan ini dilakukan dengan analisis mendalam terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan 

kondisi masa depan negara. VMTS FMIPA dikembangkan dan ditetapkan untuk 

mencapai karakter antisipatif, inovatif serta produktif dalam menghasilkan karya-karya 

yang dibutuhkan stakeholders. Visi FMIPA merupakan perekat yang menyatukan 

berbagai gagasan dan aspirasi berbagai pihak sehingga visi FMIPA dapat mencerminkan 

kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. 

Secara detail kegiatan penyusunan VMTS FMIPA dilakukan melalui beberapa 

tahapan dengan melibatkan unsur-unsur internal maupun eksternal, sebagai berikut: 

a. Pada tingkat internal FMIPA dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek melalui 

mekanisme Forum Group Discussion (FGD), lokakarya dan berbagai diskusi hingga 

dihasilkan visi FMIPA sesuai dengan kondisi kebutuhan internal dan eksternal 

stakeholder.  

b. Pengkajian dengan pihak eksternal terkait perumusan VMTS FMIPA melibatkan 

praktisi, pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan serta perwakilan Dunia Usaha 

(DU/DI). Tuntutan dan kebutuhan stakeholder eksternal juga dijaring melalui 

kegiatan tracer study dan dengar pendapat dengan para alumni melalui kegiatan 

workshop maupun seminar. 

c. Setelah memperoleh masukan dari pengguna lulusan, alumni, civitas akademika dan 

fungsionaris, maka FMIPA menyusun dan menetapkan VMTS Fakultas melalui rapat 

internal yang dilakukan dengan mengundang narasumber dari universitas untuk 
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memastikan agar VMTS FMIPA tersebut benar benar mengacu kepada kebutuhan 

pasar dan selaras dengan VMTS UNIMED 

2.2. Visi 

Visi FMIPA 2020-2024 adalah “menjadi fakultas yang unggul dalam bidang 

pendidikan, penelitian, rekayasa industri dan inovasi bidang MIPA berstandar 

Nasional dan Internasional pada tahun 2024”. 

2.3. Misi 

Misi FMIPA 2020-2024 adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dalam bidang MIPA secara terintegrasi 

berbasis TIK dan platform RI 4,0 melalui proses pembelajaran yang efektif dengan 

menggunakan kurikulum MIPA yang bermutu mengikuti standar nasional dan 

internasional. 

b. Mengembangkan FMIPA menjadi fakultas yang unggul dan berkarakter berbasis TIK 

dan platform RI 4,0, dan perkembangan di masa depan yang bermanfaat bagi 

perkembangan IPTEK dan kemasyarakatan.  

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan 

rekayasa industri dari aspek keilmuan bidang MIPA, berlandaskan tanggung jawab 

terhadap kepentingan masyarakat.  

d. Mengembangkan budaya kewirausahaan berbasis platform RI 4,0.  

e. Menjalin dan mengembangkan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga 

pendidikan tinggi lain, dunia usaha dan industri, dan masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan aspek keilmuan bidang MIPA.  

f. Menciptakan dan membina suasana akademik sehat berbasis manajemen modern 

sesuai dengan perkembangan zaman terkait dengan bidang MIPA dan Pendidikan 

MIPA.  

g. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari segi keilmuan 

dan pelayanan secara profesional yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu 

untuk peningkatan kualitas kinerja dengan menerapkan sistem manajemen mutu. 

2.4. Tujuan 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas MIPA Unimed 2020-2024 maka 

dirumuskan tujuan strategis (strategic goals), sebagai berikut: 
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a. Menghasilkan lulusan MIPA yang unggul dan profesional berakhlak mulia, memiliki 

nasionalisme dan berwawasan global. 

b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang secara konkrit memberi sumbangan pada inovasi Pendidikan dan rekayasa 

industry melalui penerapan Kurikulum Merdeka Belajar (MBKM). 

c. Mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

Pendidikan dan rekayasa industri dari aspek keilmuan MIPA untuk memajukan 

kesejahteraan umum. 

d. Mengembangkan budaya kewirausahaan berbasis platform RI 4,0 di kalangan civitas 

akademik MIPA. 

e. Melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi di 

dalam dan luar negeri, dengan dunia usaha dan industri serta masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan aspek keilmuan MIPA. 

f. Menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah serta mampu berorientasi ke masa depan 

dengan suasana akademik yang sehat dan bermutu. 

g. Menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dari segi 

keilmuan dan pelayanan secara professional berbasis kualitas kinerja dan sistem 

manajemen mutu.   

 

2.5. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan strategis yang telah 

ditetapkan. Sasaran mencerminkan berfungsinya luaran dari semua program untuk 

pencapaian visi dan misi. Sasaran strategis dirumuskan sesuai dengan tujuan strategis 

yang kemudian dijabarkan dalam 7 sasaran strategis. Selanjutnya sasaran strategis 

mencakup indikator pencapaian yang mengacu pada (1) Renstra FMIPA tahun 2016-

2020, (2) Renstra Kemendikbud 2020-2024, dan (3) Renstra Unimed tahun 2020-2024. 

Pada Renstra FMIPA 2016-2020, aspek pencapaian skala internasional masih 

dalam bentuk pengembangan sedangkan pada Renstra FMIPA 2020-2024 indikator 

pencapaian dirumuskan dalam bentuk ketercapaian luaran. Oleh karena itu, pada Renstra 

FMIPA 2020-2024 ada penambahan indikator dalam upaya pencapaian skala 

internasional sesuai Visi FMIPA 2020-2024. 

Perumusan sasaran strategis dilakukan melalui tahapan yang terpadu dengan 

melibatkan dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, stakeholders, dan seluruh civitas 
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akademik FMIPA Unimed. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh 

masukan dari lulusan, alumni, civitas akademika dan fungsionaris sehingga mendapatkan 

parameter indikator pencapaian, maka FMIPA menyusun dan menetapkan sasaran 

strategis FMIPA. Sasaran strategis dan indikator pencapaian Renstra 2020-2024 secara 

detail dijabarkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator 

Sasaran Strategis Indikator 

1. Dihasilkannya lulusan 

MIPA yang unggul dan 

professional berakhlak 

mulia, memiliki 

nasionalisme dan 

berwawasan global dan 

pemimpin perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

1. Keketatan seleksi mahasiswa baru di Fakultas 

MIPA 

2. Persentase mahasiswa MIPA yang lulus tepat waktu 

3. Persentase lulusan MIPA yang mampu 

berwirausaha 

4. Jumlah prestasi mahasiswa MIPA di tingkat 

nasional 

5. Jumlah prestasi mahasiswa MIPA di tingkat 

internasional 

6. Jumlah persentase mahasiswa MIPA dengan masa 

tunggu bekerja singkat 

7. Jumlah karya inovatif mahasiswa MIPA tentang 

perangkat pembelajaran 

8. Jumlah karya mahasiswa MIPA yang telah 

menginovasi pembelajaran di sekolah 

9. Jumlah karya mahasiswa MIPA yang dimanfatkan 

masyarakat. 

10. Jumlah karya inovatif mahasiswa MIPA yang 

dimanfaatkan dunia usaha/industri 

11. Jumlah profesor MIPA yang dilibatkan pada visiting 

world class professor 

12. Jumlah prodi di MIPA yang telah menerapkan 

MBKM 

13. Jumlah prodi di MIPA yang telah menerapkan 

blended learning 

14. Jumlah dosen MIPA yang berhasil menerapkan 

blended learning 

15. Jumlah mahasiswa MIPA yang berhasil mengikuti 

program student exchange tingkat internasional 

16. Jumlah prodi MIPA yang memiliki kurikulum 

sesuai platform RI 4,0 dan Super Smart Society 

serta perkembangan terbaru 

17. Jumlah prodi MIPA yang memulai pemutakhiran 

kurikulum berbasis dunia kerja berbasis platform RI 

4,0 

18. Jumlah prodi MIPA yang mampu mengembangkan 

augmented dan virtual reality untuk mendukung 
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Sasaran Strategis Indikator 

inovasi pembelajarandengan tetap mengedepankan 

softskill (indikator 10 softskill)  

19. Jumlah prodi MIPA yang telah mengembangkan 

sistem penilaian yang telah web based self-

assessment 

20. Jumlah prodi MIPA yang berhasil memperoleh 

akreditasi Internasional 

21. Persentase mahasiswa MIPA yang menciptakan 

lapangan pekerjaan 

22. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan 

softskill kedalam perangkat pembelajaran 

23. Jumlah kegiatan mahasiswa yang mendukung 

peningkatan kepribadian dan keimanan mahasiswa 

2. Berhasil 

mengembangkan dan 

menyebarkan Ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang 

selanjutnya akan 

memberi sumbangan 

pada inovasi pendidikan 

dan rekayasa industri  

1. Jumlah inovasi teknologi dan rekayasa industri  

2. Jumlah inovasi yang dimanfaatkan stakeholders 

3. Jumlah inovasi yang telah dikomersialkan 

4. Jumlah Paten 

5. Jumlah HKI 

6. Jumlah publikasi ilmiah nasional 

7. Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi 

(minimal sinta 2) 

8. Jumlah publikasi ilmiah internasional 

9. Jumlah publikasi ilmiah internasional reputasi (Q1, 

Q2, Q3, dan Q4) 

10. Jumlah sitasi di jurnal internasional 

11. Jumlah kekayaan intelektual yang diperoleh 

12. Jumlah prototype R & D 

13. Jumlah buku yang ber ISBN 

14. Jumlah book chapter terpublikasi internasional 

3. Melaksanakan dan 

mengembangkan 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

dalam bidang pendidikan 

dan rekayasa industri 

dari aspek keilmuan 

MIPA yang dapat 

memajukan 

kesejahteraan umum 

1. Jumlah produk inovasi yang dihasilkan dari 

kegiatan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat 

2. Jumlah produk/metode inovasi yang digunakan 

sebagai pengambilan kebijakan pendidikan pada 

level lokal. 

3. Jumlah produk/metode inovasi yang digunakan 

sebagai pengambilan kebijakan pendidikan pada 

level nasional 

4. Jumlah publikasi hasil kegiatan pengabdian 

masyarakat pada media massa cetak dan online 

5. Jumlah publikasi hasil kegiatan pengabdian 

masyarakat pada jurnal yang ber-ISSN 

6. Jumlah kelompok yang berpartisipasi pada kegiatan 

pengabdian masyarakat 

7. Jumlah sekolah binaan 

8. Jumlah desa binaan 

4. Mengembangkan sains 

entrepreneur di kalangan 

1. Persentase mahasiswa yang berwirausaha 
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Sasaran Strategis Indikator 

civitas akademik MIPA 

yang berbasis platform 

RI 4,0 

2. Persentase dosen yang mengembangkan hasil 

inovasi penelitian dan pengabdian menjadi produk 

yang dapat dipasarkan 

3. Jumlah inkubator bisnis di FMIPA 

4. Persentase mahasiswa yang memulai cikal bakal 

start-up company 

5. Terciptanya nilai 

kebenaran ilmiah yang 

mampuberorientasi ke 

masa depan melalui 

suasana akademik dan 

iklim organisasi yang 

sehat 

1. Persentase dosen bergelar Doktor 

2. Persentase dosen mencapai Lektor Kepala 

3. Persentase dosen Guru Besar 

4. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan keahlian 

tambahan 

5. Persentase dosen menjadi keynote speaker di 

seminar internasional 

6. Menjadi dosen tamu di universitas yang ternama di 

dalam dan luar negeri 

6. Terlaksananya 

kerjasama secara 

berkelanjutan dengan 

lembaga pemerintah, 

swasta, dan DUDI dalam 

bidang pendidikan dan 

aspek keilmuan MIPA  

1. Jumlah penelitian kolaborasi tenaga pendidik 

dengan lembaga pendidikan tinggi lain 

2. Jumlah penelitan kolaborasi tenaga pendidik dengan 

dunia usaha dan industri 

3. Jumlah penelitian yang didanai oleh pihak ketiga (di 

luar Kemendikbud) 

4. Jumlah dosen yang memiliki rekognisi internasional 

5. Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan DUDI 

6. Jumlah dosen yang ditugaskan di instansi lain 

7. Jumlah dosen yang menjadi tenaga profesional di 

dalam instansi swasta atau DUDI 

8. Jumlah praktisi yang memberikan kuliah umum di 

FMIPA 

9. Jumlah praktisi yang menjadi pengajar di FMIPA 

7. Peningkatan tenaga 

kependidikan yang 

berkualitas dari segi 

keilmuan dan pelayanan 

secara professional 

berbasis kualitas kinerja 

dan sistem manajemen 

mutu  

 

1. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti diklat 

2. Jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat 

3. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki 

kinerja unggul atau sangat baik 

4. Kualitas tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA FMIPA UNIMED TAHUN 2016-2020 

 

3.1. Capaian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri 

Medan (Unimed) telah melaksanakan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan dalam Renstra FMIPA Unimed 2016-2020. Rangkaian capaian 

telah direalisasikan dalam berbagai bidang sebagaimana dipaparkan berikut. 

3.1.1. Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum program studi di  FMIPA telah dilakukan mulai 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi Sistem Blok (KBK), yang merupakan 

pengembangan dari kurikulum Revolusi Belajar (learning revolution) dengan penerapan 

integrase soft skills (pendidikan karakter) berbasis penugasan critical book report, mini 

research, project dan rekayasa ide). Selanjutnya untuk menjawab perkembangan dunia 

kerja, Unimed melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), serta penyempurnaan yang 

menjadi akhir pengembangan kurikulum KKNI mengacu kepada Peraturan Menteri Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) dan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pengembangan kurikulum ditetapkan setelah 

memperoleh persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Medan (Unimed) dengan 

SK Rektor Nomor 0149/UN.33/LL/2016 tentang implementasi Kurikulum KKNI yang 

diberlakukan pada TA 2016/2017 secara serentak pada seluruh Prodi (Prodi).  

Kurikulum pada seluruh Program Studi di FMIPA disusun dengan mengacu 

kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya di tingkat 

Program Studi dan Fakultas. Fakultas berperan memberikan arahan dan masukan tentang 
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penyusunan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran di Program Studi 

agar senantiasa mendukung dan bersinergi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas 

dan Universitas. Sejak tahun 2015, FMIPA dan seluruh fakultas lain yang ada di Unimed 

telah mengembangkan kurikulum baru yaitu Kurikulum berorientasi Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat Kurikulum KKNI). Pada awal tahun akademik 

2016/2017 FMIPA telah mengimplementasikan kurikulum baru tersebut pada seluruh 

Program Studi.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 

2013 mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang 

Pendidikan Tinggi, maka Unimed menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI pada Tahun 

2016. Selanjutnya dengan dukungan semangat Revolusi Industri 4.0 dan berdasarkan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 yang 

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah amanah institusi yang harus 

senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang 

dituangkan dalam Capaian Pembelajaran (CP) maka Unimed menyempurnakan 

kurikulum berbasis KKNI 2016 menjadi Kurikulum berbasis KKNI berorientasi RI 4.0 

Tahun 2018. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia usaha, dan dunia 

industri, Unimed melakukan reorientasi kurikulum yang tetap mengacu kepada KKNI 

dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang disebut KKNI berorientasi 

Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) tahun 2018. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan 

mutu lulusan FMIPA Unimed yang tidak hanya memiliki hard skills namun juga 

keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran (learning outcomes). 

Untuk menjamin relevansi pengembangan isi kurikulum dengan kebutuhan 

pengguna lulusan dan perkembangan Ipteks serta menjawab visi, misi Unimed dan Prodi, 

maka Prodi difasilitasi dalam proses perencanaan melalui kegiatan (1) FGD yang 

melibatkan berbagai narasumber internal dan eksternal, (2) tracer study pada pengguna 

lulusan yang mewakili DUDI, Instansi Pemerintah dan Swasta, (3) studi banding ke PTN 

sejenis, (4) FGD bersama Asosiasi Profesi, dan (5) Penyiapan dokumen KKNI dan 

perangkat pembelajaran, (6) Pelaksanaan Monev internal untuk mengawal realisasi 

proses penerapannya, (7) FGD bersama Senat Fakultas dan Universitas untuk 

memperoleh legal akseptasi. Kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum terdiri 

dari: (1) menyusun Spesifikasi Prodi; (2) menyusun capaian pembelajaran; (3) menyusun 
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isi dan struktur kurikulum sampai pada sebaran matakuliah, dan (4) mengembangkan 

perangkat kurikulum, seperti bahan ajar, proses penilaian, media ajar, lembar  kerja  

mahasiswa  dan  penugasan, yang dituangkan pada Kontrak Perkuliahan dan RPS. Guna 

mencapai tujuan KKNI dan visi Unimed serta visi Prodi, maka pengembangan kurikulum 

ini didasarkan pada hasil tracerstudy sebagai dasar penetapan profil lulusan, kesepakatan 

asosiasi prodi sejenis, serta kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya local 

Sumatera Utara dalam menetapkan capaian pembelajaran (learning outcome/LO). 

Pemetaan CP/LO sesuai dengan kompetensi keilmuan yang terdapat pada Prodi, 

dilakukan untuk menyetarakan dengan standar CP/LO KKNI dan penetapan matakuliah 

dan beban SKS untuk masing-masing mata kuliah. 

 Pengembangan kurikulum berorientasi KKNI dan SNPT, serta berbasis capaian 

pembelajaran dan pendidikan karakter di seluruh prodi telah menghasilkan dokumen-

dokumen kurikulum antara lain: 1) Naskah Akademik; 2) Struktur Kurikulum; 3) Silabus, 

Kontrak Perkuliahan (KP), dan Rancangan Perkuliahan Semester (RPS); 4) Sistem 

Penilaian; dan 5) Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum. Dokumen pendukung 

lainnya yang membantu implementasi KKNI melalui panduan/pedoman penilaian, 

lembarkerja mahasiswa berbasis 6 (enam) penugasan dan rubrik penilaian untuk 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk meningkatkan kemandirian belajar 

mahasiswa, maka Unimed telah mengambil kebijakan untuk menerapkan 6 bentuk 

penugasan sebagai berikut: 

1. Tugas Rutin (TR): tugas yang secara rutin diberikan oleh dosen untuk melatihkan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu. 

2. Critical Book Report (CBR): Deskripsi dan analisis tentang isi buku, kesimpulan dan 

criticalposition mahasiswa. 

3. Research Review (RR)/Journal Review (JR): mereview seluruh komponen yang 

secara kritis menganalisis temuan utama, keunggulan dan kelemahan dari riset. 

4. Mini Research (MR): riset sederhana yang minimal terdiri dari pertanyaan (hipotesis, 

tujuan utama), teori, instrumen, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan. 

5. Rekayasa Ide (RI): “wild idea”, ide kreatif. 

6. Project (PR): melakukan treatment atas model atau produk serta praktek-praktek 

tertentu. 
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3.1.2. Proses Pembelajaran 

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Medan bertujuan 

menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki daya saing. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut proses belajar mengajar menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang 

mengacu kepada perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder. Untuk menjamin 

keterlaksanaan proses pembelajaran Unimed membentuk unit yang mengkaji dan 

mengembangkan system dan mutu pembelajaran, berdasarkan Statuta Unimed 

(Kepmendiknas RI Nomor 141/O/2001 pasal 34 dan pasal 43) dibentuk Lembaga 

Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional (LP2AI). Lembaga ini mewadahi 

aktivitas pelaksanaan, koordinasi, sinkronisasi, pemberdayaan, percepatan, 

pengembangan dan peningkatan kegiatan instruksional. Melengkapi fungsi LP2AI 

dibentuk PPMI yang memiliki tugas pokok fungsi penjaminan mutu di bidang akademik 

dan SPI yang berfungsi sebagai pengendali internal perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggung jawaban program dan kegiatan di bidang sumber daya dan tata kelola. 

Pada akhir tahun 2019 LP2AI berubah status dari lembaga menjadi pusat yang berada di 

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LPPMP). 

Pendekatan pembelajaran di Unimed menggunakan system instruksional yang 

mengacu kepada ketentuan Universitas yaitu KBK dengan karakteristik peningkatan 

kepada Student Center Learning (SCL) yang memberikan kesempatan belajar secara luas 

kepada mahasiswa guna mewujudkan kopensi yang diharapkan. Untuk menjamin 

relevansi komptensi lulusan dengan kualifikasi stakeholder, KBK dikembangkan dengan 

mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai standar 

kompetensi lulusan. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia merupakan respon pemerintah, yang menetapkan standar penjenjangan capaian 

pembelajaran dengan penteraan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, 

atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi 

lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. 

Untuk menjamin mutu lulusan, sejak tahun akademik 2005/2006 Unimed telah 

menetapkan standar dasar kompetensi lulusan selain kompetensi dalam bidang studi, 

dengan indikator sebagai berikut: 
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1. Memperoleh prediksi TOEFL minimal 400, kecuali lulusan Jurusan Bahasa Inggris 

dengan prediksi TOEFL minimal 550 (ujian secara daring dilaksanakan oleh Pusat 

Bahasa Unimed), 

2. Menguasai 80% subjek kajian bidang studi (lulus uji kompetensi yang dilaksanakan 

di masing-masing Jurusan/Program Studi), 

3. Memenuhi standar penguasaan Statistika, 

4. Memenuhi standar penguasaan aplikasi komputer, 

5 .  Memenuhi standar penguasai Inovasi Model Pembelajaran, dan 

6. Memenuhi standar kualitas skripsi Universitas Negeri Medan. 

Menyikapi perkembangan dan kebutuhan pasar kerja dan stakeholder, selanjutnya 

Unimed merumuskan delapan kompetensi lulusan, yakni: 

1. Kompeten berpikir logis dan analitis dalam memecahkan permasalahan,  

2. Kompeten bekerja secara mandiri maupun kelompok, 

3. Kompeten mengkomunikasikan ide dan informasi secara lisan ataupun tulisan,  

4. Kompeten meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian secara mandiri, 

5. Kompeten menguasai dan memanfasatkan teknologi, 

6. Kompeten melakukan evaluasi, menganalisis data, dan membuat solusi efektif untuk 

mengatasi permasalahan, 

7. Kompeten merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas, dan 

8. Kompeten beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan dan masyarakat 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, 

politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia mengharuskan Lembaga 

Pendidikan Tinggi untuk merumuskan konten kurikulum yang mengakomodir tuntutan 

tersebut. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mengacu KKNI dan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) kembali dirumuskan Unimed guna menyahuti perkembangan 

yang ada sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 64 tahun 2017 tentang Standar Layanan Minimum Universitas 

Negeri Medan. Proses pembelajaran di Unimed dilaksanakan dengan menyertakan hasil-

hasil penelitian salah satu elemen konten pembelajaran sebagai upaya mendekatkan 

mahasiswa dengan berbagai perkembangan terbaru dari hasil penelitian. Untuk itu proses 

pembelajaran lebih ditingkatkan lagi dengan pemberian enam tugas, yaitu (1) Tugas Rutin 

(TR), Critical Book Report (CBR), Critical Journal Review (CJR), Mini Riset (MR), 

Rekayasa Ide (RI), dan Project (PR). 
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Dengan enam penugasan yang diberikan diharapkan mahasiswa akan memiliki 

kompetensi bidang keilmuan yang cukup, memperkaya wawasan keilmuan, berpikir kritis 

berbasis perkembangan aktual, melakukan penelitian, mengembangkan dan merekayasa 

ide-ide inovatif serta mampu mengerjakan tugas projek. Kompetensi berpikir yang 

dituntut juga tidak sekedar tataran penguasaan dan aplikasi tetapi harus mampu berpikir 

tingkat tinggi dengan menganut pola higher order thinking skills (HOTS). HOTS 

merupakan bagian dari ranah kognitif dalam Taksonomi Bloom yang kemudian direvisi 

oleh Lorin Anderson, David Karthwohl et al dengan jenjang (1) Remembering 

(mengingat), (2) Understanding (memahami), (3) Applying (mengaplikasikan), (4) 

Analyzing (menganalisis), (5) Evaluating (mengevaluasi), dan Creating (mencipta). 

Level 1 hingga 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah (lower order 

thinking skils, LOTS) sedangkan level 4 sampai 6 dikategorikan sebagai kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS). 

Konsekuensi dari tuntutan pencapaian kompetensi tingkat tinggi adalah 

menyiapkan fasilitas pendukung proses perkuliahan yang efektif. Unimed telah 

melakukan berbagai pengembangan dalam upaya mendukung terselenggaranya proses 

pembelajaran yang efektif, baik melalui peningkatan sarana maupun prasarana. Bahan 

ajar dan sumber belajar terus dikembangkan, ditambah lagi dengan dukungan Digital 

Library Unimed yang cukup representative dalam mendukung terselenggaranya proses 

perkuliahan yang efektif melalui konten bahan ajar digital dan system layanan modern. 

Demikian juga dengan Blended Learning System yang diterapkan Unimed untuk 

penyelenggaraan perkuliahan secara tatap muka maupun dalam jaringan. Perkuliahan 

tatap muka dapat dilakukan di kelas, laboratorium maupun lapangan, sedangkan 

perkuliahan dalam jaringan dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Pembelajaran Daring 

(SIPDA) yang dapat digunakan oleh semua dosen dan mahasiswa melalui 

https://sipda.unimed.ac.id./. Pembelajaran secara blended telah mendapatkan hasil 

dengan capaian hasil belajar cukup signifikan. Unimed akan terus meningkatkan model 

pembelajaran blended learning system ini melalui berbagai aspek khususnya bahan ajar 

digital, multimedia learning, perangkat akses internet dan kapasitas bandwidth sesuai 

kebutuhan. 

3.1.3. Capaian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran 

Pengukuran ketercapaian pelaksanaan dari bidang Pendidikan dan pembelajaran 

dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tercantum pada renstra FMIPA 2016-2020 

https://sipda.unimed.ac.id./
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yakni terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar 

nasional pendidikan (SNP) dan azas Good University Governance (GUG), sehingga 

pembelajaran yang memenuhi standar minimal harus dicapai. Data ketercapaian 

pendidikan dan pembelajaran FMIPA Unimed dapat dilihat pada Lampiranx1. 

Pengembangan kurikulum dilakukan seiring perkembangan pendidikan dan 

tuntutan dari dunia kerja, mulai dari tahun 2016, FMIPA Unimed telah menggunakan 

kurikulum KKNI. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum Berbasis 

Kompetensi Sistem Blok (KBK), yang merupakan pengembangan dari kurikulum 

Revolusi Belajar (learning revolution) dan student centered learning (SCL) dengan 

penerapan integrase soft skills (pendidikan karakter) berbasis penugasan critical book 

report, mini research, project dan rekayasa ide). Seperti diketahui implementasi 

kurikulum KKNI di FMIPA Unimed dimulai pada tahun akademik 2016/2017 khusus 

bagi mahasiswa angkatan 2016. Mahasiswa angkatan 2015 dan angkatan sebelumnya 

tetap dibelejarkan dengan menggunakan kurikulum KBK sistem blok. 

 

Gambar 3.1.  Perkembangan Jumlah Mahasiswa yang Dibelajarkan Menggunakan 

Kurikulum KKNI Periode 2016-2020. 

 

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang telah 

dibelajarkan dengan kurikulum KKNI berjumlah 960 orang mahasiswa (26%), lalu 

meningkat pada tahun 2017 berjumlah 2015 dari mahasiswa tahun ajaran 2016/2017 

dan 2017/2018 (52%) begitu juga dengan mahasiswa tahun 2018 (62%). Tahun 2019 

dan 2020 jumlah mahasiswa yang telah menerapkan KKNI sudah 100%.  

Tahun 2016 menerapkan Sistem pembelajaran Student Center Learning (SCL) 

dengan menerapkan model-model pembelajaran berbasis saintifik (Scientific Based 

Learning) yaitu model Inquiry Learning, model Inquiry Lesson, model kooperatif, dan 

2016 2017 2018 2019 2020
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model Problem Based Learning. Model pembelajaran berbasis saintifik (SBL) ini 

mendorong mahasiswa untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, bereksplorasi, 

bereksperimen dan berkreasi dengan memanfaatkan aneka sumber. Pembelajaran 

didesain dengan mengintegrasikan muatan softskill seperti kepercayaan diri, komunikasi, 

kerjasama, motivasi dan etika dalam topik bahasan sebagai upaya membangun karakter 

mahasiswa FMIPA.Jumlah mahasiswa yang menggunakan KKNI sudah pasti 

menggunakan pembelajaran SCL seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Persentase Mahasiswa yang Telah Menerima SCL dan Learning 

Revolution dalam Pembelajaran. 

 

Dapat dilihat pada Gambar 3.2 bahwa pada tahun 2017-2020, lebih dari 50% 

mahasiswa dibelajarkan dengan menggunakan KKN yang berdasarkan SCL dan learning 

revolution. Bahkan hampir 100 % mahasiswa sudah dibelajarkan dengan SCL dan 

revolution learning. Ini menunjukkan bahwa implemetasi kurikulum KKNI sudah 

dilakukan untuk semua mahasiswa dalam kurun waktu 5 tahun ini. Pencapaian dari itu 

tidak luput dari peran aktif dari dosen yang mengampu mata kuliah saat itu, sebagaimana 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

2016 2017 2018 2019 2020
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Gambar 3.3  Persentasi Dosen Menerapkan Learning Revolution Periode 2016-2020. 

 

Dari Gambar 3.3 dapat dilihat bahwa, capaian dari jumlah dosen yang menerapkan 

kurikulum KKNI berdasarkan SCL dan learning revolution ini mencapai hampir seluruh 

dosen terlihat pada tahun 2019 dan tahun 2020 menerapkan SCL dan learning revolution 

dikarenakan sudah hampir semua mahasiswa menggunakan kurikulum KKNI pada 

pembelajarannya walaupun pada tahun 2016 hanya hanya 26% dosen yang mengajarkan 

matakuliah KKNI pada semester 1 untuk mahasiswa TA 2016/2017 namun terdapat 152 

dosen menerapkan SCL dan learning revolution pada pengajarannya semakin meningkat, 

ini terlihat pada RPSnya.  

Mulai tahun 2009 diadakan integrasi soft skill pada kontrak kuliah dan RPS serta 

pengembangan mata kuliah berbasis soft skill. Pengintegrasian antara materi mata kuliah 

dengan atribut soft skill dan akan dikombinasikan dengan materi dan moral yang aplikatif 

dilakukan oleh mahasiswa dan dosen sebagai role play. Dosen diwajibkan merancang 

dan melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan sofskill dalam perkuliahan, 

kontrak kuliah dan RPP serta softkill mahasiswa berkontribusi terhadap hasil belajar 

mahasiswa. Pada era Kurikulum KKNI ini, penilaian softskill mahasiswa telah terukur 

dai dicantumkan pada DPNAnya sehingga pengukuran softskill lebih konkrit. Gambar 

3.4 menunjukkan capaian persentase dari dosen yang mengintegrasikan softskill dalam 

pembelajaraannya 

2016 2017 2018 2019 2020
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Gambar 3.4 Persentase Dosen mengintegrasikan Softskill dalam Pembelajaran. 

 

Dari Gambar 3.4 dapat dilihat persentase dosen yang mengintegrasikan sofskill 

dalam proses pembelajarannya sejak kurikulum KKNI diberlakukan. Dari tahun 2016, 

dosen dosen diharuskan memberikan softskil kepada mahasiswa, namun penilai softskill 

terapkan pada 26% mahasiswa di tahun 2016, 52% mahasiswa di tahun 2017 dan 62% 

mahasiswa di tahun 2018. Pada tahun 2019-2020 tampak jelas bahwa 100 % dosen telah 

mengintegrasikan softskills mahasiswa yang mana telah dispakati pada RPS dan DPNA. 

Ini juga telah didukung oleh pengimplementasian kurikulum KKNI yang lebih tegas 

menuntut dosen untuk mengintegrasikan softskill tersebut.  

Penerapan 6 jenis tugas untuk setipa matakuliah adalah merupakan karakteristik 

dari KKNI Unimed. Tugas-tugas tersebut menuntut mahasiswa untuk membangun 

sendiri pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya dengan menggunakan berbagai sumber 

belajar. Pengetahuan tidak hanya diperoleh dari dosen, tetapi mahasiswa harus 

mendapatkan dari sumber-sumber lain seperti sumber yang diperoleh dari perpustakaan, 

took-toko buku atau internet, alam, masyarakat, ahli mau pun institusi lain. Unimed 

sebagai universitas yang telah terakreditasi A, telah menyediakan berbagai fasilitas, 

sarana dan prasarana pendukung belajar, seperti laboratorium, workshop, perpustakaan 

lengkap dan modern, wifi dan jaringan internet, learning management system (yaitu 

SIPDA), dan lain-lain (Tabel 3.1). Mahasiswa dapat memanfaatkan semua fasilitas 

tersebut untuk membangun pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya selama menempuh 

masa studi di FMIPA Unimed. 
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Tabel 3.1. Data Sistem Informasi di Lingkungan Unimed. 

No. Alamat Web Domain/Hosting Fungsi 

1 digilib.unimed.ac.id Aplikasi katalog online UPT Perpustakaan 

2 library.unimed.ac.id Aplikasi otomasi peminjaman dan 

pengembalian buku 

UPT Perpustakaan 

3 perpustakaan.unimed.ac.id Website resmi UPT Perpustakaan UPT Perpustakaan 

4 fmipa.unimed.ac.id Website resmi FMIPA UNIMED FMIPA 

5 sitsefmipa.unimed.ac.id Laman resmi seminar internasional 

FMIPA (AISTSSE) 

FMIPA 

6 elearningfmipa.unimed.ac.id Aplikasi e-learning FMIPA FMIPA 

7 jurnal.unimed.ac.id Aplikasi jurnal online UNIMED Unit Jurnal 

 

Jaringan internet yang telah dikembangkan Unimed mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Grafik kapasitas bandwith internet pada tahun 2016-2020 

 

Dari gambar 3.5 dapat dilihat bahwa Unimed dalam kurun waktu lima tahun ini 

terus melakukan peningkatan bandwith internet, dimana pada tahun 2020 Unimed telah 

menyediakan 2500 Mbps untuk keperluan mahasiswa. Tabel 3.2 menunjukkan 

perkembangan rasio kapasitas bandwidth dengan mahasiswa. 

 

Tabel 3.2. Rasio Kapasitas bandwidth dengan Jumlah Mahasiswa Unimed 2016-2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rasio bandwidth : mahasiswa 1 : 8 1 : 8 2 : 7 1 : 3 4 : 9 

 

Seperti terlihat pada Tabel 3.2, rasio kapasitas bandwidth semakin meningkat dari 

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Renstra%20FMIPA/data.xlsx
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waktu ke waktu, sehingga mahasiswa dapat menggunakan internet dengan lelulasa untuk 

mendukung pembelajarannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah penggunaan 

hotspot yang tersedia oleh mahasiswa kurun waktu 2016-2020 (Gambar 3.6). Pada 

Gambar 3.6 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa pengguna hotspot di lingkungan 

Unimed sebagai sarana untuk kegiatan akademik yaitu dalam  aktifitas pembelajaran dan 

keperluan lainnya mengalami peningkatan.  

 

 

Gambar 3.6 Jumlah Mahasiswa Pengguna Hotspot Unimed. 

 

Pengimplemantasian kurikulum KNNI juga telah meningkatkan penggunaan 

fasilitas e-learning (terutama SIPDA) oleh dosen sebagai sarana pembelajaran (Gambar 

3.7). 

 

Gambar 3.7 Dosen (%) Menggunakan E-learning dalam Pembelajaran (2016-2020). 

 

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa persentase penggunaan e-learning kurun waktu 

tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020 persentase 

penggunaan e-lerning dalam proses pembelajaran, secara berturut-turut mencapai 97% 

dan 100%. Pada tahun 2019-2020 FMIPA telah mengeluarkan kebijakan untuk 

2016 2017 2018 2019 2020
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mewajibkan seluruh dosen untuk menggunakan learning management system (LMS) 

Unimed (SIPDA) dalam proses pembelajarannya (Gambar 3.8 dan Gambar 3.9). 

 

 

Gambar 3.8. Tampilan Learning Management System (LMS) Unimed (SIPDA). 

 

Data penggunaan SIPDA Unimed dalam proses pembelajaran di MIPA 

ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Jumlah Matakuliah di FMIPA yang Menggunakan SIPDA Tahun 2020. 

 

Meskipun demikian, penggunaan SIPDA dalam proses pembelajaran dengan 

menerapkan blended learning masih perlu dioptimalkan lagi. Hal ini karena belum 

sepenuhnya mahasiswa dan dosen memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. 

Beberapa dosen masih menggunakan berbagai jenis media online dan e-learning lainnya, 

di luar SIPDA, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Media Pilihan Dosen FMIPA dalam Pembelajaran Tahun 2020.  

 

Pada Gambar 3.10 dapat dilihat bahwa pilihan media pembelajaran yang 

dilakukan dosen FMIPA sangat bervariasi, baik berupa e-learning (Sipda, Edmodo, 

Schoology, Google Classroom, dan lain-lain) maupun media sosial (Facebook, WhatsApp 

atau WA, Twitter, Instagram, Telegram, Email, Cloud, dan lain-lain). Penggunaan WA 

sangat dominan karena tidak menguras banyak kuota, respon cepat dan tidak terlalu 

terganggu oleh jaringan. Penggunaan SIPDA sebagai LMS milik Unimed yang dilakukan 

dosen di fakultas MIPA masih cukup rendah karena rata-rata dibawah 20%. Penggunaan 

media e-learning selain dari yang disebut pada form, paling dominan adalah video 

conference seperti Webex, Zoom dan Google Meet. Penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi menunjukan ini kemampuan dan kemauan dosen menguasai IT. Dalam 

pembelajaran blended learning kebanyakan dosen FMIPA menggunakan lebih dari satu 

jenis media.  

Penerapan KKNI dan blended learning telah meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dan dosen menguasai media e-learning. Mahasiswa dan dosen juga memiliki 

kesempatan yang luas untuk mencari dan menemukan berbagai sumber bahan ajar seperti 

e-book, modul, dan artikel yang terbit dalam jurnal nasional maupun internasional. KKNI 

berbasis 6 tugas juga telah berkontribusi pada peningkatan literisasi mahasiswa dan dosen 

FMIPA.  Artikel jurnal ilmiah menjadi referensi (rujukan) standar dalam menyelesaikan 

keenam tugas dari setiap matakuliah. FMIPA Unimed masih akan terus memaksimalkan 

penggunaan e-learning khususnya SIPDA.  
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Gambar 3.11 Persentase Mahasiswa Mengikuti Tes Standar. 

 

Peningkatan mutu dari pembelajaran dilakukan oleh semua semua pihak untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu, sejak lama FMIPA Unimed telah 

menerapkan tes standar bagi mahasiswa peserta matakuliah khususnya matakuliah wajib 

fakultas (MIPA Dasar: Kalkulus, Biologi Umum, Fisika Umum dan Kimia Umum) dan 

wajib universitas (Kepemimpinan). Gambaran cakupan mahasiswa peserta tes standar 

ditunjukkan pada Gambar 3.11. Sejak tahun 2018, seluruh mahasiswa telah mengikuti 

tes standar untuk semua matakuliah. Ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan 

sebelumnya di Renstra FMIPA 2016-2020. 

 

 

Gambar 3.12. Jumlah Skripsi yang Ditulis ddalam Bahasa Inggris. 

 

FMIPA Unimed sangat berkontribusi dalam upaya Unimed untuk mancapai 

world class university. Salah satu kontribusi yang diberikan FMIPA adalah adalah 
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menghasilkan lulusan melalui Program Bilingual (atau Kelas Internasional) dari kelima 

prodi kependidikan yang ada di FMIPA. Program yang telah dibuka sejak tahun 2008 ini 

diperlakukan secara khusus melaksanakan proses pembelajaran menggunakan Bahasa 

Inggris sebagai bahasa pengantar. Seluruh bahan ajar dan tagihan (tugas-tugas) 

matakuliah juga dikembangkan dan disusun dalam bahasa Inggris. Selain itu, tugas akhir 

(skripsi) juga ditulis, dan dipertahankan oleh mahasiswa, dalam bahasa Inggris. Lulusan 

program khusus ini telah memberi warna tersediri kepada lulusan FMIPA, baik dari 

kemampuan akademik dan nonakademik selama kuliah maupun kemampuan bersaing 

dalam dunia kerja dan/atau studi lanjut di perguruan tinggi di dalam maupun di luar 

negeri.   

Pada Gambar 3.12 ditunjukkan perkembangan jumah mahasiswa yang menulis 

skripsi dalam bahasa Inggris pada periode waktu 2016-2020 (pada saat Renstra ini 

disusun, data tahun 2020 belum lengkap). Jumlah mahasiswa yang menulis skripsi dalam 

bahasa Inggris meningkat dari tahun ke tahun.   

3.1.4. Pendidikan Profesi Guru (PPG) 

 Perluasan mandat (wider mandate) yang diberikan pemerintah menjadikan 

Unimed sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dua mandat, yaitu 

sebagai penghasil calon guru (melalui Prodi Pendidikan Matematika, Bilogi, Fisika, 

Kimia, dan Pendidikan IPA) dan sekaligus penghasil ilmuwan (melalui Prodi Sains 

Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan Ilmu Komputer). Untuk bidang kependidikan 

Unimed juga mendapat amanah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 

setelah sebelumnya menyelenggarakan Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, 

Terluar, dan Tertinggal (SM-3T). Tahun 2018 Unimed kembali menyelenggarakan PPG 

dalam tiga kelompok, yaitu PPG Dalam Jabatan, PPG Guru Daerah Khusus dan PPG 

Prajabatan Bersubsidi. FMIPA sebagai fakultas dengan jumlah dosen terbanyak (230 

orang, lebih dari 50% dosen telah berkualifikasi akademik S3, dan hampir 10% telah 

mencapai gelar Guru Besar) dengan fasilitsa laboratorium memadai, berkesempatan 

untuk mendidik calon guru menjadi guru professional. Jumlah mahasiswa PPG kurun 

waktu tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13. Jumlah Mahasiswa PPG Dalam Jabatan pada Periode 2016-2020. 

Pada Gambar 3.13 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa PPG meningkat secara 

signifikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa peranan FMIPA sebagai penghasil 

guru profesional (melalu program pendidikan PPG) semakin diperhitungkan dan 

dipercayai oleh segenap stakeholders.  

3.1.5. Pogram Permata 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, 

dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan 

untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia 

industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. 

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran 

mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. 

Unimed sebagai salah satu PTN yang telah menerapkan dan mengikuti program 

pertukaran mahasiswa melalui program Permata. Program Permata berfungsi sebagai 

salah satu media dalam implementasi program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka 

yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Program ini diluncurkan dalam upaya 

mendekatkan mahasiswa dan menyelaraskan kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia 

kerja.  

Program MBKM juga memberi hak bagi mahasiswa untuk belajar tiga semester 

di luar program studi (baik di PT mau pun di dunia usaha dan industri), memberi 

kemudahan bagi PT untuk pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi 

perguruan tinggi, kemudahan PTN berubah status menjadi PTN berbadan hokum 

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/data.xlsx
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(PTNBH). Capaian yang diperoleh Unimed untuk menjawab program MBKM ini 

dipaparkan dalam Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14. Jumlah Peserta Pertukaran Mahasiswa FMIPA Periode 2016-2020. 

 

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa FMIPA telah melaksanakan pertukaran 

mahasiswa dan/atau alih kredit (credit transfer) sejak tahun 2016 meski pun jumlah 

mahasiswa yang terlibat belum begitu banyak. Umumnya mahasiswa FMIPA mengikuti 

program ini ke perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti IPB, UI, UGM, ITS, 

UNPAD dan UNBRAW.  

Selain itu, FMIPA Unimed juga mengikuti program pertukaran mahasiswa 

lainnya, seperti program Permata Sakti, Permata Sari, Permata AMLI (program 

pertukaran mahasiswa antar sesama anggota Asosiasi MIPA LPTK Indonesia), 

pertukaran mahasiswa antar anggota MIPANet, dan pertukaran mahasiswa bilateral. 

Jumlah mahasiswa FMIPA yang mengikuti program Permata Sakti periode 2016-2020 

ditunjukkan pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15  Jumlah Mahasiswa Mengikuti Program Permata Sakti tahun 2016-2020. 
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Pada saat Renstra ini disusun, lebih dari 200 orang mahasiswa FMIPA sedang 

mengikuti program Permata Sakti di berbagai PTN di wilayah tengah dan timur 

Indonesia. Sebaliknya, lebih dari 100 orang mahasiswa dari PTN wilayah tengah dan 

timur Indonesia juga mengikuti kuliah di FMIPA Unimed. Dengan demikian, dipastikan 

bahwa data jumlah peserta pertukaran mahasiswa dari FMIPA dalam rangka MBKM 

akan meningkat secara drastis mulai tahun 2020 dan selanjutnya.  

 

3.2. Capaian Bidang Mahasiswa, Lulusan dan Alumni 

3.2.1. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru  

3.2.1.1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru   

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu 

prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas 

wilayah, kemampuan ekonomi dan gender) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; Permenristekdikti Nomor 90 Tahun 2017 tentang 

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan 

Permenristekdikti Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Kebijakan Unimed mengenai Penerimaan 

mahasiswa baru dimuat pada SK Rektor Nomor 0236/UN33/Sk/2017 Tanggal 1 

November 2017 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Negeri 

Medan dan SK Rektor Nomor 0133A/UN.33.KEP/2018 Tanggal 6 April 2018 tentang 

Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Persemester Serta Sumbangan 

Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru Tahun 2018 di Unimed.  

 

3.2.1.2. Persyaratan calon mahasiswa baru  

Kriteria dan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru di 

FMIPA Unimed adalah: (a) lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C maksimal 

tiga tahun terakhir yang memiliki ijazah, (b) lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau 

Paket C tahun berjalan minimal harus memiliki surat keterangan lulus yang sekurang-

kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel yang 
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sah, dan (c) peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak 

mengganggu kelancaran pembelajaran di program studinya. 

 

3.2.1.3. Prosedur penerimaan mahasiswa baru  

Untuk menetapkan jumlah mahasiswa baru yang akan ditampung di setiap Program 

Studi yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimed 

dilakukan proses secara berjenjang. Setiap tahun Program Studi, dikoordinir oleh WD I, 

melakukan analisis kebutuhan jumlah mahasiswa baru (daya tampung) yang dapat 

direkrut (diterima) pada tahun berikutnya. Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan 

sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, sumber daya manusia, jumlah 

mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi per tahun, dan kebutuhan lulusan di lapangan. 

Berdasarkan hasil analisis, masing-masing Ketua Program Studi akan melaporkan angka 

daya tampung Prodi. Data daya tampung Prodi kemudian dilaporkan oleh Wakil Dekan I 

ke Dekan FMIPA. Selanjutnya Dekan FMIPA akan melakukan recheck dan rekonfirmasi 

ke Prodi melalui rapat fungsionaris yang melibatkan fungsionaris Fakultas, Jurusan, dan 

Prodi. Data daya tampung masing-masing Prodi yang telah disepakati melalui rapat 

fungsionaris kemudian akan disampaikan ke Rektor (melalui Wakil Rektor I). Setelah 

melalui rapat pimpinan, daya tampung Prodi kemudian diserahkan ke Panitia Penerimaan 

Mahasiswa Baru Universitas Negeri Medan untuk dipublikasikan kepada stakeholders 

dan dijadikan sebagai patokan (oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru) dalam 

merekrut mahasiswa baru.  

 

3.2.1.4. Jalur penerimaan mahasiswa baru 

Penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia Penerimaan 

Mahasiswa Baru pada tingkat Universitas, FMIPA tidak menerima mahasiswa baru 

secara langsung. Unimed merekrut mahasiswa baru melalui jalur-jalur seleksi SBMPTN, 

SNMPTN, dan UMB-PT. 

Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Rekrutmen 

mahasiswa baru melalui jalur ini dilaksanakan secara serentak di semua PTN seluruh 

Indonesia. Jalur seleksi ini merupakan jalur ujian masuk tertulis mengikuti format dan 

aturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Kelompok program studi yang 

dapat dipilih oleh calon mahasiswa terdiri dari Saintek (Sain dan Teknologi), Soshum 

(Sosial dan Humaniora) dan Campuran. Jumlah total mahasiswa yang diterima melalui 
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jalur ini adalah lebih besar dari 40% dari total daya tampung masing-masing program 

studi. Tata cara dan prosedur pendaftaran mahasiswa baru jalur SBMPTN, yaitu (1) 

Peserta melakukan pendaftaran tahap awal SBMPTN di pendaftaran.sbmptn.ac.id, (2) 

Mencetak bukti pendaftaran awal, (3) Membayar biaya seleksi di Bank BNI atau Bank 

Mandiri, (4) Kembali mengakses alamat pendaftaran.sbmptn.ac.id, (5) Peserta login 

menggunakan KAP dan PIN yang didapatkan setelah membayar di bank, (6) Peserta 

melakukan pengisian data, (7) Peserta mencetak kartu tanda peserta ujian, dan (8) Peserta 

membawa kartu tersebut dan perlengkapan lainnya saat ujian. 

Jalur SNMPTN (Undangan dan Bidikmisi). Jalur SNMPTN atau disebut juga jalur 

undangan yaitu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan hanya 

untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan undangan saja. Seleksi mahasiswa melalui 

jalur ini dilakukan dengan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi 

akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 

(lima) bagi SMA/MA dan SMK dengan masa belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) 

sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 (empat) tahun, serta 

Portofolio Akademik. Tata cara dan prosedur pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur 

ini adalah sebagai berikut: (1) Siswa yang memenuhi kriteria pemeringkatan oleh 

LTMPT, menggunakan NISN dan password, login ke laman SNMPTN 

http://web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran, (2) Siswa pendaftar mengisi 

biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto 

resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada), (3) Siswa pendaftar pada 

program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti 

keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang 

dapat diunduh dari laman http://www.snmptn.ac.id, (4) Siswa pendaftar mencetak Kartu 

Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN. 

Selain seleksi berdasarkan prestasi calon mahasiswa, penilaian dilakukan dengan 

melihat aspek lain seperti kondisi ekonomi orang tua dan prestasi mahasiswa yang berasal 

dari sekolah yang bersangkutan. Jalur SNMPTN ini juga memberikan peluang kepada 

calon mahasiswa yang akan mendapatkan program Bidikmisi. Program Bidikmisi 

merupakan program seleksi yang dilakukan untuk menjaring calon mahasiswa yang 

berprestasidi bidang kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang secara ekonomi kurang 

mampu. Calon mahasiswa yang menjadi peserta Bidikmisi akan diberikan bantuan biaya 

hidup dan biaya pendidikan setiap bulan selama menempuh perkuliahan di Unimed. 

http://www.snmptn.ac.id/
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Pendaftaran Bidikmisi dilakukan melalui alamat bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. 

Jumlah total mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN adalah lebih besar dari 

20% dari total daya tampung masing-masing program studi.  

Jalur UMB-PT (Ujian Masuk Bersama Tinggi Negeri). Seleksi UMB-PT adalah 

melalui ujian tertulis secara nasional yang diselenggarakan oleh sejumlah PTN. Unimed 

merupakan salah satu dari beberapa PTN yang bergabung dengan Perhimpunan Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara (P-SPMBN). Bagi peserta, seleksi bersama 

menguntungkan karena bisa lintas wilayah dan fleksibel. Ujian tertulis menggunakan soal 

ujian yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda yang memadai. Soal ujian tertulis 

UMB-PT dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang memprediksi keberhasilan 

calon mahasiswa di semua program studi, yakni kemampuan penalaran tingkat tinggi 

(higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar, 

bidang sains dan teknologi dan/atau bidang sosial. Selain mengikuti ujian tertulis, peserta 

yang memilih program studi ilmu Seni dan Keolahragaan diwajibkan mengikuti ujian 

keterampilan. Jumlah total mahasiswa yang diterima melalui jalur UMB-PT adalah lebih 

besar dari 20% dari total daya tampung masing-masing program studi. Tata cara 

Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi yatu www.unimed.ac.id ataupun 

http://sm.unimed.ac.id. 

3.2.2. Mahasiswa dan Lulusan 

Serangkaian prestasi yang dicapai Unimed dalam lima tahun terakhir menimbulkan 

apresiasi dan minat masyarakat untuk menjadi bagian dari Unimed. Salah satu 

indikatornya adalah meningkatnya peminat calon mahasiswa yang memilih FMIPA 

Unimed sebagai perguruan tinggi dalam rangka studinya.  

 

http://sm.unimed.ac.id/
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Gambar 3.16. Jumlah Calon Mahasiswa Peminat, Daya Tampung dan yang Diterima 

FMIPA Periode 2016-2020 (Sumber: Buku III B Borang FMIPA 2020). 

 

Gambar 3.16 memperlihatkan terjadi kenaikan sangat tinggi pada tahun 2018 

yakni dengan jumlah peminat sebanyak 15.938 orang sementara daya tampung untuk 

penerimaan mahasiswa baru hanya 1.201 orang. Rasio antara pendaftar dengan yang 

diterima adalah: 1:13.3 pada tahun 2016; 1:13,3 pada tahun 2017 dan 1:14,3 pada tahun 

2018 serta 1: 8,7 pada tahun 2019. Beberapa faktor yang mempengaruhi peminat calon 

mahasiswa baru untuk masuk ke FMIPA Unimed adalah kualitas pendidikan yang 

ditandai dengan capaian akreditasi institusi dimana Unimed sudah mendapatkan 

peringkat A pada tahun 2016. Data Status Akreditasi Program Studi di FMIPA Unimed 

dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

 Jumlah mahasiswa FMIPA Unimed meningkat seiring dengan tingginya minat 

masyarakat serta tersedianya SDM dan fasilitas yang mendukung bagi terselenggaranya 

proses belajar mengajar yang efektif. Jumlah mahasiswa baru yang diterima FMIPA 

Unimed setiap tahunnya sekitar 1.000 hingga 1.480 orang. Penerimaan mahasiswa baru 

dalam empat tahun terakhir diperlihatkan pada Gambar 3.17. 

2016 2017 2018 2019 2020

1007 1107 1202 1489
0

12722
14036

15938

12171

0
960 1055 1118 1404

0

Daya Tampung Jumlah Peminat Di terima



Rencana Strategis FMIPA UNIMED 2020-2024 

 

52 52 

 

Gambar 3.17. Jumlah Mahasiswa Baru dan Lulusan FMIPA Periode 2016-2019. 

 

Data jumlah mahasiswa baru periode tahun 2016-2020, paling tinggi diterima 

pada tahun 2019 yaitu 1.489 orang, dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima rata-

rata sebanyak 1.201 orang sedangkan kelulusan setiap tahunnya rata-rata 905 orang. 

Jumlah total mahasiswa (student body), mahasiswa baru dan dan jumlah lulusan FMIPA 

per tahun periode 2016-2020 diperlihatkan pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18. Data Jumlah Mahasiswa dan Lulusan FMIPA Tahun 2016-2019. 

 

Gambar 3.18 dapat dilihat bahwa baik student body, jumlah mahasiswa baru yang 

diterima dan jumlah lulusan yang dihasilkan oleh FMIPA mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Rata-rata angka produktivitas FMIPA selama periode 2016-2020 adalah 

sebesar 74,24%.  

Jumlah total mahasiswa (student body) FMIPA pada tahun 2020 adalah 5664 

orang, dilayani oleh 245 orang dosen. Penerimaan dosen secara kontinu di berdampak 

baik pada rasio dosen terhadap mahasiswa, sangat mendekati angka rasio standar 
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minimal nasional, yaitu 1 : 20.  Rasio dosen terhadap mahasiswa FMIPA dari tahun 

2016 sampai 2020 secara berturut-turut adalah 1 : 22 (2016), 1 : 22 (2017), 1 : 23 (2018), 

1 : 23 (2019), dan 1 : 23 (2020) (Gambar 3.19). 

 

 

Gambar 3.19. Jumlah Mahasiswa dan Dosen FMIPA Unimed Periode 2016-2020. 

 

Rata-rata lama masa studi mahasiswa FMIPA Unimed adalah 4,46 tahun, dengan 

rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan 3,22 (Gambar 3.20). Angka-angka ini 

dinilai cukup baik tetapi harus dapat ditingkakan menjadi lebih baik lagi. Persoalan 

pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa prodi kependidikan, 

atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) badi mahasiswa prodi non kependidikan, yang 

cenderung memperpanjang lama masa studi akan ditinjau ulang desain pelaksanaannya. 

Program PPL dan PKL akan sangat baik jika pelaksanaannya diintegrasikan program 

MBKM sehingga tidak menimbulkan perpanjangan lama masa studi mahasiswa. Selain 

itu rata-rata IPK lulusan masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan sistem evaluasi 

matakuliah.  
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Gambar 3.20. Rata-rata Lama Masa Studi dan IPK Lulusan FMIPA Periode 2016-2019. 

Tanda * menunjukkan belum ada lulusan (Buku III B Borang FMIPA 

2019). 

 

3.2.3. Kinerja Bidang Kemahasiswaan 

a. Prestasi mahasiswa 

Banyak mahasiswa FMIPA berhasil meraih prestasi akademik dan non akademik 

pada periode 2016-2019, baik tingkat lokal, nasional bahkan di internasional (Gambar 

3.21). Ada 18 prestasi tingkat internasional yang diraih, yaitu satu orang pada tahun 2016, 

dua pada tahun 2017, 13 pada tahun 2018, dan dua orang tahun 2019 (nama mahasiswa, 

prodi dan prestasi yang diraih dapat dilihat pada Lampiran 2. Prestasi mahasiswa tingkat 

nasional juga meningkat signifikan dalam hal jumlah judul Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM).  Gambar 3.22 menunjukkan data jumlah mahasiswa FMIPA yang 

berprestasi pada bidang PKM, PIMNAS, dan LKTI pada periode 2016-2020. 

 

Gambar 3.21.  Jumlah Mahasiswa FMIPA yang Berprestasi pada Level Lokal, 

Nasional dan Internasional Periode 2016-2019. 
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Gambar 3.22.  Jumlah Mahasiswa FMIPA yang Berprestasi pada Bidang PKM, 

PIMNAS dan LKTI Periode 2016-2020. 

 

Gambar 3.22 menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa dalam bidang penulisan 

PKM mengalami peningkatan yang sangat siginifikan dari tahun 2016 sampai 2019 tetapi 

mengalami penurunan pada tahun 2020. Kemungkinan penurunan data penulisan 

program PKM pada tahun 2020 ini disebabkan belum lengkapnya data yang terkumpul, 

karena dokumen Renstra ini disusun pada pertengahan tahun 2020. Pada tahun 2016, dari 

tiga proposal PKM yang didanai dua diantaranya (yaitu dari prodi Fisika) berhasil lolos 

ke babak final dan satu tim berhasil meraih medali emas. Pada tahun 2017, dari 9 proposal 

PKM yang di danai ada dua tim (yaitu prodi Fisika dan prodi Kimia) yang berhasil lolos 

ke PIMNAS sampai tahap finalis. Tahun 2018, ada 15 proposal PKM yang berhasil 

didanai dan dua tim diantaranya (yaitu prodi Fisika dan prodi Kimia) berhasil lolos ke 

babak final nasional PIMNAS dan keduanya berhasil meraih predikat Best Presentation. 

Pada tahun 2019 FMIPA berhasil meloloskan 36 judul PKM di tingkat nasional, dan ada 

5 tim yang lolos sampai PIMNAS dan satu diantaranya berhasil meraih medali emas 

(yaitu prodi Pendidikan Matematika), dua tim (keduanya dari prodi Pendidikan Fisika) 

berhasil meraih medali perak, dan dua tim yang lain (yaitu prodi Pendidikan Fisika dan 

prodi Kimia) berhasil meraih juara favorit. Tahun 2020 ada sebanyak 23 proposal PKM 

mahasiswa FMIPA yang didanai tetapi sampai Renstra in disusun belum diketahui 

keberhasilannya dalam kompetisi PIMNAS. Ini menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas kegiatan PKM yang diajukan. Kita harapkan jumlah dan kualitas kegiatan PKM 

yang diajukan mahasiswa makin meningkat dari tahun ke tahun. 
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Prestasi di bidang LKTI, tahun 2016 ada lima mahasiswa yang berhasil masuk 

finalis LKTI tingkat nasional (4 orang dari prodi Kimia, dan satu orang dari prodi 

Biologi). Tahun 2017, hanya satu orang mahasiswa (yaitu dari prodi Fisika) yang berhasil 

sebagai finalis LKTI tingkat nasional, sedangkan pada tahun 2018 ada empat mahasiswa 

yang mengikuti LKTI tingkat nasional dan berhasil sebagai finalis dan satu orang 

diantaranya berhasil meraih  juaran 1 (mahasiswa prodi Fisika) dan satu orang lagi (prodi 

Fisika) meraih juara harapan I. Tahun 2019, dua orang mahasiswa prodi Pendidikan 

Fisika) berhasil meraih juara III LKTI tingkat nasional di UISU dan satu orang (prodi 

Pendidikan Fisika) masuk dalam 10 besar pada lomba yang sama. Pada tahun yang sama 

satu orang mahasiswa (prodi pendidikan Fisika) berhasil meraih juaran harapan I pada 

lomba LKTI MNC Film, satu orang (Billingual Kimia) meraih juara I LKTIN the 5th 

KOIN FE UNNES 2019, satu orang (prodi Matematika) sebagai finalis pada LKTI 

Innovation of Animals Science Competition, dan 3 mahasiswa (prodi Biologi, prodi Kimia 

dan prodi Fisika) masing masing berhasil meraih juara I, II dan III pada LKTI FMIPA 

pada tingkat nasional. Semoga semua prestasi ini dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. 

 

b. Mahasiswa Penerima beasiswa. 

Mahasiswa FMIPA menerima Beasiswa dari berbagai sumber dari tahun 2016-

2020. Pada Gambar 3.23 terlihat bahwa pada tahun 2016, terdapat 5 mahasiswa menerima 

beasiswa dari POS DAI, 10 mahasiswa menerima beasiswa dari Gunung Sinabung, dan 

20 mahasiswa menerima beasiswa PPA.  

 

Gambar 3.23 Jenis Beasiswa yang Diterima Mahasiswa FMIPA Periode 2016-2019. 
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Pada Gambar 3.23 dapat dilihat PTPN III memberikan beasiswa pada tahun 2017 

kepada 4 orang mahasiswa FMIPA Unimed, dan ada sebanyak 130 mahasiswa menerima 

beasiswa PPA. Pada tahun 2018 BI memberikan 20 beasiswa pada mahasiswa jurusan 

matematika FMIPA Unimed dan da nada 115 mahasiwa penerima beasiswa PPA. Pada 

tahun 2019 ada sebanyak 100 mahasiswa FMIPA Unimed yang memperoleh beasiswa 

PPA dan BI memberikan 29 beasiswa terhadap mahasiswa FMIPA Unimed. Pada Tahun 

2020 BI memberikan 28 beasiswa kepada mahasiswa FMIPA Unimed. Distribusi 

penerima beasiswa FMIPA Unimed dari PPA dan BI pada tahun 2019 di tampilkan pada 

Gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24. Jumlah Mahasiswa FMIPA Penerima Beasiswa PPA dan BI Tahun 2019 

yang Didistribusikan Berdasarkan Program Studi. 

 

Gambar 3.25 menunjukkan terdapat sebanyak 100 orang mahasiswa FMIPA yang 

menerima beasiswa PPA yang terdistribusi kepada prodi yang terdapat di FMIPA 

Unimed, dan ada sebanyak 29 beasiswa dari BI yang didistribusikan kepada mahasiswa 

jurusan matematika dan Billingual Matematika. 

 

3.3. Capaian Bidang Pengembangan SDM 

Kinerja dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan sasaran 

strategis pada Renstra FMIPA 2016-2020, antara lain terselenggaranya pendidikan yang 

berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan azas Good 

University Governance (GUG). Ada empat out put utama dengan masing-masing 

indikator, yakni a) pembinaan karir tenaga pendidik, b) peningkatan kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, c) peningkatan kualifikasi pendidik, dan d) pelatihan 
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mutu pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ketercapaian masing-masing target 

SDM FMIPA Unimed dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

3.3.1. Profil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FMIPA 

a. Tenaga Pendidik  

Jumlah dosen FMIPA Unimed hingga Januari 2020 sebanyak 245 orang yang 

terdiri dari 239 dosen PNS (97,55%) dan 6 orang dosen non PNS (2,5%) atau pegawai 

harian lepas. Jumlah dosen PNS maupun dosen Non PNS pada tiap tahunnya tidak 

mengalami perubahan yang signifikan (Gambar 3.25). 

 

Gambar 3.25. Jumlah Dosen PNS dan Non PNS di FMIPA Periode 2016-2020. 

Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa untuk FMIPA adalah 1 : 23, mendekati 

rasio ideal 1 : 20 yang dituntut oleh Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016. Rasio dosen 

terhadap mahasiswa untuk masing-masing program studi ditunjuukan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Rasio Dosen terhadap Mahasiswa per Program Studi Tahun 2020. 

No. Program Studi Jumlah Dosen Jumlah Mahasiswa Ratio 

1. Pendidikan Matematika (PSPM) 46 1768 1 : 38 

2. Matematika (PSM) 22 338 1 : 16 

3. Pendidikan Fisika (PSPF) 39 738 1 : 19 

4. Fisika (PSF) 17 149 1 : 9 

5. Pendidikan Kimia (PSPK) 26 733 1 : 28 

6. Kimia (PSK) 28 189 1 : 7 

7. Pendidikan Biologi (PSPB) 30 971 1 : 32 

8. Biologi (PSB) 19 383 1 : 20 

9. Pendidikan IPA (PSPIPA) 8 226 1 : 28 

10. Ilmu Komputer (PSIK) 10 169 1 : 17 

 Jumlah 245 5664 1 : 23 
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Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa program studi yang rasio 

antara dosen dan mahasiswa masih sangat jauh dari rasio ideal, hal ini dikarenakan rasio 

jumlah dosen yang mengampu mata kuliah di program studi tersebut jumlahnya lebih 

banyak dibanding dengan rasio kebutuhan mahasiswa seperti pada Program Studi Kimia 

dan Fisika. Berdasarkan rasio jumlah dosen dan mahasiswa pada program studi Sains 

ketidak idealan rasio yang ada dikarenakan berlebihnya jumlah dosen, lain halnya dengan 

Program Studi Pendidikan yang dikarenakan kurangnya jumlah dosen apabila 

dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada pada Program studi tersebut. Tetapi 

proses kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik di FMIPA karena adanya sharing 

pemberdayaan SDM antar prodi, khususnya antar prodi yang ada dalam satu jurusan. 

Untuk beberapa prodi sangat membutuhkan penambahan dosen agar mencapa 

rasio dosen mahasiwa yang ideal, 1 : 20; dibutuhkan sebanyak 76 orang dosen baru, 

masing-masing pada prodi PSPM, PSPK, PSPB dan PSIPA (Tabel 3.4).  

 

Tabel 3.4. Kebutuhan Penambahan Dosen Berdasarkan Ratio.  

No. Program Studi 

Jumlah 
Dosen  (D) 

saat ini 

Jumlah 
Mahasiswa 
(M) saat ini 

Rasio D : M 
saat ini 

Kebutuhan Dosen  
(untuk memenuhi rasio  

D : M = 1 : 20) 

1. PSPM 46 1.768  1 : 38 42 

2. PSPK 26 733  1 : 28 11 

3. PSPB 30 971  1 : 32 20 

4. PSIPA 8 226  1 : 28 3 

 Jumlah 110 3.698  1 : 34 76 

 

Selain itu, untuk 5 tahun ke depan akan ada sebanyak 15 dosen yang akan 

mencapai usia pensiun termasuk 3 orang guru besar. Dengan demikian total kebutuhan 

dosen baru untuk FMIPA lima tahun ke depan menjadi sebanyak 91 orang, 76 dosen 

untuk pemenuhan rasio dosen mahasiswa ideal dan 15 dosen untuk menggantikan dosen 

pension (Tabel 3.5 dan Gambar 3.26). 

Tabel 3.5.  Jumlah Dosen FMIPA yang Akan Pensiun Periode 2020-2024. 

No. Jurusan Jumlah Dosen Pensiun 

1. Matematika 1 

2. Kimia 7 

3. Fisika 5 

4. Biologi 2 

 Jumlah 15 
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Gambar 3.26. Dosen FMIPA Pensiun Periode 2016-2024. 

 

b. Tenaga Kependidikan  

Jumlah tenaga kependidikan (tendik) FMIPA yang aktif bertugas saat ini ada 56 

orang, terdiri atas 27 orang PNS dan 29 orang PHL. Tendik tersebut terdistribusi di 

kantor fakultas dan jurusan, di laboratorium dan ruang baca fakultas. Rasio antara tendik 

terhadap jumlah mahasiswa adalah 1 : 101; suatu rasio yang sangat baik karena yang 

idealnya adalah 1:120. Namun demikian, lebih dari 50% tendik adalah PHL (Gambar 

3.27) dan keahlian yang mereka miliki masih belum sesuai dengan kebutuhan. Saat ini 

FMIPA sangat membutuhkan tenaga laboran, teknisi laboratorium, analis kimia, dan 

lain-lain tenaga teknis yang sangat dibutuhkan di laboratorium.  

 
Gambar 3.27. Jumlah Tendik PNS dan PHL di FMIPA. 

 

 Mulai Desember 2019 FMIPA memberlakukan kebijakan dengan menugaskan 

pegawai jurusan untuk pengumpul data/bukti kinerja dosen disetiap jurusan. Petugas 
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karena itu pihak fakultas menempatkan tenaga kependidikan lebih banyak di bagian 

administrasi fakultas yakni berjumlah 28 orang dengan harapan dapat memberikan 

dampak yang positif bagi pelayanan mahasiswa maupun dosen karena tenaga 

kependidikan bisa lebih cepat dan sigap dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan 

khususnya yang berkaitan dengan urusan fakultas sehingga kebutuhan mahasiswa 

maupun dosen tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. 

Selain itu untuk melayani kebutuhan mahasiswa, FMIPA juga dibantu oleh 

tendik dari Unimed, seperti tenaga perpustakaan Digital Library, tenaga kesehatan di 

Puskemah, dan pusat komunikasi. Sehingga jumlah total tenaga kependidikan yang ada 

di FMIPA dan dibantu dari pihak Universitas sebanyak 95 orang (Tabel 3.6). 

 

Tabel 3.6. Jumlah Keseluruhan Tenaga Kependidikan di FMIPA. 

No Jenis Tenaga Kependidikan Jumlah Unit kerja 

1 

 

Administrasi 28 Kantor Fakultas 

4 Jurusan 

1 Program Bilingual 

1 Prodi IPA 

2 Laboran 20 Laboratorium 

3 Pustakawan 2 Fakultas 

24 Digital Library* 

4 Tenaga Kesehatan 4 Puskemah* 

5 Lainnya 11 Puskom* 

 Jumlah 95  

*) Tenaga kependidikan Unimed 

 

Untuk 5 tahun terakhir, jumlah tendik PNS mengalami penurunan sementara 

jumlah mahasiswa mengalami peningkatan. Dengan kata lain, terjadi penurunan rasio 

tendik terhadap mahasiswa. Persentase jumlah Tendik PNS terhadap total Tendik tahun 

2020 adalah sebesar 48%.  Jumlah tendik yang telah pensiun 5 tahun terakhir berjumlah 

5 orang dan yang akan pensiun sampai tahun 2024 berjumlah 6 orang yang dapat dilihat 

pada gambar 3.28. Berdasarkan draf renstra Unimed 2020-2024 adanya kebijakan 

terhadap tendik PHL akan ditiadakan dan akan dilakukan penambahan tendik melalui 

rekrutmen tendik PNS atau tendik Non PNS BLU dalam skim Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kontrak (PPPK atau P3K). 
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Gambar 3.27. Jumlah Tendik FMIPA yang Telah dan Akan Pensiun Periode 2017-

2023. 

 

3.3.2. Pembinaan Karir Tenaga Pendidik 

a.  Sertifikasi Dosen  

Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah 

dengan upaya meningkatkan kompetensi dosen. Sebagaimana tertuang dalam PP No. 37 

Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Dosen dan UU No. 14 Tahun 2005 yang mewajibkan seluruh 

dosen untuk melaksanakan sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari 

pemerintah, seorang dosen harus mengikuti prosedur penilaian yang ada. Salah satu 

tujuan dari diadakannya sertifkasi dosen adalah untuk menilai profesionalisme dosen 

guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas serta mempercepat 

terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Hal ini disambut baik oleh semua dosen 

khususnya FMIPA. FMIPA mendorong dosen yang telah memiliki masa kerja sekurang-

kurangnya 2 tahun sebagai dosen tetap dan telah memiliki jabatan akademik sekurang-

kurangnya Asisten Ahli untuk dapat mengikuti pembinaan karir berupa berupa sertifikasi 

pendidik.  

Berdasarkan target yang harus dicapai dalam Renstra FMIPA 2016-2020 pada tiap 

tahunnya jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen adalah 20 orang. Namun 

realisasi yang dicapai dalam kurun 5 tahun terakhir rata-rata hanya 5 orang pertahunnya 

(Lampiran 3). Hal ini dikarenakan jumlah perekrutan dosen tiap tahunnya tidak sampai 

20 orang. Untuk dosen pengangkatan tahun 2014 hanya terdapat 6 dosen yang mengikuti 

sertifikasi lebih dari 2 tahun masa kerjanya di tahun 2016-2018. Sehingga jumlah dosen 

yang mengikuti sertifikasi tahun 2016 didominasi oleh dosen angkatan 2014.  Pada tahun 

2017-2019 dosen yang mengikuti sertifikasi adalah dosen angkatan 2015. Untuk tahun 
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2020 belum terdapat dosen yang mengikuti sertifikasi dosen karena pada tahun 2016-

2017 tidak ada perekrutan dosen FMIPA dan tahun 2018 hanya ada 1 perekrutan dosen. 

Jadi ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada dosen sertifikasi bukanlah 

disebabkan karena ketidak mampuan dosen FMIPA namun karena jumlah dosen yg 

direkrut tidak sesuai dengan jumlah yg ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa deson 

FMIPA telah mengikuti peningkatan karir berupa srtifikasi dosen dengan baik. 

Selain sebagai upaya peningkatan mutu dosen, sertifikasi dosen juga dibarengi 

dengan upaya peningkatan kesejahteraan bagi dosen. Hal ini diwujudkan dengan adanya 

tunjangan financial atau tunjangan profesi terhadap dosen-dosen yang sudah melakukan 

sertifikasi. Ketika seorang dosen telah melakukan sertifikasi, dosen tersebut sudah 

dianggap professional dan akan mendapatkan tunjangan profesi. Besarnya tunjangan 

profesi untuk dosen yang sudah sertifikasi adalah setara dengan gaji.  

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja SDM, FMIPA Unimed memiliki 

kebijakan dan panduan pemberian tunjangan sertifikasi Dosen, tunjangan kinerja, dan 

penghargaan bagi Dosen dan Tendik yang berprestasi. Ketentuan pemberian penghargaan 

tersebut telah diatur dalam Statuta Unimed dan diaktualisasikan melalui SK Rektor untuk 

setiap jenis dan kategori. Pemberian Tunjangan Kinerja didasarkan pada Permendikbud 

Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Tendik di lingkungan 

Kemendikbud dan Peraturan Kemenristekdikti Nomor 49 tahun 2015 tentang Kelas 

Jabatan di Lingkungan Kemenristekdikti. 

Pemberian tunjangan sertifikasi dosen tidak pernah ada kendala. Tersalurnya 

tunjangan profesi dosen dan guru besar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan pada 

layanan perkantoran sebesar 100%. Hal ini menunujkan indikator pada layanan 

perkantoran yang ditargetkan pada Renstra FMIPA 2016-2020 telah direalisasikan 

dengan baik dengan realisasi 100% tiap tahunnya, baik pada indikator operasional 

layanan perkantoran, tersalurnya tunjangan profesi dosen, dan ersalurnya tunjangan 

kehormatan Guru Besar. Untuk memperoleh tunjangan sertifikasi maka setiap dosen 

diwajibkan melaporkan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang diinput tiap semesternya. 

Tenaga kependidkan juga selalu bersedia dan ikut membantu dosen-dosen yang 

mengalami kesulitan dalam penyususnan BKD tersebut. 
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b. Kenaikan Pangkat dan Golongan 

Hingga juni 2020, FMIPA memiliki 61 (26%) dosen memiliki jabatan asisten ahli, 

79 (33%) dosen lektor, 77 (32%) dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dan 24 (9%) 

dosen memiliki jabatan guru besar (Gambar 3.28). Sampai saat ini terdapat beberapa 

dosen yang sedang mengusulkan kenaikan jabatan yang masih dalam proses yakni 6 

dosen sedang mengusulkan lektor kepala, 22 dosen sedang mengusulkan lektor, 10 

orang sedang mengusulkan asisten ahli, dan 7 orang yang sedang mengusulkan guru 

besar.  Beberapa penyebab rendahnya tingkat kenaikan jabatan ke guru besar adalah 

dikarenakan usulan guru besar beberapa dosen ditolak oleh Tim PAK Kemristekdikti 

dengan berbagai alasan, terutama tidak bisa dipenuhinya persyaratan artikel ilmiah 

internasional bereputasi (minimal jurnal internasional terindeks Scopus pada Q3). Selain 

itu, dalam 5 tahun terakhir sebanyak 4 guru besar telah meninggal dunia. Untuk 

mengantisipasi penurunan jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar, FMIPA akan 

mendorong dosen untuk mengusulkan kepangkatannya ke jenjang Lektor Kepala dan 

Guru Besar dan akan melakukan pembinaan bagi dosen dalam melakukan penelitian dan 

publikasi ilmiah bertaraf internasional. 

 

Gambar 3.28 Profil Dosen FMIPA Tahun 2020 Berdasaran Jabatan Akademik. 

 

Berdasarkan golongan kepangkatan, dosen FMIPA terdistribusi atas Golongan III 

142 orang (59%) dan Golongan IV 97 orang (40.6%). Dosen Golongan III terkonsentrasi 

lebih banyak di III/b yaitu 60 orang (25%) dan Golongan IV lebih banyak di IV/a yaitu 

35 orang (15%) (Gambar 3.29). 
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Gambar 3.29. Distribusi Dosen FMIPA Berdasarkan Golongan Tahun 2020. 

 

3.3.3.  Peningkatan Kompetensi 

a. Peningkatan Kompetensi pada Tenaga Pendidik 

Pengembangan SDM dosen FMIPA dilakukan melalui beberapa metode seperti 

magang, pelatihan, workshop, mengikuti seminar baik dalam skala regional, nasional 

dan internasional. Beberapa dosen FMIPA telah mengikuti berbagai seminar di dalam 

dan di luar negeri dan beberapa diantaranya diundang menjadi key note speaker di acara 

seminar tersebut. Beberapa dosen FMIPA juga mengikuti magang yang dilaksanakan 

oleh universitas seperti sit-in yang memberi kesempatan kepada dosen-dosen yang ingin 

melanjutkan S3 untuk mengunjungi calon profesor di kampus pilihannya selama satu 

bulan.  

Beberapa dosen telah mengikuti program sit in ke Yokohama National University, 

Waseda University, Macquarie University, Murdoch University. Program-program 

pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti juga diikuti oleh dosen-

dosen FMIPA UNIMED seperti program peningkatan kemampuan bahasa inggris 

(PKBI) melalui program talent scouting, mengikuti magang ke Tunghai University di 

Taiwan, dan juga mengikuti magang di kampus kampus nasional terbaik di Indonesia 

seperti UPI, UGM, UNY.  

Unimed juga banyak membantu dalam peningkatan SDM dosen yang ada pada 

masing-masing fakultas. Salah satunya adalah dalam peningkatan kualifikasi akademik 

dosen ke jenjang S3 di setiap fakultas diantaranya dengan cara memfasilitasi keikut 
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sertaan program bridging (program persiapan studi lanjut S3 luar negeri) yang didanai 

oleh kementerian ristekdikti dan memberi kursus insentif Bahasa Inggris yang 

dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Unimed. Selain itu implementasi program pemberian 

bantuan percepatan masa studi yang sumber dananya dari PNBP Unimed dan dimulai 

sejak tahun 2014. Program pemberian bantuan percepatan studi terdiri dari: bantuan SPP 

sebesar maksimal biaya SPP, bantuan proposal disertasi sebesar Rp. 1.500.000, bantuan 

disertasi sebesar Rp. 10.000.000. Selain itu, terdapat bantuan/insentif buku berISBN 

sebesar maksimal 10.000.000, jurnal internasional sebesar maksimal Rp. 75.000.000, 

seminar internasional sebesar maksimal 15.000.000, dan bantuan/insentif HAKI sebesar 

maksimal Rp. 40.000.000 yang dapat selain dapat mendukung kinerja dosen aktif juga 

dapat memicu percepatan studi yang sedang studi lanjut (Renstra Unimed, 2020). 

 

Tabel 3.7.  Rekognisi SDM FMIPA Unimed oleh Publik (Luar Kampus) Tahun 2020. 

No. Jenis Jabatan / Kedudukan Jumlah Keterangan 

1. Pejabat pada Kopertis Wil 1  1 Prof. Dr. Dian Armanto, M.Pd. 

2. Pejabat pada PTS 2 Prof. Dr. Dian Armanto, M.Pd. 

Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si (WR1 UNA) 

3. Pengurus Organisasi Profesi 2 Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.Sc. 

Dr. Hasruddin, M.Pd. (HPPBI Sumut) 

4. Reviewer dan Narasumber 

tingkat nasional  

4 Prof. Drs. Motlan, Ph.D. 

Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si. 

Dr. Martina Restuati, M.Si. 

Dr. Fauziyah Harahap, M.Si. 

5. Asesor Badan Akreditasi 

Nasional 

2 Prof. Drs. Motlan, Ph.D. 

Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si. 

6. Konsultan 1 Drs. Zulkifli Simatupang, M.Pd (Larisva) 

7. Narasumber Tingkat 

Provinsi dan Kab Kota 

10 Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. 

Prof. Dr. Dian Armanto, M.Pd. 

Dr. Hasruddin, M.Pd. 

Dr. Martina Restuati, M.Si. 

Dr. Ely Djulia, M.Pd. 

Prof. Drs. Motlan, Ph.D. 

Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si. 

Dr. Diky Setya Diningrat, M.Si. 

Prof. Dr. Retno, M.Si. 

Moondra Zubir, M.Si, Ph.D. 

8. Dosen Pembina pada PTS 2 Prof. Dr. Dian Armanto, M.Pd. 

Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si. 

 

Sebagian dosen FMIPA telah mendapatkan rekognisi dari pihak luar sebagai 

nara sumber pada berbagai pertemua ilmiah, asesor pada berbagai lembaga independen, 
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ataupun pejabat publik pada instansi lain, baik instansi negeri maupun swasta, pengurus 

organisasi profesi atau sosial budaya (Tabel 3.7). 

 

b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan jenis tenaga kependidikan, jumlah yang paling dominan adalah 

tenaga administrasi sebanyak 34 orang atau sekitar 60,71% yang semuanya telah bisa 

mengoperasikan komputer. Akan tetapi jumlah dan kualitas tendik dengan kemampuan 

IT masih rendah sehingga untuk ke depannya dibutuhkan banyak tendik yang memiliki 

kemampuan IT yang baik. 

Untuk meningkatkan kualitas layanan akademik, pihak fakultas telah mengikut 

sertakan tendik dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Unimed di berbagai 

kegiatanseperti  pelatihan  peningkatanlayananakademik,pelatihanpenyusunanjurnal 

harian, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan lainnya bagi tenaga kependidikan..Selain 

itu untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki para laboran dikirim untuk 

pelatihan dan magang ke berbagai Perguruan Tinggi di luar Unimed seperti USU, UGM, 

dan sebagainya (bukti kegiatan terlampir). Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk 

memberikan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan bagi tendik analis 

laboratorium demi meningkatkan kualitas layanan di jurusan masing-masing. Upaya-

upaya tersebut telah memberikan dampak yang positif, dibuktikan dengan meningkatnya 

kualitas pelayanan dan mutu kegiatan-kegiatan di laboratorium. 

Berikut adalah beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

tenaga kependidikan, yaitu: 

1. Pelatihan Teknik Sitogenetika dan Genetika Molekuler dan Bioinformatika (Teknik 

Identifikasi Spesies dengan DNA Barcoding) pada tanggal 25-26 Juli 2018 di 

Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM). 

2. Pelatihan Teknik Sitogenetika dan Genetika Molekuler dan Bioinformatika       

Analisis Sitogenetik dan Karakterisasi Kromosom Hewan dan Tumbuhan) pada     

tanggal 23-24 Juli 2018. 

3. Pelatihan Pembuatan Sediaan jaringan Hewan Metode Paraffin dan Metode Whole 

Mount Embrio Ayam, pada tanggal 1-4 Mei 2018 di Universitas Gadjah Mada 

(UGM). 

4. Workshop Biologi Molekuler Real Time/Quantitative PCR, di UGM pada tanggal 3-

4 Agustus 2018. 
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5. Bioinformatics Workshop: Sequencing Data Analyze with Bioinformatics 

Application. 

6. Pelatihan Manajemen Laboratorium Biologi, pada tanggal 7-11 Oktober 2017 di 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

7. Training Perawatan dan Pembersihan Mikroskop oleh PT. Miconos, pada tanggal 8 

Mei 2019 di Fakultas Biologi Universitas Negeri Medan.  

8. Fasilitator Laboran Fourth Postgraduate Bio Expo pada Pelatihan Manajemen 

Laboratorium oleh Prodi Pendidikan Biologi S2 Pascasarjana Universitas Negeri 

Medan. Pemakalah pada Fourth Postgraduate Bio Expo Seminar Nasional V Biologi 

dan Pembelajarannya yang dilaksanakan oleh Prodi S2 Pendidikan Biologi 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

9. Seminar dan Talk Show pada Fast Forwarding Agriculture: from Research to 

Industry oleh Universitas Negeri Medan. 

10. Pelatihan Fisiologi Tumbuhan Dasar yang diselengarakan oleh Laboratorium 

Fisiologi Tumbuhan Fakultas Biologi UGM. 

11. Pelatihan Analisis Fitokimia yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fisiologi 

Tumbuhan di Fakultas Biologi UGM. 

 

3.3.4. Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam saat ini memiliki dosen 

berpendidikan S3 sebanyak 101 atau 42 % dosen dan berpendidikan S2 sebanyak 138 

atau 58%.  Pada tahun 2015 terdapat 8 dosen yang berpendidikan S1 pada saat 

penerimaannya sudah semua menyelesaikan pendidikannya ke jenjang S2. Sehingga 

pada tahun 2016 sudah tidak ada lagi dosen FMIPA yang berkualifikasi S1.  

Sejak tahun 2016 hingga 2020 telah ada peningkatan jumlah dosen bergelar S3 

dari awalnya 38% menjadi 42,3%. Ditambah lagi sampai 2020 terdapat 31 orang dosen 

yang sedang melanjutkan Pendidikan S3 diberbagai universitas ternama di dalam 

maupun di luar negeri. Sebanyak 23 orang yang mendapatkan ijin belajar dan 8 orang 

dosen dengan tugas belajar. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2024 nanti 

terdapat dosen FMIPA yang berkualifikasi Pendidikan S3 berjumlah132 (55,2%). 
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Gambar 3.29. Proporsi Dosen S2 dan S3. 

  

Pada saat penerimaan dosen, FMIPA senantiasa mendorong seluruh dosennya 

untuk melanjutkanstudiS3baikdiDalamNegerimaupunLuarNegeri. Berbagai cara telah 

dilakukan salah satunya dengan sistem pengembangan SDM dosen yang dilaksanakan 

secara kontiniu yang berpedoman kepada perencanaan fakultas dan program studi. 

Berjalannya sistem pengembangan ini dilihat dari banyaknya dosen FMIPA yang sedang 

melanjutkan studi ke jenjang S3 memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar. Saat ini 

dosen-dosen FMIPA melanjutkan studi di universitas-universitas dalam dan luar negeri 

seperti USU, ITB, UNPAD, IPB, UNM, UPI, Shinsu University, Waseda University 

Jepang, dan Texas University United States, USM, Thailand, dan University of 

Copenhagen.   

Mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 5 orang dosen yang telah 

menyelesaikan Pendidikan S3 dengan lulusan Luar Negeri.  Maka dari 101 dosen 

berpendidikan S3 terdapat 19 % dosen lulusan dalam Negeri dan 81 % dosen S3 lulusan 

Luar Negeri. Namun jumlah dosen lulusan S3 luar negeri pada FMIPA Unimed masih 

tergolong sedikit.  

Target capaian jumlah dosen berpendidikan S3 ini merupakan bagian dari strategi 

FMIPA dalam merealisasikan program kerjanya untuk mencapai visi misi serta sebagai 

akselerasi kemajuan FMIPA. Jumlah dosen S3 ini menjadi salah satu indikator kinerja 

kunci pada renstra Kemristekdikti 2015-2019. 
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Gambar 3.30.   Julah dan istribusi dosen FMIPA yang sedang dalam studi lanjut S3: 

IB = Ijin Belajar, TB= Tugas Belajar. 

  

Jumlah dosen FMIPA yang sedang mengikuti studi lanjut saat ini ada sebanyak 

31 dosen, baik sebagai tugas belajar (TB) maupun sebagai izin belajar (IB) (Gambar 

3.30), baik di dalam maupun di lura negeri. Karena itu diproyeksikan bahwa pada tahun 

2024 jumlah dosen FMIPA dengan kualifikasi akademik S3 lebih dari 55% dari total 

dosen. Khusus untuk dosen studi lanjut S3 status tugas belajar, mereka menempuh 

pendidikannya di dalam maupun luar negeri. Adapun realisasi atas beasiswa dalam dan luar 

negeri tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31. Jumlah Dosen Tugas Belajar dengan Beasiswa Luar dan Dalam Negeri. 

 

3.3.5. Penjaminan Mutu 

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Kemdikbud No. 62 Tahun 2016 

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 3, bahwa Sistem 
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Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk 

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana 

dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional Pendidikan, dengan tujuan utama agar setiap perguruan 

tinggi dapat segera melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut. 

Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi 

kepada publik (stakeholders). Kepuasan stakeholders melalui layanan prima dan 

pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan 

mutu bersifat internally driven, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor 

implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam 

bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap 

perguruan tinggi. 

Penjaminan mutu dimulai dari tingkat fakultas hingga universita. Tujuan 

penjaminan mutu ditingkat FMIPA adalah memelihara dan meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi FMIPA, 

hal ini dilaksanakan secara internal guna memenuhi kebutuhan stakeholders melalui 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut maka FMIPA mengharapkan 

adanya dilakukan pelatihan mutu terhadap dosen baik pelatihan SPMI ditingkat nasional 

maupun pelatihan AMI tingkat internal pada tiap tahunnya mulai 2016-2020. Namun 

untuk SPMI ditingkat nasional target tersebut belum terealisai karena kurun waktu 5 

tahun terakhir dosen-dosen FMIPA tidak pernah di ikutkan untuk pelatihan tersebut. Hal 

ini perlu menjadi perhatian untuk kedepannya. 

Di tingkat fakultas sangat perlu di adakan AMI karena untuk menetapkan apakah 

kegiatan dan hasil yang berkaitan, telah sesuai dengan standar/rencana yang ditetapkan 

dan apakah standar/rencana tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai 

tujuan. Di FMIPA senidiri pelatihan AMI tingkat internal telah diadakan pada tahun 

2019-2020 yang terdiri dari 10 orang dosen FMIPA. Bahkan Renstra FMIPA 2016-2020 

mengharapkan pelatihan AMI itu sudah dimulai dari tahun 2016 dengan mengirimkan 

minimal 4 orang dosen. Adapun dosen yang telah mengikuti pelatihan AMI di FMIPA 

pada tahun 2019-2020, yaitu: 1) Dr. Melva Silitonga, MS, 2) Dr. Arnita, M.Si., 3) 

Moondra Zubir, S.S.i., M.Si., Ph.D., 4) Erlinawaty, M.Pd., 5) Didi Febrian, S.Si., M.Sc., 
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6) Insan Taufik, M.Kom., 7) Kana Saputra S, M.Kom., 8) Eko Prasetya, S.Pd., M.Sc., 9) 

Dr. E. Elvis Napitupulu, MS, dan 10) Dra. Cicik Suriani, M.Si. 

 

3.4. Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

3.4.1. Capaian dalam Bidang Penelitian 

 Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

ditanggungjawabi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

Universitas Negeri Medan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

di Unimed dilaksankan berdasarkan standard yang telah ditetapkan oleh Direktorat 

Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas), Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja penelitian 

dosen FMIPA selama kurun waktu 2016- 2019 meningkat secara signifikan, meski pada 

tahu 2020 terjadi penurunan perolehan dana sebagi dampak dari penerapan kebijakan 

pemerintah dalam penanganan pandemik Covid-19. Kinerja penelitian dimaksud 

didasarkan kepada besaran dana yang diperoleh seperti disajikan pada Gambar 3.32. 

 

 

Gambar 3.32. Capaian Perolehan dana Penelitian Dosen FMIPA Periode 2016-2020 

(dalam juta). 

 

Dari segi jumlah dana penelitian yang diperoleh, terjadi peningkatan dari tahun ke 

tahun. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, perolehan dana yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 

3.578.000.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.460.840.000, tahun 2018 sebesar Rp. 
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7.651.590.000 dan tahun 2019 sebesar Rp. 10.014.972.000. Capaian perolehan dana 

penelitian oleh dosen-dosen FMIPA Unimed mengalami kenaikan signifikan pada tahun 

2018 dan 2019 yang dapat dikatakan mengalami kenaikan lebih dari 85% dari tahun 2017 

atau tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya peningkatan kuantitas dan 

kualitas penelitian dosen pada tahun 2018 dan 2019. Namun, pada tahun 2020 perolehan 

dana penelitian mengalami penurunan 47,07% atau sebesar Rp. 5.300.450.000 

dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini terjadi akibat ditundanya beberapa penelitian 

pendanaan DRPM, dialihkan menjadi pendanaan untuk tahun 2021 akibat kebijakan 

pemerintah untuk menangani pandemik Covid-19. Perolehan dana penelitian yang 

ditampilkan pada Gambar 3.32 adalah bersumber dari pendanaan kompetitif DRPM 

Dikti, BOPTN dan hibah lainnya. 

 

 

Gambar 3.33.  Jumlah Judul Penelitian yang Dilaksanakan Dosen FMIPA selama lima 

tahun terakhir (2015-2019) dari Berbagai Skema Pendanaan. 

 

Jumlah penelitian dosen FMIPA selama lima tahun terakhir adalah 563 judul.  

Secara kuantitas terjadi kenaikan dalam pencapaian kinerja dalam bidang penelitian, 

dapat dilihat dari jumlah usulan judul penelitian yang didanai sebagaimana ditampilkan 

pada Gambar 3.34.  Jumlah usulan yang berhasil didanai terus meningkat dari 107 usulan 

pada tahun 2016 meningkat menjadi 122 dan 154 usulan didanai pada tahun 2017 dan 

2018 dan sedikit mengalami penurunan dengan 110 usulan didanai pada tahun 2019. 

Meski pada tahun 2019 jumlah judul usulan yang didanai sedikit menurun namun jumlah 

dana yang diperoleh justru meningkat signifikan, hal ini merupakan perolehan penelitian 
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kompetitif yang didanai dengan jumlah dana yang lebih besar. Sementara pada tahun 

2020 jumlah judul penelitian dosen yang berhasil didanai menurun sekitar 36,36% dari 

tahun sebelumnya yaitu sebanyak 70 judul. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak dari 

pandemik COVID-19 dimana banyak penelitian Dosen khususnya pendanaan DRPM 

yang ditunda pelaksanaannya untuk tahun 2021. Meski demikian, secara kuantitas jumlah 

judul penelitian dosen FMIPA Unimed selama kurum 5 tahun terakhir telah melampui 

target yang ditetapkan dalam RENSTRA FMIPA 2016-2020. 

Penelitian yang dikembangkan dan dilaksanakan di FMIPA Unimed terdiri atas 

penelitian sains MIPA dan pengembangan bidang Pendidikan MIPA sesuai dengan visi, 

misi dan tujuan FMIPA Unimed. Kajian penelitian dan pengembangan bidang pendidikan 

MIPA meliputi: (1) Pengembangan Media Pembelajaran, (2) Model, Metode, dan Strategi 

Pembelajaran, (3) Pengembangan Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan, (4) 

Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pembelajaran MIPA, (5) Kajian Teoritis 

Pendidikan MIPA dan Penerapannya, dan (6) Evaluasi dan standarisasi pembelajaran 

MIPA. Sedangkan Kajian penelitian dan pengembangan bidang sains meliputi: (1) 

Pengembangan sains dan aplikasi, (2) Pengembangan teori, Teknologi dan Inovasi bidang 

MIPA, dan (3) Standarisasi bidang MIPA. Seluruh bidang kajian penelitian ini dapat 

bersatu padu satu dengan yang lainnya dalam kerangka kebijakan pendidikan dan 

pengajaran dan pengembangan sains. 

Dari sudut kesesuaian, penelitian yang dilakukan di FMIPA Unimed telah sesuai 

dengan keahlian bidang keahlian dosen dan potensi unggulan Sumatera Utara, serta 

mendukung terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) FMIPA, karena 

penelitian-penelitian tersebut dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan roadmap 

penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya oleh KDBK di masing-masing Prodi. 

Roadmap penelitian yang dikembangkan oleh KDBK Prodi mengacu kepada VMTS 

Prodi, sedangkan VMTS Prodi ini dikembangkan dan diturunkan dari VMTS Fakultas. 

Meski demikian jumlah penelitian kerjasama FMIPA Unimed dengan industri dan 

Lembaga Litbang masih perlu untuk terus ditingkatkan. 

3.4.2. Capaian dalam Bidang Publikasi 

 Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen FMIPA UNIMED selama 

kurun waktu tahun 2015-2019 telah dipublikasikan dalam berbagai pertemuan atau 

seminar ilmiah, prosiding, artikel yang terbit pada jurnal berskala nasional dan 

internasional (Gambar 3.34). 
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Capaian publikasi artikel ilmiah dosen FMIPA pada jurnal nasional kurun waktu 

tahun 2016-2020 ditampilkan pada Gambar 3.35.  Pada tahun 2016 jumlah publikasi 

nasional sebanyak 238 artikel, mengalami penurunan pada tahun berikutnya 2017 

sebanyak 221 publikasi. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan trend 

menurun secara perlahan dengan jumlah publikasi pada tahu 2019 sebanyak 152 dan per-

Juli tahun 2020 sebanyak 44 publikasi. Hal ini sebagai akibatnya berubahnya trend 

publikasi dosen pada publikasi berskala internasional.  

 

 

Gambar 3.34. Sebaran Jumlah Artikel Publikasi Dosen FMIPA Unimed Periode 2016-

2020  

 

Perubahan trend publikasi dosen FMIPA ini sebagai indikator terjadinya 

peningkatan kinerja dosen dalam bidang penelitian dan publikasi. Hal ini berkorelasi 

dengan peningkatan kompetensi dosen dilingkungan FMIPA. Peningkatan ini sejalan 

dengan pencapaian VMTS FMIPA yang mendorong dosen untuk meningkatkan publikasi 

di jurnal internasional bereputasi. Capaian publikasi artikel ilmiah dosen FMIPA pada 

skala internasional ditampilkan pada Gambar 3.36.   
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Gambar 3.35. Jumlah Arikel Publikasi Nasional Periode 2016-2020. 

 

 

Gambar 3.36. Jumlah Artikel Publikasi Internasional FMIPA Periode 2016-2020 

 

Jumlah artikel yang dipublikasikan baik pada jurnal dan atau prosiding 

internasional terindeks (baik oleh Scopus, WoS, Cross Mark, DOAJ dan lainnya) 

meningkat secara tajam dari tahun 2016 sebanyak 80 dan pada tahun 2017 dengan jumlah 

publikasi sebanyak 258. Pada tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan dan kembali 

naik pada tahun 2019 dengan jumlah publikasi sebanyak 269. Sementara jumlah publikasi 

Internasional dosen FMIPA yang di-update per-Juli tahun 2020 sebanyak 187. Dan 

jumlah publikasi ini diperkirakan akan terus mengalamai peningkatan sampai akhir tahun 

2020. Hal ini dikarenakan sebagain besar kegiatan penelitian yang dilakukan dosen 

FMIPA tahun 2020 belum melaporkan luaran riset berupa publikasi internasional pada 
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prosiding atau jurnal internasional terindeks, yaitu pada rentang bulan Oktober sampai 

Desember tahun 2020. Pertumbuhan publikasi artikel dosen FMIPA di jurnal 

internasional bereputasi yang terindeks Scopus diperlihatkan pada Gambar 3.37. 

Artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus 

terdistribusi dalam beberapa peringkat (quartil). Quarti pertama (Q1) yang merupakan 

peringkat teratas secara kualitas. Dalam rentang waktu tahun 2016-2020 dosen FMIPA 

hanya mampu mencapai 14 publikasi yang berada pada peringkat kuartil Q1 dan jumlah 

publikasi terbanyak berada pada peringkat Q4 dengan 171 artikel dengan 85% dalam 

bentuk prosiding dari konferensi internasional.   

 

Gambar 3.37.  Distribusi Publikasi Dosen FMIPA pada Jurnal Berdasarkan Quartil Scopus tahun 

2016-2020 (update dari data Sinta per-Juli tahun 2020) 

 

Pada Gambar 3.37 dapat dilihat bahwa distribusi sebaran peringkat kuartil ini 

merupakan gambaran umum bahwa publikasi para dosen FMIPA masih perlu untuk 

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga langkah penting yang perlu dipikirkan 

adalah bagaimana meningkatkan kompetensi dosen agar kuantitas publikasi artikelnya 

meningkat ke jenjang lebih tinggi (dengan kualitas yang lebih baik) dan dengan jumlah 

yang lebih banyak pula. Meski demikian capaian publikasi Dosen FMIPA pada bersakala 

internasional telah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra FMIPA tahun 2016-

2020. 
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3.4.3. Capaian dalam Bidang Pengabdian Masyarakat 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen 

FMIPA Unimed dikelola oleh Lemabaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

dalam beberapa bentuk, antara lain studi kelayakan, evaluasi proyek, pembinaan usaha 

kecil dan menengah serta kewirausahaan, peningkatan mutu guru dalam bidang 

pengajaran, perencanaan kurikulum, rekayasa nilai, bimbingan kerja, pelatihan 

kewirausahaan, pelatihan masyarakat dalam menghasilkan produk, pelatihan masyarakat 

untuk meningkatkan penghasilan dan daya saing, serta berbagai jasa konsultasi keahlian 

lainnya. Dosen FMIPA Unimed juga berperan serta dalam bekerjasama dengan sekolah 

dalam kegiatan peningkatan kemampuan mutu pendidikan.  

 

 

Gambar 3.38. Jumlah Judul PkM yang Dilaksanakan oleh Dosen FMIPA Periode 2016-

2020. 

 

Selama kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020 telah terjadi peningkatan 

peran serta dosen dalam kegiatan PkM. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah 

usulan kegiatan yang memperoleh pendaanaan sebagaimana di tampilkan pada Gambar 

3.38. Jumlah usulan PkM yang berhasil didanai meningkat dari 18 usulan pada tahun 

2016 menjadi 21 dan 30 usulan didanai pada tahun 2017 dan 2018, dan sedikit menurun 

di tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 hanya 18 usulan PkM berhasil didanai. Sumber 

pendanaan PkM yang dilakukan dosen FMIPA diperoleh dari DRPM dan dana internal 

(BOPTN) dari universitas (Unimed).  

Dari segi jumlah judul dan kecukupan, selama kurun waktu 5 tahun terakhir 

(2016-2020) telah banyak kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen FMIPA Unimed, 
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yaitu 111 judul. Jumlah kegiatan pengabdian ini dinilai sudah memadai dan sudah wajar, 

dan sudah melampaui jumlah yang ditargetkan dalam renstra FMIPA tahun 2016-2020. 

Meski demikian Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen masih jauh lebih 

rendah dari kegiatan penelitian. Selain itu Jumlah pengabdian kepada masyarakat 

berbasis hasil-hasil penelitian masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Untuk keperluan 

tersebut, ke depan dosen akan didorong untuk mendisain dan merencanakan kegiatan 

pengabdian berdasarkan data-data hasil penelitian yang berkaitan dengan persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat dan atau kelompok-kelompok UKM. 

 

3.4.4. Capaian dalam Bidang Kerjasama 

 Berbagai kerja sama hingga saat ini telah dilakukan oleh FMIPA Unimed baik 

dengan perguruan tinggi atau lembaga/instansi lainnya. Bentuk kerjasama adalah saling 

menguntungkan antara para pihak (yaitu FMIPA Unimed dan mitra kerjasama). Sasaran 

kerjasama adalah peningkatan implementasi VMTS FMIPA Unimed yang tertuang dalam 

Renstra FMIPA 2016-2020 dalam bidang Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan Dosen dan mahasiswa sudah terlaksana 

sangat baik. Kerja sama dalam negeri telah dilakukan dengan berbagai pihak, adapun 

Mitra utama kerjasama adalah Sekolah, SKPD, Pemkab/Pemko, Pemprov, Perguruan 

Tinggi, Dunia Usaha (seperti Perbankan, Rumah Sakit, dan lain-lain), Dunia Industri 

(seperti industri makanan, minuman, perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain). 

Sementara untuk Kerja sama luar negeri telah dilakukan dengan perguruan tinggi dan 

lembaga pendidikan lainnya. FMIPA Unimed secara berkesinambungan terus melakukan 

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja baik kerja sama dalam negeri maupun 

luar negeri. Jumlah mitra kerja sama FMIPA Unimed dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan cukup signifikan. Adapun Gambaran data jumlah kerja sama Unimed dengan 

instansi/lembaga lain di dalam negeri (update data per-Juli 2020) diperlihatkan pada 

Gambar 3.39. 
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Gambar 3.39. Data jumlah Kerjasama FMIPA Unimed  dengan Instansi/Lembaga 

Dalam Negeri. 

  

 

Kerja sama FMIPA Unimed dengan instansi/lembaga dalam negeri meliputi kerja 

sama di bidang pendidikan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan 

kerja sama non akademik lainnya. Secara keseluruhan berjumlah 81 instansi/lembaga 

dalam negeri yang telah bekerjasama dengan FMIPA Unimed. Adapun lembaga/instansi 

tersebut adalah:  

a) PTN dan PTS yaitu: 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, 2) 

Universitas Udayana, 3) Institut Seni Indonesia, 4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Sultan Agung Pematang Siantar, 5) Universitas Prima Indonesia, 6) Universitas 

Terbuka, 7) Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan, 8) Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Murni Teguh, 9) Universitas Methodist Indonesia, 10) Universitas 

Pembangunan Panca Budi, 11) Universitas Al- Wshliyah (UNI- VA) Labuhan Batu, 

12) Universitas Tadulako, 13)Universitas Gadjah Mada, 14) Universitas Padjajaran, 

15) ITB- Bandung, 16) Universitas Hasanuddin, 17) Universitas Quality, 18) 

Universitas Muslim Nusan- tara Al- Washliyah Medan, 19) Universitas Airlangga, 

20) Universitas Brawijaya, 21) ASPENTA, 22) Teknik Kesehatan Lingkungan, 23) 

Universitas Nusa Cendana, 24) UIN-Sumetra Utara, 25) IAIN Sultan Thaha 

Saifuddin Jambi, 26) Universitas Negeri Gorontalo, 27) Institut Teknologi Sumatera, 

28) Sekolah Tinggi Teologi Anugerah-Sinagoge, 28) SKIP-PGRI Lubuk Pakam, 29) 

Universitas Mataram, 30) Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 31) Institut Seni 

Budaya Indonesia-Aceh, 32) Universitas Sari Mutiara Indonesia. 

b) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: 33) Kabupaten Karo, 34) Kabupaten Mandailing 

Natal, 35) Kabupaten Nias, 36) Kabupaten Batu Bara, 37) Kabupaten Deli Serdang, 
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38) Kota Tanjung Balai, 39) Kabupaten Humbang Hasundutan, 40) Kabupaten 

Samosir, 41) Kabupaten Toba Samosir, 42) Kabupaten Pakpak Barat, 43) Kabupaten 

Labura, 44) Kabupaten Padang Lawas, 45) Kabupaten Bireuen, 46) Pem Provinsi 

DKI Jakarata,  

c) Lembaga pemerintah, Litbang dan lainnya, yaitu: 47) Bank Indonesia, 48) Dirjen 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemen Keuangan, 49) Balai Veteriner, Binjai, 

50) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara UPT BPTPH-I, 51) RSU Pirngadi, 52) 

Dinas Kelautan dan Perikanan Medan, 53) BTPKLPP Medan, 54) UPT Laboratorium 

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sumut, 55) Pusat Peningkatan Mutu Sumber 

Daya Manusia dan Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, 56) RSU Sari Mutiara,57) 

Bank Tabungan Negara, 58) Balai Benih Ikan Samosir, 59) Yayasan Orang Utan 

Information Centre (YOIC), 60) DPRD Sumatera Utara, 61) Nota Kesepatakan 

dengan 12 LPTK, 62) Perjanjian Kerjasama WR4 dengan LPTK, 63) Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, 64) 

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, 65) Bank BTPN, 66) LPSK Bunga 

Teratai, 67) Pusat penelitian Limnologi, LIPI, 68) Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Tongkoh Berastagi, Sumatera Utara, 69) Balai Induk Hortikultura Gedung Johor, 

Medan Johor, 70) Balai Laboratorium Kesehatan Medan, 71) Jaringan Kerjasama 

Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang MIPA (MIPAnet), 

d) Dunia Industri, yaitu: 72) PT. Teljkom Indonesia, 73) PT. Matra Bangun Techno 

Consultan, 74) PT. Brahmana Cipta Consultan, 75) PT. Indojaya Agrinusa, 76) PT. 

Raja Grafindo Persada, 77) PT. PIMs Berastagi, 78) PT. PP London Sumatera tbk, 

79) Resort Cinta raja, STPN wilayah VI Besitang, BTPN Wilayah III Stabat, TNGL, 

80) PT. Socfin Indonesia, 81) PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 81) PT. Sukses Bahtera 

Indonesia. 

Berbagai manfaat telah diperoleh FMIPA dalam kerjasaam dengan berbagai 

Sekolah, SKPD, Pemkab/Pemko, Pemprov, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha (seperti 

Perbankan, Rumah Sakit, dan lain-lain), Dunia Industri (seperti industri makanan, 

minuman, perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain). Kerjasama tersebut telah 

berkontribusi dalam menjamin dan mempercepat masa studi mahasiswa, melalui 

tersedianya beasiswa, tempat pelaksanaan PPL dan/atau PKL, tempat penelitian dalam 

rangka matakuliah dan/atau tugas akhir mahasiswa. Kerjasama juga berkontribusi dalam 

upaya meningkatkan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan 
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oleh dosen melalui tersedianya bantuan dana penelitian dan pengabdian bagi dosen dari 

mitra kerjasama. Mitra kerjasama yaitu pada bidang Pendidikan, Pemkab/Pemko, 

Pemprov, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan kelompok usaha kecil menengah) juga 

memperoleh manfaat yang sangat besar, yaitu terselesaikannya persoalan yang dihadapi 

oleh mitra kerjasama melalui kegiatan pendidikan (PSKGJ, PPG, PPL, Pelatihan), 

penelitian, dan pengabdian masyarakat (penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan), workshop, dan lain-lain, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa FMIPA 

Unimed. Meskipun demikian masih perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 

kerjasam penelitian penelitian dosen FMIPA dengan industri. 

Selain kerja sama dalam negeri Fakultas MIPA Unimed juga melaksanakan kerja 

sama luar negeri meliputi kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2015 s/d 2020 telah dilakukan 16 kerja sama luar 

negeri dengan beberapa perguruan tinggi di Asia dan Eropa, sebagaimana ditampilkan 

pada Lampiran 4. 

Kerja sama yang dilakukan FMIPA Unimed terutama untuk meningkatkan 

kompetensi dan kualitas sumber daya (khusunya dosen). Daftar dosen fakultas MIPA 

yang telah dikirim unntuk mengikuti program magang/sit in di beberapa perguruan tinggi 

di luar diberikan pada Tabel 3.8. 

Data jumlah kerja sama FMIPA dengan instansi/PT luar negeri hingga Juli tahun 

2020 masih relatif minim. Selain itu kerja sama luar negeri FMIPA yang ada secara umum 

masih sebatas pada pada magang/sit in dosen dan belum sampai pada pelaksanaan 

program/kegiatan kerjasama sepertri joint research dan joint publication yang ditandai 

dengan ditandatanganinya naskah Memorandum of Agreement (MoA). Meski demikian 

beberapa tindak lanjut hasil kerjasama FMIPA dengan PT Luar negeri yaitu adanya dosen 

FMIPA yang saat ini mengikuti program pendidikan Doktor (S3) yaitu Jubaidah di 

Waseda University (mulai tahun 2017) dan Muhammad Aswin Rangkuti di Copenhagen 

University, Denmark (mulai tahun 2019). Selain itu produk kerjasama dengan Bangkok 

Thonburi University (Thailand) dalam Participation in Seminar and Academic Meeting 

yaitu adanya dosen FMIPA (Manirini Damanik, Anna Juniar, Herlinawati dan Sri Adelia) 

yang dikirim mengikuti The Fourth Internasional Symposium “Research and Innovation 

for Development of Society toword Sustainability”.  Karena itu kedepannya FMIPA 

masih terus akan melakukan penjajakan kerja sama dengan PT luar negeri, selain lebih 
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fakus pada mitra yang sudah ada saat ini untuk dapat menyepakati pelaksanaan 

program/kegiatan kerja sama 

 

Tabel 3.8. Data Dosen FMIPA Unimed yang Mengikuti Magang/Sit In di PT Luar Negeri 

No Nama Dosen Jurusan Tempat Magang /  Sit in Tahun 

1 Rini Selly Kimia Tunghai University, 

Taichung, Taiwan 

2017 

2 Sudianto Manullang Matematika Macquarie University, 

Australia 

2016 

3 Muhammad Aswin 

Rangkuti 

Fisika Copenhagen University, 

Denmark 

2016 

4 Abdul Rais Fisika Bangor of University 2016 

5 Tumiur Gultom Biologi Chiba University, Jepang 2015 

6 Pardomuan NJM 

Sinambela 

Matematika Murdoch University, 

Australia 

2015 

7 Rini Selly Kimia Yokohama National 

University, 

2015 

8 Jubaidah Fisika Waseda University, Jepang 2015 

9 Wesly Hutabarat Kimia Czech University of Prague, 

Ceko 

2014 

10 Martina Asiati 

Napitupulu 

Biologi Bangor University, Inggris 2014 

 

3.4.5. Capaian dalam Bidang Managemen 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dijalankan mengikuti 

struktur organisasi yang didasarkan kepada Statuta (Permenristekdikti Nomor 96 Tahun 

2016) dan Organisasi Tata Kelola Unimed (Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014). 

FMIPA merupakan unsur pelaksana akademis yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Rektor (OTK Unimed Pasal 54) dan mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam rumpun 

matematika dan ilmu pengetahuan alam (OTK Unimed Pasal 56). Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, FMIPA menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan dan pengembangan 

pendidikan di lingkungan Fakultas; (b) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; (c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (d) 

pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan (e) pelaksanaan urusan tata usaha. 

Struktur organisasi FMIPA Unimed diperlihatkan pada Gambar 3.40. 

Struktur organisasi mampu menggerakan fungsi lembaga secara sangat efisien. 

Pimpinan tertinggi pada tingkat fakultas adalah Dekan. Dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab sebagai pimpinan fakultas, Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan 
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(yaitu Wakil Dekan I atau Bidang Akademik, Wakil Dekan II atau Bidang Umum dan 

Keuangan, dan Wakil Dekan III atau Bidang Kemahasiswaan). Dalam menggerakkan 

fungsi fakultas, pimpinan fakultas dibantu oleh bagian layanan administrasi yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU). Disamping itu pimpinan 

fakultas juga dibantu oleh satu struktur normatif yang disebut Senat Fakultas yang 

memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan fakultas. Kabag TU tingkat 

fakultas membawahi 4 Kepala Subbagian (Kasubbag), yaitu Kasubbag Pendidikan, 

Kasubbag Umum dan Perlengkapan, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dan 

Kasubbag Kemahasiswaan. Wakil Dekan I bertugas untuk membantu Dekan dalam 

bidang akademik, Wakil Dekan II dalam bidang umum, sarana dan prasarana, dan Wakil 

Dekan III dalam bidang kemahasiswaan. Selain itu, Dekan juga membawahi Ketua 

Jurusan (Kajur) dan Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi (Kaprodi), Koordinator 

Kelas Internasional/Bilingual, dan Kepala Laboratorium (Kalab). Mekanisme pemilihan 

dan penetapan semua fungsionaris di dan senat tingkat Fakultas, Jurusan dan Prodi, tetap 

mengacu kepada OTK dan SK Rektor Unimed (SK Nomor 0294/UN33.KEP/KP/2015, 

SK Nomor 0262/UN33.KEP/KP/2015, SK Nomor 0125/UN33.KEP/KP/2010), Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Manual Prosedur (MP) dan serta Instruksi Kerja (IK) yang 

telah menjadi ketetapan. 

 

Gambar 3.40.  Struktur Organisasi Manajemen Sumberdaya di FMIPA Unimed. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, semua perangkat tata pamong tingkat fakultas, 

jurusan dan prodi dimonitoring dan dievaluasi oleh tim SPI (Satuan Pengawas Internal) 

dan PPMI (Pusat Penjamin Mutu Internal) dari Universitas dan Gugus Penjaminan Mutu 

pada tingkat fakultas, sehingga terlaksana pengawasan yang terkendali dan 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. Pada perkembangannya saat ini telah 

dibentuk Gugus Penjamin Mutu pada tingkat fakultas yang bersinergi dengan Tim 

Penjamin Mutu (TPM) di tingkat iurusan dan prodi. 

a. Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM) 

FMIPA Unimed memiliki staf akademik dosen tetap berstatus PNS berjumlah 239 

orang dan dosen tidak tetap berjumlah 6 orang. Kualifikasi pendidikan S3 58% dan S2 

42% dengan guru besar (Profesor) 9,2%. Pengangkatan dosen di jurusan terkordinasi di 

tingkat Universitas dan jumlah dosen yang diterima ditetapkan oleh Ditjen Dikti 

Depdiknas. Dosen yang diterima bependidikan min S2 dan umumnya masih berusia muda 

dibawah 31 tahun sehingga sangat berpeluang besar untuk dapat melanjutkan studi ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (strata S3). Karenanya saat ini FMIPA Unimed tidak 

adalagi dosen yang berpendidikan S1. 

Distribusi beban kerja dosen diatur berdasarkan bidang keahlian dan minat dosen, 

dilakukan pada pembagian tugas mengajar setiap awal semester. Kegiatan pembelajaran 

di FMIPA Unimed juga didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia di jurusan dan 

laboratorium. Sampai Juli tahun 2020 telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi 

terhadap peran serta dosen untuk mengembangkan diri dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penelitian 

dan publikasi yang dihasilkan pada skala nasional dan internasional.  FMIPA telah dapat 

melampui target 100 publikasi ingternasional pada tahu 2019. Sementara untuk tahun 

2020 telah ada 187 publikasi dari 140-200 publikasi internasional yang telah ditargetkan 

FMIPA. Target capaian ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan 

Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Dimana salah satu point IKU yang tertuang 

didalam Perjanjian Kerja (PK) Dekan FMIPA tahun 2020 adalah Jumlah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk (1) jurnal ilmiah, buku akademik, bab (chapter) dalam buku 

akademik, (2) karya rujukan, (3) Studi kasus, (4) laporan penelitian oleh mitra, yang 
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berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, dengan target 

155 judul per tahun 2020. 

Pencapaian ini juga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan yang 

diberikan dosen kepada mahasiswa di luar kelas. Karena hampir setiap kegiatan penelitian 

dan pengabdian yang diakukan selalu melibatkan 2-3 mahasiswa.  

Sumberdaya di jajaran fungsionaris ini bertugas dan berfungsi sebagai 

penyelenggara administrasi antara lain: (1) penetapan jadwal kuliah, (2) penugasan 

dosen; (3) evaluasi; dan lain-lain. Khusus kegiatan pengembangan dikordinasi melalui 

tim-tim kerja (task force) yang dibentuk khusus, dan Kelompok Dosen Bidang Kajian 

(KDBK). Keberadaan distribusi beban kerja dosen diatur berdasarkan bidang keahlian 

dan minat dosen. Pembagian tugas mengajar dalam setiap semester dibicarakan pada saat 

memasuki awal semester. Distribusi beban kerja staf dalam penelitian ditentukan oleh 

kemampuan staf dalam menulis proposal penelitian.  

Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dilakukan oleh fungsionaris jurusan dan 

dilaporkan pada Dekan FMIPA pada akhir setiap semester. Monitoring dan kinerja dosen 

dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dan dievaluasi oleh fungsionaris fakultas 

bersama dengan tim Gugus penjamain Mutu (GPM) tingkat fakultas dan Tim penjamin 

mutu (TPM) ditingkat jurusan dan prodi, dipublikasikan setiap akhir semester pada 

pertemuan dosen di tingkat fakultas. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Komunikasi 

antara pimpinan Fakultas dengan fungsionaris jurusan dilakukan melalui rapat rutin 

fungsionaris setiap Kamis jam 14.00 dan pertemuan pimpinan fakultas dengan semua 

dosen setiap awal semester, demikian juga dengan komisaris tingkat semua kelas dan 

untuk tingkat jurusan, dilakukan pada setiap awal dan akhir perkuliahan, saat kegiatan 

diskusi saat ujian skripsi, dan diskusi insidental. Komunikasi antara Pimpinan Fakultas 

dan fungsionaris jurusan dengan mahasiswa dilakukan melalui pertemuan khusus, papan 

pengumuman, surat edaran, dan pesan lewat komisaris mahasiswa. Komunikasi antar 

dosen terjadi dalam pertemuan pribadi, pada rapat jurusan, pada saat ujian skripsi, dan 

pertemuan khusus.  

Fakultas MIPA telah melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional 

tata pamong dalam bentuk pengaturan administrasi pada fakultas, jurusan dan prodi, 

berdasarkan panduan atau dokumen dan rambu-rambu yang berlaku di fakultas dan 

universitas yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, controlling, serta 

operasi internal dan eksternal.  
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Planning. Pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup fungsi planning, 

terlihat dari beberapa hal, antara lain: (a) Penyusunan penugasan dosen dan upload 

penugasan dosen ke jaringan, penyusunan jadwal perkuliahan, jadwal seminar 

mahasiswa, ujian skripsi Program Studi, magang, KKN, PPL, jadwal UTS dan UAS, 

jadwal tes standar MIPA Dasar, jadwal tes standar dan komprehensif, (b) Penyiapan 

Agenda Perkuliahan, Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen, berita acara perkuliahan, berita 

acara ujian dan modul praktikum, (c) Perencanaan kegiatan penelitian dan Perencanaan 

kegiatan pengabdian, (d) Perencanaan kegiatan kerja sama, (e) Perencanaan 

pemutakhiran kurikulum, silabus dan SAP, (f) Perencanaan reakreditasi Program Studi, 

(g) Perencanaan laporan PDPT, (h) Perencanaan anggaran biaya operasional Program 

Studi, (i) Perencanaan penggunaan tenaga ahli/dosen tamu/pakar sejawat, (j) Perencanaan 

pengembangan karir dosen, (k) Rencana anggaran dan biaya Program Studi, serta (l) 

Rencana kegiatan pengembangan Program Studi untuk setiap tahun berikutnya.  

Organizing. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas yang 

mencakup fungsi organizing meliputi: a. Mengorganisir penyelenggaraan administrasi 

akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Mengorganisir pembinaan 

kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas, jurusan dan program studi. c. 

Mengkoordinasikan kegiatan akademik, seperti perkuliahan, ujian, tugas akhir dan 

pengalaman lapangan mahasiswa. d. Mengorganisir sarana dan prasarana untuk kegiatan 

akademik dan non akademik. e. Mengorganisir pelaksanaan penjaminan mutu akademik 

pada tingkat fakultas, jurusan dan prodi. f. Melaksanakan kegiatan akademik melalui 

koordinasi dengan semua unsur (dosen, fungsionaris jurusan/ program studi, fungsionaris 

fakultas dan unit lain yang terkait).  

Staffing. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup fungsi 

staffing meliputi: a. Mengusulkan dan menetapkan penugasan dosen mengajar pada tiap 

semester. b. Mengusulkan dan menetapkan dosen wali atau pembimbing akademik (PA). 

c. Mengusulkan dan menetapkan dosen pembimbing dan penguji skripsi. d. Mengusulkan 

dan menetapkan dosen untuk mengikuti kegitan seminar, workshop dan penugasan 

lainnya dalam rangka pengembangan SDM dosen dan mahasiswa, serta pengembangan 

institusi.  

Leading. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang 

mencakup fungsi leading meliputi: a. Mengarahkan tugas dosen dalam kegiatan tridharma 

perguruan tinggi. b. Mengarahkan tugas dosen pembimbing akademik (PA). 
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Mengarahkan tugas staf adminitrasi d. Mengarahkan kegiatan himpunan mahasiswa 

tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 

Controlling. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang 

mencakup fungsi controlling meliputi: a. Memonitor dan mengevaluasi kehadiran dosen 

dan mahasiswa dalam perkuliahan b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik 

semua program studi c. Mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik tingkat 

fakultas, jurusan dan program studi d. Membuat laporan untuk pangkalan data perguruan 

tinggi (PDPT) dan lainnya.  

Semua sistem pengelolaan yang dijelaskan di atas telah didukung oleh dokumen 

yang lengkap, begitu juga halnya dengan Renstra dan Renop FMIPA yang berfungsi 

sebagai acuan pengusulan kegiatan yang diajukan oleh fakultas dan semua jurusan dan 

prodi. Urgensi dokumen ini sangat penting sehingga PO dan RIP yang disusun sudah 

konsisten dan sudah mengacu pada visi, misi dan tujuan FMIPA. 

 

b. Capaian Manajemen Mutu 

Unit penjaminan mutu, baik pada tingkat Fakultas (GPM) maupun Jurusan (TPMJ) 

melaksanakan tugasnya dalam monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan 

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas. Saat 

ini FMIPA telah memiliki dokumen mutu dan dokumen akademik serta SOP (Standard 

Operational Procedures). yang meliputi: 1) SOP Penugasan Dosen, 2) SOP Penyusunan 

Materi Pembelajaran, 3) SOP Penjadwalan Pembelajaran,  4) SOP Penggunaan Ruang 

Kelas,  5) SOP Persiapan Pembelajaran, 6) SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, 7) 

SOP Pelaksanaan Praktikum,  8) SOP Penggunaan Laboratorium,  9) SOP Pemindahan 

Jadwal Pembelajaran,  10) SOP Penanganan Mahasiswa dalam Pembelajaran, 11) SOP 

Penanganan Dosen dalam Pembelajaran, 12) SOP Penanganan Surat Keterangan Sakit 

dari Mahasiswa, 13) SOP Penanganan Mahasiswa Bermasalah,  14) SOP Evaluasi 

Penyusunan Materi Pembelajaran,  15) SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran, 16) 

SOP Penugasan Dosen PA, 17) SOP Penugasan Dosen PS, 18) SOP Penyusunan Bahan 

Ajar, 19) SOP Penyusunan Kurikulum,  20) SOP Implementasi Kurikulum,  21) SOP 

Evaluasi Kurikulum, 22) SOP Pengembangan Komunitas Mahasiswa. 
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Gambar 3.41. Struktur Koordinasi Kerja Sistem Penjaminan Mutu yang di FMIPA. 

 

Untuk mengevaluasi audit sistem dan audit kepatuhan terhadap SOP, MP dan IK 

yang telah menjadi ketetapan, Dekan menugasi GPM Fakultas untuk melakukan audit 

dokumen. Selain itu, tim LPPMP dan tim SPI Unimed secara berkala juga melakukan 

audit kesesuaiannya dengan menggunakan instrumen angket. Hasilnya disampaikan 

sebagai feedback kepada pimpinan serta didiseminasikan untuk ditindaklanjuti bersama 

pada rapat internal terintegrasi semua prodi di Unimed. 

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di FMIPA, 

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melakukan serangkaian monitoring dan evaluasi 

internal, dua kali dalam setiap semester, yaitu 1) Monev internal pada minggu pertama 

perkualiahan (monitoring dilakukan pada pertemuan minggu pertama sampai pertemuan 

minngu yang keempat) dan 2) Monev dan evaluasi internal tingkat kepuasaan mahasiswa 

terhadap kualitas penyelenggaraan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen. Pada 

monitoring awal ini, GPM bersama-sama dengan TPM tingkat jurusan melakukan 

monitoring terhadap kelengkapan RPS dan Kontrak Kuliah Dosen serta melihat tingkat 

kehadiran dosen dan mahasiswa pada pertemuan pertama sampai pertemuan yang 

keempat. Sementara pada monev ke dua, Monev dilakukan melalui google form yang 

disebar oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Tim TPM Jurusan (TPMJ) kepada 
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seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Negeri Medan untuk menilai 

dosen yang mengajar pada setiap mata kuliah di setiap program studi. 

Unit penjaminan mutu, baik pada tingkat Fakultas (GPM) maupun Jurusan 

(TPMJ) melaksanakan tugasnya dalam monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas. 

 

c. Capaian Akreditasi Program Studi 

Pada tahun 2016 FMIPA masih memiliki 8 program studi (Prodi) yaitu: 1) 

Pendidkan Biologi, 2) Pendidikan Kimia, 3) Pendidikan Fisika, 4) Pendidikan 

Matematika, 5) Bilogi, 6) Kimia, 7) Fisika dan 8) Matematika. Sejak tahun 2017 FMIPA 

berhasil memperoleh ijin untuk pembukaan 2 program studi baru yaitu 1) Prodi IPA (SK 

BANT-PT No. 357/KPT/I/2017) dan 2) Prodi Ilmu Komputer (SK BANT-PT No. 

623/KPT/I/2017). Karena itu, saat ini, FMIPA mengasuh 10 program studi.  

Salah satu indikator wujud dari mutu penyelenggaraan Program Studi yang 

unggul di FMIPA dapat dilihat dari perolehan Prodi yang telah terakreditasi Unggul (A).  

FMIPA dalam penerapan management mutu dan program-program strategis Unimed 

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, telah memberikan peningkatan 

terhadap jumlah program studi dengan peringkat unggul (A) dalam 5 tahun terakhir. Data 

akreditasi program studi FMIPA sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Keadaan Akreditasi Program Studi di FMIPA Tahun 2020. 

No Program Studi Peringkat Tahun 

Berlaku 

Tahun 

Berakhir 

Status 

2015 2020 

1 Pendidikan Biologi B A 2016 2021 Masih berlaku 

2 Pendidikan Kimia B A 2016 2021 Masih berlaku 

3 Pendidikan Fisika B A 2016 2021 Masih berlaku 

4 Pendidikan Matematika B A 2016 2021 Masih berlaku 

5 Fisika B A 2019 2024 Masih berlaku 

6 Biologi B A 2020 2025 Masih berlaku 

7 Matematika B A 2020 2025 Masih berlaku 

8 Kimia B A 2020 2025 Masih berlaku 

10 Pendidikan IPA Baru - - - Pengajuan 

10 Ilmu Komputer Baru - - - Pengajuan 

 

Untuk keperluan penyusunan borang akreditasi tersebut, Dekan FMIPA telah 

mengangkat tim task force untuk setiap program studi dan fakultas. FMIPA telah 

menargetkan semua program studi terakreditasi A. Sampai tahun 2020 telah terealisasi 
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80% program studi terakreditasi A. Sementara 2 program studi belum terakreditasi (maish 

menunggu visitasi) yaitu Prodi pendidikan IPA dan IlKom. Pada tahun 2021 kedepan 

FMIPA menargetkan untuk memperoleh akreditasi internasional untuk beberapa program 

studi yang telah memperoleh akreditasi A. Hal ini menjadi penting untuk mencapai visi, 

misi dan tujuan FMIPA. 

d. Managemen Keuangan 

Unimed menerapkan sistem sentralisasi dalam sistem manajemen keuangan, 

artinya penerimaan keuangan baik dari sumber dana DIPA, PNBP, dan lain-lain yang 

digunakan untuk kebutuhan kegiatan rutin dan pengembangan. Selanjutnya dengan 

sistem bottom-up setiap unit di Unimed mengajukan usulan kegiatan rutin dan 

pengembangan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Usulan PSPM 

selanjutnya dibahas oleh tim khusus yang dibentuk di tingkat Universitas (SP4) untuk 

mendapat persetujuan pendanaan. Selanjutnya oleh Universitas dikeluarkan Daftar Isian 

Penggunaan Anggaran (DIPA) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unimed yang 

diperoleh dari sumbangan mahasiswa, untuk berbagai usulan kegiatan diantaranya 

diberikan ke Fakultas dan pengelolaannya dilakukan oleh Wakil Dekan II sesuai aturan 

yang ada yang kemudian menyalurkannya ke tingkat Jurusan dan Program Studi. Selain 

dari dana tersebut FMIPA juga memperoleh berbagai dana pengembangan jurusan yang 

berasal dari berbagai program Hibah Kompetisi Unimed. 

 Dalam mengakumulasi dan perangkuman data kinerja keuangan, tim penyusun 

laporan kinerja FMIPA melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kelengkapan 

dan keakuratan data keuangan yang diberikan. Pelaporan data kinerja keuangan dilakukan 

secara periodik (triwulanan dan tahunan) melalui Sistem Informasi Monitoring dan 

Evaluasi (SIMonev). 

3.4.6. Sarana, Prasarana dan Keuangan 

Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peran dan fungsi yang strategis. 

Ketersediaan laboratorium, perpustakaan, gedung dan ruangan perkuliahan adalah 

Prasarana utama yang menjadi ujung tombak pelaksaan kurikulum di FMIPA Unimed. 

Kelengkapan prasarana di dalamnya harus ramah terhadap teknologi informasi sehingga 

membuat sarana dan prasarana menjadi optimum dalam memenuhi fungsinya.  

Ketersedian alat pendukung akan mampu menciptakan proses pembelajaran, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan pengembangan unit usaha yang efektif dan efisien. Capaian 
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Sarana dan Prasaran, sistem informasi dan keuangan FMIPA Unimed dalam kurun waktu 

2016-2020 diuraikan pada bagian 3.4.6. 

 

3.4.6. Capaian dalam Bidang Sarana dan Prasarana 

Sejak lama FMIPA Unimed telah berupaya meningkatkan sarana dan peralatan 

untuk mendukung mutu kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat Peningkatan kelengkapan sarana dilakukan melalui pengadaan rutin, 

pemanfaatan dana Hibah Kompetisi dan pengadaan melalui program kerjasama. Sarana 

yang tersedia untuk aktivitas perkuliahan dan praktikum telah memenuhi syarat jumlah 

dan kualitas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik, sesuai dengan tuntutan 

Permendikbud Nomor 49 tahun 2014.  

 

 

Gambar 3.42. Gedung Fakultas MIPA, Tower Matematika, Biologi dan Kimia. 

 

Secara keseluruhan, sarana pembelajaran yang telah dimiliki FMIPA Unimed 

diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, rumah hewan, rumah 

kaca, ruang pertemuan, ruang sidang, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan 

fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Sarana yang dimiliki 

terdistribusi dengan baik pada ke-4 Jurusan (atau 10 Program Studi) yang ada di FMIPA. 

Sarana Laboratorium terdiri atas Laboratorium Físika (10 ruangan laboratorium di 
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Gedung Lama dan Baru), Laboratorium Kimia (10 ruangan laboratorium), Laboratorium 

Matematika (4 ruangan laboratorium), dan Laboratorium Biologi (6 ruangan 

laboratorium. Laboratorium Microteaching di setiap program studi kependidikan telah 

dibenahi, masing-masing Prodi Kependidikan memiliki 1 Laboratorium Microteaching. 

Selain itu, Prodi Kependidikan Matematika telah memperoleh dua laboratorium 

microteaching tambahan, terletak di Gedung Tower Matematika.  

Pada tahun 2016 FMIPA telah memilki Gedung Administrasi baru 3 (tiga) lantai 

dan gedung administrasi dan perkuliahan Matematika 8 (delapan) lantai. Gedung Fakultas 

FMIPA terdiri atas ruangan kantor Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian, Kepala 

Subbagian, Ruang Arsip, Ruang Gudang (2 ruang), Ruang Penjaminan Mutu, Ruang 

Pengelola Jurnal, Ruang Rapat Besar (1 ruang), Ruang Rapat Kecil (2 ruang), dan Ruang 

Hall/Aula Besar (1 ruang, kapasitas 500 orang), Aula Kecil (4 ruang, kapasitas 50 orang), 

dan Tempat Parkir (di lantai bawah). Gedung ini sudah sangat memadai untuk seluruh 

keperluan fakultas saat ini dan 5 – 10 tahun ke depan. Tower Matematika berlantai 

delapan terdiri atas ruang Kantor Ketua Jurusan (1), Kantor Sekretaris Jurusan (1), Kantor 

Kaprodi (2), Ruang Dosen, Ruang Kuliah Besar (4 ruang, kapasitas 100 orang), Ruang 

Kuliah Kecil (8 ruang, kapasitas 25-30 orang), Ruang Microteaching (2 ruang), Ruang 

Sidang atau Seminar Proposal (4 ruang), Ruang Rapat (4 ruang), Ruang Pertemuan (Hall) 

(2 ruang, kapasitas 200 orang), Dapur (setiap lantai), Kamar Mandi (setiap lantai), dan 

ruang pendukung lainnya. Tower ini terhubung dengan Gedung Fakultas. Pada tahun 

2018 yang lalu juga telah dibangun Gedung baru 8 (delapan) lantai yang diperuntukkan 

bagi Jurusan Fisika. Gedung-gedung ini telah dilengkapi dengan ruang perkuliahan, 

microteaching, pertemuan, ruang seminar, ruang kerja dosen, dan ruang lainnya untuk 

mendukung semua kegiatan tridarma PT. Sementara untuk rencana pengembangan 

FMIPA, pada tahun 2019 telah dilakukan pembangunan kembali dua tower baru 

masingmasing 8 (delapan) lantai untuk gedung jurusan Kimia dan Biologi. Kedua gedung 

tersebut untuk melengkapi dua tower sebelumnya sehingga di FMIPA saat ini telah 

memiliki 4 (empat) gedung tower yang sama. Pembangunan gedung tower ini 

menggunakan anggara berasal dari sumber dana PNBP. Gedung tower ini didesain 

mengelilingi gedung fakultas MIPA. Dengan adanya keempat tower ini, maka sarana 

untuk penyelenggaran tridarma PT di FMIPA akan dirasa sangat cukup. Selanjutnya 

pengembangan Tridarma PT juga akan ditingkatkan melalui pengadaan sara pendukung 

lainnya seperti ruangan kelas yang nyaman, ketersediaan AC, LCD proyektor, jaringan 
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internet, dan multimedia di setiap ruangan.  Daftar sarana utama perkuliahan yang 

dimiliki oleh FMIPA Unimed hingga tahun 2020 disajikan pada Lampiran 5. 

Kendala yang dihadapi dalam pengadaan sarana adalah keterbatasan anggaran 

pengadaan setiap tahunnya, sehingga kebijakan pengadaan harus dilakukan menurut skala 

prioritas. Selain itu kemampuan staf pemeliharaan dari peralatan yang kurang 

menyebabkan waktu perbaikan yang butuh waktu lama. Prasarana yang dimiliki setiap 

program studi hingga saat ini telah memenuhi syarat dan dalam batas sangat wajar 

dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.  

Gedung perkuliahan yang dapat digunakan dalam kegiatan akademik di FMIPA 

Unimed ada sebanyak 9 gedung yang terdiri atas 4 gedung laboratorium berlantai tiga, 1 

laboratorium berlantai empat dan 3 gedung kuliah berlantai dua, dan 1 gedung 

administrasi fakultas berlantai empat. Ruang kuliah telah dilengkapi dengan white board 

dan fasilitas LCD dan sebagian ruangan telah dilengkapi dengan AC. Laboratorium 

MIPA tersedia secara permanen dan terpisah untuk masing-masing Program Studi, yaitu 

Laboratorium Matematika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, dan 

Laboratorium Fisika. Pada tahun 2019 sudah dibangun gedung tower Fisika 8 (delapan) 

lantai untuk menambah fasilitas Laboratorium Fisika yang ada saat ini sehingga 

mencukupi dalam mendukung pelayanan praktikum dan penelitian di Jurusan. 

Pengembangan laboratorium mikroteaching juga sedang dilakukan di tingkat fakultas 

untuk menambah fasilitas mikroteaching yang tersedia di Prodi Pendidikan di semua 

jurusan di FMIPA Unimed. 

 

a. Capaian Sistem Informasi 

Sistem informasi manajemen dan fasilitas IT FMIPA secara kelembagaan 

menginduk dan terhubung langsung dengan sistem Universitas yaitu Sipoel pada 

www.unimed.ac.id. Di tingkat Fakultas dan jurusan saat ini telah dipasang perangkat 

hotspot dan wifi yang dapat memberikan kemudahan bagi setiap dosen, mahasiswa dan 

tendik FMIPA untuk mengakses situs internet secara lebih praktis. Dengan sambungan 

ini informasi dari fakultas maupu setiap jurusan dapat diakses dengan mudah dan cepat 

satu sama lain. FMIPA memanfaatkan sambungan internet dengan kapasitas lebih kurang 

10.0 mbps (sebagai bagian dari keseluruhan kapasitas Unimed sebesar 25 mbps), yang 

beroperasi 24 jam untuk melakukan korespondensi dengan lembaga-lembaga lain baik di 
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dalam maupun di luar negeri. Alamat situs FMIPA adalah www.fmipa.unimed.ac.id. 

Dengan sistem ini arus informasi antar anggota civitas akademika menjadi lancar. 

 

 

Gambar 3.44 Tampilan Laman Website: unimed.ac.id dan https://fmipa.unimed.ac.id/ 

 

Pemanfaatan IT & ICT telah diimplementasikan dalam perkuliahan dengan cara 

melakukan pembinaan terhadap komunitas IT & ICT. Di tingkat fakultas telah dilakukan 

pembinaan terhadap: web city community dan moodle open source community. Pelatihan 

pemanfaatan e-learning menggunakan SIPDA Unimed (Portal e-Learning Universitas 

Negeri Medan) juga dilakukan terhadap dosen FMIPA. Perkembangan yang diperoleh 

dari pelaksanaan pelatihan tersebut adalah beberapa mata kuliah telah memuat bahan ajar 

yang dapat didownload oleh mahasiswa setiap saat. Hingga saat ini ada 5 (lima) aplikasi 

versi internet (web based application) yang juga dikembangkan secara mandiri oleh tim 

IT & ICT Unimed, yaitu: (1) Sistem Informasi Portal e-Learning – SIPDA Unimed; (2) 

Sistem Informasi Portal Berita Unimed – siPORTaL Unimed; (3) Sistem Informasi 

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah – siLaKiP Unimed; (4) Sistem Informasi 

https://fmipa.unimed.ac.id/
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Perencanaan Operasional DIPA – PNBP – siPODi Unimed serta (5) Sistem Informasi 

Akreditasi Institusi – siSAiT Unimed. 

Fasilitas internet telah tersedia di FMIPA yang dapat digunakan oleh Dosen dan 

mahasiswa secara gratis di Laboratorium maupun melalui Wifi di beberapa hot spot di 

lingkungan FMIPA Unimed. Dosen dan mahasiswa telah memanfaatkan fasilitas IT dan 

ICT untuk pembelajaran dan mendapatkan bahan ilmiah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dosen dan mahasiswa telah rutin memanfaatkan web Unimed 

(www.unimed.ac.id atau www.unimed.in) untuk kegiatan ilmiah karena saat ini sebagian 

besar Laboratorium di lingkungan FMIPA telah dilengkapi fasilitas internet online. 

Upaya penyebaran informasi / kebijakan dilakukan melalui surat, faksimili, e-

mail, website, fasilitas telphone, aiphone, whatsapp, sms. Selain itu, penyebaran 

informasi (khususnya informasi akademik) juga dilakukan melalui berbagai jurnan ilmiah 

yang dipublikasi oleh Fakultas (yaitu Jurnal Sains Indonesia dan Jurnal Pendidikan Sains) 

maupun yang dipublikasi oleh masing-masing prodi seperti Jurnal Pendidikan Biologi, 

Jurnal Biosains, Jurnal Aromatika, Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Himatika, 

Sigmatika, Inovasi Pembelajaran Fisika (Inpafi), dan Einstein. Masing-masing jurnal 

tersedia on-line pada jurnal.unimed.ac.id. 

Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang yang akan dilakukan di 

FMIPA Unimed adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran berbasis 

multimedia berupa Web-sites, Course Management Systems Online, Email/Listservs, 

Chat atau Instant Messenger secara online, Bulletin Boards dan Blogs, Social Networking 

sites, Forum diskusi, Desktop Video, Group Ware Programs (GWP), File Transfer 

Program (FTP), Computer Simulation Programs (CSP), Just in Time (JIT) Lecture 

Method, Intelligent Tutoring Systems (ITS), Text-Based Computer Based Training 

(CBT), Recorded Video/Digital Video, Live Satellite Broadcasting, Computer Based 

Multimedia, Lecturer on Site Method or a facilitator, dan Virtual Learning (integrated 

simulation programs via computer, satellite and the Internet)-The AVU model. Materi 

dalam web dapat berupa format proprietary dari Microsoft (Office), e-book, Adobe 

PostScript (PS), PDF, Format portable: HTML, XML, Grafik: GIF, JPEG, PNG, MP3 

audio, sehingga pembelajaran mudah diakses dan memenuhi standar internasional. 

Fasilitas ini secara bertahap akan dipenuhi di FMIPA Unimed. 
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b. Capaian Keuangan 

Sistem pengelolaan keuangan dan pembiayaan di lingkungan FMIPA Unimed 

mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dimana 

mencakup pada lima unsur, yakni (1) Perencanaan Penerimaan, (2) Pengalokasian 

Dana (3) Pelaporan, (4) Audit dan Monev, dan (5) Pertanggungjawaban kepada 

Pemangku Kepentingan. Kelima unsur ini juga lebih ditekankan oleh pimpinan 

universitas untuk dipenuhi dan diterapkan dalam mengelola keuangan di tingkat 

Fakultas. 

Perencanaan penerimaan dana di tingkat Fakultas dilakukan berdasarkan Renstra 

Universitas dan diturunkan pada renstra FMIPA tahun 2016-2020. Proses perencanaan 

tersebut dilakukan secara buttom up mulai dari tingkat prodi, naik ke jurusan sampai ke 

fakultas. Tingkat Prodi, jurusan, dan fakultas menyusun Rencana Operasional (RENOP) 

yang merupakan hasil dari pembahasan dari pengelola di tingkat fakultas. Selanjutnya 

usulan kebutuhan anggaran diusulkan ke tingkat universitas melalui kegiatan Rapat Kerja 

(RAKER) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Setiap unit 

wajib menyusun dokumen perencanaan anggaran tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan 

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Perolehan dana FMIPA selama kurun waktu 

tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Penggunaan Dana: Jumlah dana yang digunakan khusus untuk 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2019 

adalah sebesar Rp. 279.811.560.000, pada tahun 2018 sebesar Rp. 276.601.510.000, 

dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 268.152,540.000; dengan rata-rata Rp. 

274.855.200.000 per tahun. Berdasarkan data penggunaan dana tersebut dapat 

dihitung jumlah Dana Operasional per Mahasiswa (DOM) per tahun. Karena jumlah 

mahasiswa FMIPA adalah 4.399 orang, maka besarnya DOM adalah Rp. 62,48 Juta 

pertahun. 

 

Tabel 3.10. Perolehan Dana FMIPA tahun 2017 - 2019.  

Sumber Dana Jenis dana 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) Rp. 

2017 2018 2019 

PT Sendiri DIPA-PNBP 1.984,86 1.967,43 2.072,00 

Gaji dan tunjangan 29.928,59 32.547,46 32.720,29 

Sarana 123,35 83,32 85,00 

Prasarana 223.298,00 224.075,00 224.230,00 

SPP 5.447,35 6.397,70 7.136,40 
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Sumber Dana Jenis dana 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) Rp. 

2017 2018 2019 

Investasi SDM 356,66 305,57 335,66 

Yayasan - - -  

Diknas Penelitian 4.460,84 7651,59 10.041,97 

Pengabdian 1.114,50 1.593,00 1.449,80 

Sumber Lain PLPG 55.35 0 0 

PPG 105 108 158 

Narasumber 127 200 225 

Pertamina  300  

Beasiswa 1.151,04 1.372,44 1.384,44 

Total 268.152,54 276.601,51 279.811,56 

 

Saat ini Fakultas MIPA Unimed telah mengelola dana rata-rata sebesar 274,855 

miliar setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pimpinan fakultas untuk melakukan 

pengembangan prodi melalui penggunaan dana adalah: (1) meningkatkan kuantitas dan 

kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, (2) mendorong peningkatan kuantitas dan 

kualitas publikasi ilmiah dan HAKI, (3) menulis buku, mengikuti short course atau studi 

lanjut, (4) mendorong setiap dosen prodi ikut serta sebagai anggota dan kegiatan asosiasi 

keilmuan, (5) updating kurikulum dan konten mata kuliah setiap prodi secara rutin, (6) 

meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi untuk mahasiswa dan dosen 

baik di prodi maupum di fakultas, (7) meningkatkan kualitas perkuliahan melalui 

penambahan sarana pendukung seperti: peralatan dan sarana laboratorium, 

pengembangan bahan kuliah online, blended learning, pelaksanaan tes standar dan 

memperkaya sumber belajar mahasiswa. 

 

Tabel 3.11 Sebaran dan Jumlah penggunaan Dana FMIPA Tahun 2017 – 2019 

 

No. 

 

Jenis Penggunaan 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) Rp. 

2017 2018 2019 

1 Pendidikan 37.360,80 40.912,29 41.928,69 

2 Penelitian 4.460,84 7.651,59 10.014,97 

3 Pengabdian kepada Masyarakat 1114,50 1593,00 1449,80 
4 Investasi Prasarana 223298,00 224075,00 224230,00 

5 Investasi Sarana 123,35 83,32 85,00 

6 Investasi SDM 356,66 305,57 335,66 

7 Lain-lain 1438,39 1980,44 1767,44 

 Total 268152,54 276601,21 279811,56 

 

Upaya Pengembangan Dana: Unimed telah melakukan pergeseran paradigma 

pengelolaan keuangan dari sistem usulan anggaran bersifat input-based ke sistem usulan 
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activity based dan process-based; dari sistem penetapan anggaran berbasis alokasi ke 

sistem penetapan anggaran berbasis kompetisi dan berbasis kinerja. Dengan cara ini 

penggunaan dana PNBP diusulkan secara bottom up dalam bentuk rencana operasional 

(Renop) oleh Jurusan dan Fakultas dan dibahas di tingkat Universitas. Sehubungan 

dengan hal tesebut pengajuan pendanaan di lingkungan FMIPA dilakukan berdasarkan 

analisis kebutuhan di Fakultas, Jurusan dan Program Studi, dibahas di tingkat fakultas 

dalam rapat penyusunan Renop untuk diajukan ke rapat Senat Fakultas. Hasil 

pembahasan di Senat Fakultas selanjutnya diteruskan ke Universitas untuk selanjutnya 

dibahas di tingkat universitas, kemudian diterbitkan dalam bentuk SK. Dokumen 

pengajuan pendanaan dan alokasi dana yang disetujui terdokumen di fakultas. 

Dalam rangka peningkatan kualitas FMIPA, berbagai upaya telah dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik 

sarana dan prasarana melalui Dana Rutin dan PO-DIPA, Hibah Kompetisi, dan alokasi 

khusus. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di FMIPA maka secara bertahap selalu 

dilakukan pemenuhan kebutuhan minimum peralatan laboratorium, pemenuhan sarana 

dan prasarana pembelajaran, perbaikan dan pengadaan fasilitas di FMIPA, optimalisasi 

penggunaan gedung dan laboratorium di lingkungan FMIPA.  

Berbagai upaya pengembangan yang telah telah dan terus ditempuh fakultas 

MIPA, antara lain:  

a. Merintis berbagai kerjasama kemitraan antara FMIPA (melalui Unimed) dengan in- 

stitusi perguruan tinggi dalam dan luar negeri, 

b. Mendorong dosen FMIPA untuk bisa mendapatkan dana penelitian di luar sumber 

konvensional (yaitu Unimed dan Dikti), seperti perusahaan dan industri baik di dalam 

dan di luar negeri, 

c. Mendorong dosen FMIPA untuk dapat melakukan joint research dan joint 

publication dengan teman sejawatnya yang ada di PT lain di dalam dan luar negeri. 

Khusus untuk joint research dan publikasi, saat ini telah dirintis pelaksanaannya pada 

12 perguruan tinggi LPTK yang ada di Indonesia. 
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BAB IV 

EVALUASI DIRI DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS 

 

 

Misi utama perguruan tinggi adalah menyelenggarakan proses pendidikan, 

mengembangkan  riset dan menerapkan inovasi pada masyarakat (tridarma). Berdasarkan 

perluasan mandat yang diberikan kepada Unimed, termasuk FMIPA, tugas FMIPA saat 

ini tidak untuk menghasilkan lulusan calon guru tetapi juga untuk menghasilkan ilmuan 

(saintis). Lulusan FMIPA Unimed  sebagai guru telah tersebar di seluruh Indonesia, 

khususnya di Sumatera Utara. Kualitas  guru lulusan FMIPA Unimed dikenal sangat baik 

dengan kompetensi akademik, pedagogik, dan sosial dengan ketrampilan statistik, bahasa 

Inggris serta IT yang baik pula. Alumni FMIPA dari prodi sains (nonkependidikan) 

merupakan ilmuan yang telah berkontribusi signifikan dalam mengakselerasi 

pembangunan nasional dan lokal, baik dalam buidang industri maupun menjadi ilmuwan. 

Produk tersebut hanya bisa dihasilkan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh tenaga akademik yang baik pula dan didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas 

penunjunag pembelajaran yang sangat baik. Semua hal tersebut hanya bisa terwujud 

karena adanya perbaikan  dan peningkatan pembiayaan, baik yang berasal dari 

pemerintah maupun masyarakat. 

Berikut ini dipaparkan ringkasan hasil Evaluasi Diri dan dilanjutkan dengan 

Program Rencana Strategis FMIPA Unimed yang disusun berdahasarkan evaluasi diri 

tersebut. 

 

4.1. Evaluasi Diri 

4.1.1. Kekuatan (Strength) 

Salah satu kekuatan (strength) yang dimiliki FMIPA Unimed saat ini adalah 

adanya upaya secara terus-menerus untuk menjamin kualitas proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum KKNI berorientasi 

Revolusi Industri 4.0 (RI 4,0). Kualitas proses pembelajaran lebih ditingkatkan lagi 

dengan pemberian enam tugas, yaitu (1) Tugas Rutin (TR), Critical Book Report (CBR), 

Critical Journal Review (CJR), Mini Riset (MR), Rekayasa Ide (RI), dan Tugas Projek 

(TP). Proses pembelajaran didukung dengan adanya fasilitas seperti Digital Library 
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Unimed dan Sistem Pembelajaran Daring (SIPDA) melalui 

https://elearningfmipa.unimed.ac.id/, dan pada perkembangannya berdasarkan 

Permendikbud Nomor 3/2020, FMIPA Unimed pada saat ini menerpkan kurikulum 

merdeka belajar-kampus merdeka. 

Untuk menjamin keterlaksanaan dan kualitas proses pembelajaran, Unimed 

membentuk unit yang mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran, 

yaitu Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LPPMP). Sejak tahun akademik 

2005/2006 Unimed telah menetapkan standar dasar kompetensi lulusan selain kompetensi 

dalam bidang studi, dengan indikator sebagai berikut: 1) Memperoleh skor prediksi 

TOEFL minimal 400, kecuali lulusan Jurusan Bahasa Inggris dengan skor minimal 550 

(ujian dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Unimed), 2) Menguasai 80% subjek kajian bidang 

studi (uji kompetensi dilaksanakan masing-masing Jurusan/Program Studi), 3) Memenuhi 

standar penguasaan Statistika, 4) Memenuhi standar penguasaan aplikasi komputer, 5) 

Memenuhi standar penguasai Inovasi Model Pembelajaran, 6) Memenuhi standar kualitas 

skripsi Universitas Negeri Medan. Dalam bidang kependidikan Unimed juga mendapat 

amanah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah sebelumnya 

menyelenggarakan Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan 

Tertinggal (SM-3T). Tahun 2018 Unimed kembali menyelenggarakan PPG dalam tiga 

kelompok, yaitu PPG Dalam Jabatan, PPG Gurdasus dan PPG Prajabatan Bersubsidi. 

Mahasiswa FMIPA Unimed telah meraih prestasi akademik dan non akademik 

yang berstandar nasional maupun internasional, prestasi tersebut sangat membanggakan, 

namun perlu pemerataan dan peningkatan pembinaan dengan melibatkan seluruh 

sumberdaya yang ada di jurusan/prodi. 

Unimed, termasuk FMIPA, terus berusaha meningkatkan sarana, prasarana dan 

fasilitas penunjang perkuliahan dan praktikum, termasuk meningkatkan kemampuan 

koneksi jaringan untuk menjangkau digitalisasi data dan akasesibiltas terutama pada 

sistem informasi akademik berupa registrasi, KRS dan KHS. Saat ini Unimed memiliki 

perpustakaan digital (Digital Library) yang dapat mendukung berbagai kebutuhan 

referensi mahasiswa melakukan perkuliahan maupun kebutuhan dosen untuk 

melaksanakan pembelajaran dan riset. 

Sarana Laboratorium sudah dimiliki setiap prodi yang ada di FMIPA yang sangat 

mendukung proses pembelajaran dan penelitian baik mahasiswa maupun dosen, FMIPA 

juga memiliki ruang kuliah yang sangat memadai untuk mendukung proses pembelajaran 

https://elearningfmipa.unimed.ac.id/


Rencana Strategis FMIPA UNIMED 2020-2024 

 

 

102 

yang nyaman sehingga FMIPA Unimed memiliki 10 Prodi yang sudah terakreditasi A 

dan 2 prodi merupakan prodi baru yang masih tahap proses akreditasi. 

Sistem keuangan online memungkinkan dilakukannya pembayaran gaji, 

pemberian insentif serta pembayaran uang kuliah secara online. Seiring dengan 

diberlakukannya pengelolaan keuangan-badan layanan umum (PK-BLU) FMIPA 

Unimed ikut berbenah dengan mempersiapkan berbagai layanan berbasis atas 

kemampuan pengelolaan peralatan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Sistem 

keuangan juga dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transpaeran 

terutama berkaitan pendapatan yang diperoleh dari masayarakat, anggaran pemerintah 

maupun perolehan dosen dari berbagai hibah dan kerjasama. 

Pada sisi tenaga akademik dan tenaga kependidikan FMIPA didukung oleh 

kualifikasi dosen yang semakin meningkat, baik dalam jenjang pendidikan maupun 

jenjang fungsional. Hampir merata pada setiap jurusan/prodi dosen dengan kualifikasi 

doktor dan profesor yang tentu saja memberikan kontribusi kualitas pembelajaran yang 

makin baik. Karenanya, keahlian dosen saat ini dapat semakin sfesifik pada bidang yang 

ditekuninya. Perbaikan kualifikai juga berdampak pada banyaknya dosen yang berperan 

di masyarakat baik sebagai asesor ataupun reviewer, konsultan, narasumber, pejabat pada 

struktur pemerintahan maupun pada perguruan tinggi lain. Demikian juga tidak 

mengherankan bila kemudian perolehan hibah melalui riset yang didanai semakin 

meningkat. Selain itu, FMIPA Unimed memberikan perhatian yang sungguh-sungguh 

untuk memperbaiki rasio ideal dosen dan mahasiswa dengan menambah dosen baru 

maupun mengganti dosen yang purna bakti. Kualifikasi dosen yang baik juga 

memperbaiki kualitas pembelajaran dengan semakin terbiasanya dosen memperbaiki 

materi pembelajaran melalui pembelajaran berbasis riset. Mahasiswa akhirnya menjadi 

lebih mudah menguasai bahan kuliah dan materi perkuliahan menjadi aplikatif pada 

keterpakaian baik secara teoretis maupun dalam bidang industri. Perbaikan itu dapat 

diamati pada perbaikan indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan. Hasil dari proses 

pembelajaran juga berujung pada meningkatnya kemampuan inovatif dan ilmiah sehinga 

meningkatnya peroleh bantuan melalui kegiatan program kreativitas mahasiswa (PKM).  

Pada bidang kerjasama, FMIPA Unimed telah mengikat kerjasama baik dengan 

institusi pemerintah lain, swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri 

mahasiswa FMIPA Unimed mengikuti program pertukaran mahasiswa nusantara 
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(Permata) ke berbagai universitas. Sementara beberapa dosen mengikuti program magang 

ke berbagai perguruan tinggi lain.   

Sistem informasi manajemen dan fasilitas ITC FMIPA secara kelembagaan 

menginduk dan terhubung langsung dengan sistem Universitas yaitu Sipoel pada 

www.unimed.ac.id. FMIPA memanfaatkan sambungan internet dengan kapasitas lebih 

kurang 25 mbps (sebagai bagian dari keseluruhan kapasitas Unimed sebesar 25 mbps), 

yang beroperasi 24 jam. 

Hingga saat ini ada 5 (lima) aplikasi versi internet (web based application) yang 

juga dikembangkan secara mandiri oleh tim IT dan ICT Unimed, yaitu: (1) Sistem 

Informasi Portal e-Learning – SIPDA Unimed; (2) Sistem Informasi Portal Berita 

Unimed – siPORTaL Unimed; (3) Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Instansi 84 

Pemerintah – siLaKiP Unimed; (4) Sistem Informasi Perencanaan Operasional DIPA – 

PNBP – siPODi Unimed serta (5) Sistem Informasi Akreditasi Institusi – siSAiT Unimed. 

Sistem pengelolaan keuangan dan pembiayaan di lingkungan FMIPA Unimed 

mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dimana mencakup 

pada lima unsur, yakni (1) Perencanaan Penerimaan, (2) Pengalokasian Dana (3) 

Pelaporan, (4) Audit dan Monev, dan (5) Pertanggungjawaban kepada Pemangku 

Kepentingan. Kelima unsur ini juga lebih ditekankan oleh pimpinan universitas untuk 

dipenuhi dan diterapkan dalam mengelola keuangan di tingkat Fakultas. 

 

4.1.2. Kelemahan (Weakness) 

Luaran dari perguruan tinggi adalah lulusan semestinya memiliki kemampuan 

pada dua hal yakni, siap-pakai maupun siap-suai. Kemampuan siap-pakai dimaksud 

merupakan hasil dari proses belajar yang telah diperolehnya. Perkuliahan yang telah baik 

dengan jadwal yang telah ditentukan di awal semester mestinya dapat dimonitor  

berkaitan dengan kehadiran pengajar maupun pebelajar. Saat ini kehadiran dimaksud 

masih dicatat secara manual melalui daftar hadir yang disediakan. Demikian juga walau 

telah dilaksanakan pembagian tugas di awal semester, namun masih ada kendala berupa 

perubahan jadwal dari dosen maupun kehadiran dan pelaksanaan perkuliahan yang belum 

tepat waktu. Ruang perkuliahan saat ini juga masih memanfaatkan ruang yang ada di 

laboratorium untuk menutupi jumlah kelas yang ada terkait dengan pertambahan jumlah 

mahasiwa dengan adanya pertambahan program studi, selain itu laboratoium FMIPA 

Unimed belum mampu menghasilkan income generated bagi fakultas. 

http://www.unimed.ac.id/
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Masalah yang sangat kekinian dihadapi adalah dengan penggunaan IT/ICT yang 

belum maksimal. Tuntutan yang sangat besar diberikan untuk menggunakan berbagai 

media baik sebagai media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar. Jumlah 

bandwidth yang masih kurang dirasakan pada saat dibutuhkan sangat terasa bilamana 

harus dilakukan kegiatan dengan melibatkan banyak orang pada saat yang sama untuk 

menggunakan akses internet. Baik pada saat dilaksanakannya pertemuan dosen maupun 

saat dilaksanakannya ujian secara online. 

Pada sisi lain walaupun jumlah dosen yang mendapatkan pendanaan untuk 

kegiatan penelitian cukup banyak, namun belum menyeluruh kepada seluruh dosen yang 

ada. Selain itu seiring dengan diberlakukannya kurikulum 2016 diharapkan kelompok 

dosen yang bergabung pada KDBK agar melaksakana penelitian sesuai dengan roadmap 

masing-masing KDBK. Hal itu juga dapat juga dikaitkan dengan kebutuhan akan alat 

karakterisasi yang masih terus ditambah sehingga dosen dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih maksimal. Demikian juga akan kebutuhan referensi yang dapat 

digunakan baik yang tersedia pada perpustakaan maupun yang dapat diakses secara online 

serta jurnal yang sudah dilanggan. 

Kelanjutan dosen ke luar negeri masih sangat rendah dari yang diharapkan data 

menunjukkan 5% dari total jumlah dosen FMIPA yang lulusan S3 luar negeri. 

 

4.1.3. Peluang (Opportunituy) 

Perkembangan yang sangat dahsyat pada pengembangan IT/ICT memberikan 

banyak sekali aplikasi yang dapat diguakan dalam kegiatan pembelajaran, baik sebagai 

open source maupun tidak. Dosen dapat menggunakannya untuk mengembangkan 

kegiatan pembelajaran, maupun digunakan sebagai media dalam pembelajaran. 

Penggunaan IT/ICT dimaksud juga dapat digunakan secara bersama dengan dosen pada 

perguruan tinggi lain baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam penelitian. Dalam 

hal ini Unimed sangat mendukung kegiatan dosen maupun mahasiswa terutama dalam 

meningkatkan penggunaan IT/ICT sehingga semakin terampil dalam penggunaannya.  

Peluang pengembangan inilah yang kemudian membuat Unimed terus 

mengembangkan kurikulum sehingga semakin mendekatkan lulusan sesuai dengan 

keinginan para pemangku kepentingan. Hal ini didukung dengan diberikannnya otonomi 

kepada perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan ciri khas 

perguruan tinggi. Hal ini juga dimaksudkan agar semakin terbukanya peluang FMIPA 
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sebagai Center of Excellent di Unimed untuk dapat menggapai peluang dengan adanya 

kesepakatan untuk masyarakat ekonomi regional. Kurikulum yang telah diperbaiki juga 

memberikan peluang kepada lulusan untuk dapat meningkatkan kualifikasinya. 

Kualifikasi pendidikan akan menjadikan mereka sebagai leader dalam interdisiplin ilmu 

dan integrated learning.  

Kualifikasi yang baik memungkinkan mereka untuk melakukan riset terhadap 

permasalahan yang dihadapinya. Riset berbasis teknologi yang mutakhir tentunya akan 

menjamin proses dan hasil yang diperoleh. Selain itu, riset yang dilakukantidak hanya 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, melainkan juga untuk mengetahui 

keunggulan berbagai produk lokal. Krisis dan bencana yang banyak terjadi saat ini 

memberikan peluang semakin berperannya llsan dalam menghadapinya. Tidak hanya 

untuk menyelesaikan masalah bencana melainkan juga untuk menerapkan berbagai 

produk pembelajaran yang dimiliki sebagai hasil mandate utama yang dimiliki.  

 

4.1.4. Ancaman (Threat) 

Berkurangnya bantuan negara dan meningkatnya ketergantungan pada uang 

kuliah menjadi ancaman yang nyata. Bantuan negara jelas sangat dibutuhkan terutama 

untuk pembangunan fisik yang memerlukan dana besar maupun kegiatan operasional 

lainnya. Situasi bencana yang terjadi turut menjadi penyebab menurunnya kemampuan 

finansial mahasiswa. Hal ini masalah tersendiri pada ancaman kemampuan finansial 

universitas. Perubahan-perubaha ini secaa signifikan berkontribusi terhadap menurunnya 

jumlah peminat mahasiswa baru. Menurunnya peminat mahasiswa baru menjadi efek 

domino yang akan memicu pada rendahnya kemampuan input mahasiswa baru. 

Menurunnya minat dan rendahnya kemampuan mahasiswa baru dapat disiasai dengan 

membuka program studi baru, namun nyatanya hal itu terkendala dengan rumitnya proses 

untuk perstujuan program studi baru. 

Untuk mengatasai ancaman-ancaman yang timbul, FMIPA terus-menerus 

mensosialisasikan program-program unggulan ke sekolah-sekolah oleh dosen melalui 

kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan 

seperti ini siswa dapat melihat bagaimana atmosfer akademik yang ada sehingga mereka 

tertarik untuk melanjutkan studi mereka di FMIPA Unimed. Di samping itu, dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan kualitas akademik mahasiswa FMIPA Unimed melalui 

kegiatan-kegiatan kurikuler dan co-curriculer. Sebagai contoh, masing-masing Program 
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Studi yang ada di lingkungan FMIPA Unimed secara rutin melaksanakan kegiatan 

Olimpiade Matematika dan Sains. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga 

kualitas calon mahasiswa yang masuk ke FMIPA Unimed dengan cara menjaring siswa-

siswa yang berprestasi secara akademik di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara 

bahkan secara nasional.  

Proses percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh 

FMIPA Unimed bertujuan untuk memfasilitasi sistem administrasi dan proses 

pembelajaran mahasiswa di kelas. Dari segi administrasi, FMIPA Unimed telah 

dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang sangat membantu dalam melaksanakan tugas 

administratif dosen, seperti aplikasi BKD, SISTER, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi 

tersebut, staf adiministrasi di FMIPA dapat dengan mudah mengumpulkan berkas-berkas 

untuk keperluan kenaikan pangkat dosen dan pegawai. Begitu juga ditinjau dari segi 

proses pembelajaran yang ada pada Program Studi di lingkungan FMIPA Unimed yang 

merujuk kepada pelaksanaan RI 4,0. Untuk menjawab tuntutan tersebut, proses 

pembelajaran pada masing-masing Program Studi yang ada di FMIPA pada saat ini 

terintegrasi dalam pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) yang dapat diakses pada 

laman https://elearningfmipa.unimed.ac.id/. Pembelajaran berbasis elektonik (e-learning) 

ini sangat membantu dosen melaksanakan perkuliahan yang tidak dapat diselesaikan 

secara tatap muka di kelas. Hal ini dikarenakan aplikasi e-learning tersebut dilengkapi 

dengan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh, seperti 

video conference, chat, dan lain-lain. Untuk menyelaraskan kebutuhan sistem dan 

keterampilan tenaga administrasi, FMIPA Unimed secara periodik mengirim beberapa 

tenaga administrasi ke Pusat Akademi Universitas Negeri Medan untuk dilatih terkait 

sistem pelayanan berbasis online. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui 

pelatihan tersebut selanjutkan diterapkan dalam pelayanan dan disampaikan kepada 

dosen dan pegawai di lingkungan FMIPA. Untuk menjawab kebutuhan pembelajaran dan 

layanan administrasi yang berubah sedemikian cepat, FMIPA Unimed secara 

berkesinambungan meningkatkan kualitas tenaga akademik dan pendidik melalui 

kegiatan workshop tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning), 

sosialisasi aplikasi kenaikan pangkat dan lain-lain.  

Perubahan yang sangat cepat terlihat juga pada lingkungan belajar yang ada di 

lingkungan FMIPA Unimed. Tahun 2014-2016, FMIPA Unimed menerapkan Kurikulum 

Berbasis Keterampilan (KBK) Blok, lalu tahun 2016-2018 mulai mengimplementasikan 
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Kurikulum yang berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

Bahkan Kurikulum KKNI sudah dimodifikasi pada tahun 2018 untuk mengantisipasi 

tuntutan RI 4,0, dan pada tahun 2020 dimodifikasi kembali dalam rangka mewujudkan 

program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Pemutakhiran kurikulum 

secara bersinambung tersebut dilakukan dalam rangka menjawab tantangan yang selalu 

berubah semakin cepat. 

Ringkasan analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan atau 

peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dari hasil evaluasi diri FMIPA tahun 2020 

ditampilkan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Analisis SWOT hasil evaluasi diri FMIPA Unimed tahun 2020. 

 OPPORTUNITY THREAT 

SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan akademik yang 

mempunyai daya tarik 

2. Komunikasi dan kemitraan 

yang baik dengan industri 

lokal 

3. Lulusan mempunyai 

peluang besar meningkatkan 

kualifikasi akademik 

4. Posisi strategis untuk 

mendapatkan mahasiswa 

5. Mengembangkan praktik 

baik berbasis keunggulan 

lokal 

6. Riset berbasis keunggulan 

lokal 

7. Pemanfaatan IT/ICT dalam 

pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

8. Sumber mahasiswa dari 

berbagai daerah 

9. Menjadi leader dalam 

interdisiplin ilmu dan 

integrated learning 

10. Peningkatan peran dalam 

penanganan krisis dan 

bencana 

11. Implementasi hasil belajar 

dan inovasi berbasis 

penelitian pada masyarakat 

1. Berkurang bantuan negara dan 

meningkatnya ketergantungan 

pada uang kuliah 

2. Menurunnya kemampuan 

finansial 

masyarakat/mahasiswa 

3. Rendahnya kemampuan 

akademik dalam input 

mahasiswa 

4. Perubahan cepat pada 

lingkungan belajar 

5. Sistem birokasi tidak sejalan 

dengan perubahan yang cepat 

6. Kurangnya dukungan publik 

dan pergeseran sikap 

7. Berkurangnya kemampuan 

bersaing leading university 

8. Menurunnya jumlah peminat 

mahasiswa baru 

9. Kurangnya kompetensi dan 

majanemen 

STRENGTH 

1. Aktivitas kurikuler dan ko-

kurikuler 

2. Pembelajaran berbasis riset 

3. Tersedia aktivitas rekreasi 

 

1. Aktivitas kurikuler mini 

riset dilakukan dengan 

berkomunikasi dengan mitra 

industri lokal 

 

1. Pelaksanaan aktivitas kurikuler 

dan ko-kurikuler yang 

berkelanjutan meski bantuan 

negara berkurang dan 
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4. Prodi terakreditasi unggul 

5. Kampus ramah dan 

bersahabat 

6. Dampak kampus pada 

masyarakat sekeliling 

7. Banyak fasilitas baru dan 

terawat 

8. Pendidikan berjenjang 

9. Pembelajaran efektif 

dengan lingkungan belajar 

10. Tendik sabar dan bertalenta 

11. Mempunyai reputasi baik 

pada komunitas luar 

12. Mengembangkan 

kemampuan berfikir dan 

inkuairi 

13. Tertata dengan manajemen 

yang baik 

2. Program kreativitas 

mahasiswa (ko-kurikuler) 

dilaksanakan untuk 

meningkatkan kerja sama 

FMIPA Unimed dengan 

dunia industri lokal  

3. Program kreativitas 

mahasiswa (ko-kurikuler) 

dilaksanakan sebagai posisi 

strategis untuk medapatkan 

mahasiswa 

4. Studi lanjut ke LN 

dilaksanakan agar lulusan 

mempunyai peluang besar 

meningkatkan kualifikasi 

5. Pembelajaran berbasis riset 

dalam upaya menghasilkan 

lulusan yang memiliki 

peluang besar meningkatkan 

kualifikasi 

6. Pembelajaran berbasis riset 

untuk mengembangkan 

keunggulan lokal 

7. Kampus yang ramah dan 

bersahabat menjadikan 

lingkungan yang 

mempunyai daya tarik. 

8. Prodi terakreditasi untuk 

memelihara posisi strategis 

untuk mendapatkan 

mahasiswa 

9. Impak kampus kepada 

masyarakat sekeliling 

merupakan implementasi 

hasil belajar pada 

masyarakat. 

10. Mempunyai reputasi baik 

pada komunitas luar 

menjadikan FMIPA 

memiliki daya tarik.  

11. SDM yang sabar dan 

bertalenta dapat 

mengoptimalkan 

pemanfaatan IT/ICT dalam 

pembelajaran. 

12. SDM yang sabar, bertalenta 

dan dapat menggunakan 

IT/ICT dalam pengem-

bangan pengetahuan baru. 

13. SDM sabar dan bertalenta 

merupakan fokus pada 

keunggulan 

ketergantungan pada uang 

kuliah meningkat. 

2. Menjaga dampak kampus 

terhadap masyarakat sekeliling 

yang sangat baik akan 

meningkatkan jumlah peminat 

mahasiswa baru 

3. Pembelajaran berbasis riset 

yang telah dilakukan oleh 

FMIPA Unimed ditujukan 

untuk meningkatkan daya 

saing dalam kompetisi yang 

semakin ketat 

4. Menjaga reputasi yang baik 

terhadap komunitas dan 

masyarakat luar untuk 

meningkatkan kemampuan 

bersaing FMIPA Unimed 

sebagai bagian dari leading 

university 

5. Menjaga dan merawat 

ketersediaan fasilitas baru 

dengan tujuan untuk 

mengantisipasi keterbatasan 

bantuan negara dan serta 

meningkatnya ketergantungan 

pada uang kuliah 

6. Menjaga kualitas dan kuantitas 

prodi terakreditasi untuk 

mengantisipasi perubahan 

yang sangat cepat pada 

lingkungan belajar 

7. Pengadaan program studi 

lanjut bagi dosen ke luar negeri 

di lingkungan FMIPA Unimed 

untuk mengatasi meningkatkan 

kualitas pelayanan akademik 

8. Kelanjutan studi ke LN akan 

meningkatkan kemampuan 

bersaing untuk menjadi 

leading university 

9. Pembelajaran yang efektif 

dengan ligkungan belajar akan 

terhambat diakibatkan sistem 

akademik online 

10. Tertata dengan manajemen 

yang baik tidak akan tercapai 

jika kurangnya kompetensi dan 

manajemen. 

11. Impak kampus pada 

masyarakat sekeliling yang 

kurang baik ditandai dengan 
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14. Reputasi baik pada 

komunitas luas dilakukan 

untuk mendapatkan 

mahasiswa dari berbagai 

daerah. 

15. Reputasi baik pada komuni-

tas luas dilakukan sebagai 

media implementasi hasil 

belajar pada masyarakat 

16. Mengembangkan kemam-

puan berpikir dan inkuiri 

dilakukan agar menjadi 

leader dalam interdisiplin 

ilmu dan integrated learning 

17. Tertata dengan manajemen 

yang baik merupakan fokus 

dari keunggulan. 

18. Mengembangkan kemam-

puan berpikir dan inkuiri 

dapat meningkatkan peran 

dalam krisis dan bencana 

menurunnya jumlah peminat 

mahasiswa baru 

WEAKNESS 

1. Beasiswa terbatas 

2. Kelanjutan studi dosen ke 

luar negeri 

3. Uang kuliah lebih tinggi 

dari PT lain 

4. Reandahnya komitmen 

pembelajaran 

5. Layanan administrasi 

kurang memuaskan 

6. Lemahnya pencapaian visi, 

misi  

7. Tidak sesuai dengan 

keinginan pasar 

8. Rendahnya hubungan 

dengan institusi riset dan 

industri 

9. Salahguna penggunaan 

bantuan 

10. Kurangnya pendanaan 

 

1. Meningkatkan good 

governance, check and 

balances secara 

berkelanjutan untuk menjadi 

leader dalam interdisiplin 

ilmu dan integrated 

learning. 

2. Memperbaiki kurikulum 

yang ada di FMIPA Unimed 

dengan tujuan untuk 

menjadi leader dalam 

interdisiplin ilmu dan 

integrated learning  

3. Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas aktivitas maha-

siswa secara berkelanjutan 

dengan tujuan agar lulusan 

memiliki peluang besar 

dalam meningkatkan 

kualifikasi (jenjang) 

pendidikan 

4. Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas beasiswa yang 

untuk mencapai tujuan dari 

keunggulan lokal 

5. Meningkatkan kualitas 

kurikulum yang ada di 

FMIPA Unimed sehingga 

dapat mengefektifkan 

implementasi hasil belajar 

pada masyarakat. 

 

1. Meningkatkan kualitas good 

governance serta check and 

balance yang ada lingkungan 

FMIPA Unimed untuk 

mengatasi permasalahan yang 

disebabkan oleh penurunan 

bantuan negara dan 

meningkatnya ketergantungan 

pada uang kuliah. 

2. Meningkatkan kualitas 

kurikulum dan aktivitas 

mahasiswa di FMIPA Unimed 

untuk menghadapi perubahan 

yang cepat pada lingkungan 

belajar mahasiswa 

3. Memperbaiki kualitas 

kurikulum yang sesuai 

kebutuhan pasar dan tuntutan 

RI 5,0 
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6. Meningkatkan transparansi 

informasi akademik secara 

berkesinambungan dengan 

tujuan untuk mendapatkan 

mahasiswa yang berasal dari 

berbagai daerah. 

7. Meningkatkan komitmen 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran untuk 

menciptakan lingkungan 

belajar yang memiliki daya 

tarik tinggi 

8. Meningkatkan kualitas riset, 

pengembangan profesional 

dan pelatihan dengan tujuan 

sebagai pengembangan 

keunggulan lokal. 

9. Meminimalisir kendala 

dalam pelaksanaan riset, 

pengembangan profesional 

dan pelatihan dengan tujuan 

untuk meningkatkan riset 

berbasis keunggulan lokal 

dalam rangka menjadi 

leader dalam interdisiplin 

ilmu dan integrated 

learning. 

10. Meningkatkan kualitas 

layanan dalam rangka 

membangun komunikasi 

dan kemitraan yang baik 

dengan industri lokal. 

11. Meningkatkan kualitas 

rekrutmen mahasiswa 

dengan tujuan menjadikan 

FMIPA Unimed unggul 

dalam interdisiplin ilmu dan 

integrated learning  

 

4.2. Program Rencana Strategis (PRS) 

4.2.1. PRS Bidang Pendidikan dan Kurikulum 

Isu strategis yang diangkat dalam bidang pendidikan adalah bagaimana 

pendidikan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum dan ikut malaksanakan ketertiban dunia yang berorientasi pada kebutuhan platform 

RI 4,0 dan super smart society. Sedangkan fokus pengembangan FMIPA Unimed tahun 

2020-2024 adalah peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai dengan hakikat KKNI 

yang mengembangkan content dan produk berbasis hasil riset sesuai platform RI 4,0, 
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inovasi pembelajaran sehingga meningkatkan graduate employability baik pada level 

lokal, nasional, regional maupun global. Arah dan kebijakan bidang pendidikan di FMIPA 

Unimed dilakukan melalui strategi berikut ini: 

a) Penguatan graduate employability melalui implementasi blended learning berbasis 

platform RI 4.0 dan super smart society. 

b) Penerapan augmented dan virtual reality dalam pembelajaran. 

c) Pemutakhiran kurikulum berbasis dunia kerja dengan platform RI 4,0 dan 

pekembangan selanjutnya serta super smart society. 

d) Inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter serta optimalisasi 

blended learning menggunakan portal elearningfmipa.unimed.ac.id 

e) Optimalisasi pendekatan activated deep sources of learning sehingga membangun 

kemandirian belajar mahasiswa untuk melakukan self learning dan self assesment. 

f) Mengembangkan sistem pembelajaran dan asessment yang web based dan mobile. 

g) Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

h) Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan mutakhir. 

 

4.2.2. PRS Bidang Penelitian dan PkM 

Isu strategis yang diangkat dalam bidang penelitian adalah riset dan iovasi yang 

dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pendidikan Indonesia, riset dan inovasi yang 

mendukung platform RI 4,0 dan super smart society. Fokus pengembangan pada periode 

2020-2024 adalah penajaman dan penemuan agenda riset baru yang meliputi bidang 

pendidikan, rekayasa industri sehingga secara nyata memberi kontribusi kepada 

pembangunan pendidikan, industri dan budaya nasional/global melalui penemuan model 

dan prototype dengan meningkatan TRL sehingga dapat digunakan secara massif untuk 

menjawab persoalan masyarakat level lokal, nasional, regional dan global. Arah dan 

kebijakan bidang penelitian dilakukan melalui strategi berikut: 

a. Penguatan produk inovasi yang dapat dimanfaatkan stakeholders, yang 

dikomersialkan dan unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk memimpin perubahan 

pendidikan, rekayasa industri level lokal, nasional, regional dan/atau global. 

b. Penguatan kerjasama internal dosen dan mahasiswa FMIPA untuk menghasilkan 

karya inovatif. 
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c. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang penelitian.  

d. Penetapan payung dan road map riset FMIPA. 

e. Mapping dosen dengan payung riset FMIPA. 

f. Pengembangan skim pendanaan yang berbasis output dan outcomes. 

g. Pemberdayaan dosen berbasis keahlian dan kinerja penelitian. 

h. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

i. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

Arah dan kebijakan pembangunan bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

melalui strategi:  

a. Penguatan produk inovasi khususnya teknologi tepat guna yang dapat mengatasi 

permasalahan ekonomi kerakyatan serta unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk 

memimpin perubahan pendidikan, rekayasa industri level lokal, nasional, regional 

dan/atau global. 

b. Penguatan kerjasama internal dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya 

inovatif. 

c. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang pengabdian. 

d. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit 

yang berorientasi masa depan berbasis digital. 

e. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

4.2.3. PRS Bidang Sumber Daya Manusia 

Arah dan kebijakan pembangunan bidang sumberdaya manusia dilakukan melalui 

strategi:  

a. Memiliki sistem need asessment, rekruitmen, pemberdayaan, pembinaan dan promosi 

berbasis kompetensi dan kinerja yang didukung oleh sistem digital yang mutakhir dan 

berbasis Web. 

b. Sistem reward, pembinaan dan promosi berbasis kinerja. 

c. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 
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d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir.  

e. Pemberdayaan dosen yang memiliki karya yang berkontibusi langsung terhadap 

keunggulan pendidikan, rekayasa industri dan budaya. 

f. Penguatan pemberdayaan Prodi, Laboratorium, Workshop yang memiliki kontribusi 

langsung terhadap perwujudan FMIPA sebagai pelopor inovasi pendidikan, rekayasa 

industri dan budaya nasional serta berkontibusi pada level global. 

g. Penguatan kerjasama internal dan eksternal guna menghasilkan dukungan finansial 

terhadap pewujudan visi FMIPA. 

 

4.2.4. PRS Bidang Organisasi dan Manajemen 

Arah dan kebijakan pembangunan bidang organisasi/tata kelola dilakukan melalui 

strategi:  

a. Peningkatan produktivitas kerja bidang akademik, adminitrasi dan bisnis akibat 

suasana kampus yang sehat dan kondusif. 

b.  Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit 

yang berorientasi masa depan berbasis digital. 

c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

d. Mengembangkan inovasi bisnis dan usaha untuk mendukug FMIPA mengelola usaha 

dan bisnis yang sehat. 

 

4.2.5. PRS Bidang Sarana, Prasarana dan Keuangan 

Arah dan kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana dilakukan melalui 

strategi: 

a. Memiliki sistem need asessment dan pengadaan. 

b. E-resource sharing baik internal maupun eksternal yang didukung sistem digital yang 

handal. 

c. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit 

yang berorientasi masa depan berbasis digital. 

d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 
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e. Mendorong kemandirian pendanaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan 

diversifikasi bisnis 

f. Peningkatan kerjasama melalui pengembangan jaringan lokal, nasional, regional dan 

global. 

g. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit 

yang berorientasi masa depan berbasis digital  

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunity) dan ancaman (threat) disusunlah sasaran strategis, program dan 

indikator capain seperti ditampilkan pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2. Sasaran strategis, program kegiatan dan indikator capaian FMIPA 2020-2024. 

Sasaran Strategis Program Indikator Pencapaian 

1. Menghasilkan lulusan 

MIPA yang unggul dan 

professional berakhlak 

mulia, memiliki 

nasionalisme dan 

berwawasan global 

1.1 Penguatan graduate 

employability melalui 

implementasi blended 

learning berbasis 

platform RI 4,0 dan 

super smart 

1.1.1 Persentase lulusan FMIPA 

yang langsung bekerja. 

1.1.2 Jumlah lulusan FMIPA yang 

bekerja di badan usaha 

tingkat internasional. 

1.1.3 Jumlah lulusan FMIPA yang 

bekerja di badan usaha 

tingkat nasional atau 

berwirausaha yang berizin. 

1.1.4 Jumlah lulusan FMIPA yang 

bekerja di badan usaha 

tingkat wilayah/lokal atau 

berwirausaha tidak berizin. 

1.1.5 Indek kepuasan masyarakat 

terhadap lulusan FMIPA. 

1.1.6 Persentase response rate 

tracer study alumni FMIPA. 

1.2 Pemutakhiran 

kurikulum berbasis 

dunia kerja dengan 

platform RI 4,0 dan 

pekembangan 

selanjutnya serta super 

smart society 

1.2.1 Rasio jumlah pendaftar 

terhadap jumlah yang lulus 

seleksi. 

1.2.2 Persentase jumlah mahasiswa 

yang mendaftar ulang 

terhadap jumlah pendaftar 

yang lulus. 

1.2.3 Persentase jumlah pertukaran 

mahasiswa tingkat nasional. 

1.2.4 Jumlah mahasiswa yang 

meraih prestasi paling rendah 

tingkat nasional. 

1.2.5 Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan merdeka 

belajar. 
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Sasaran Strategis Program Indikator Pencapaian 

1.2.6 Rata-rata IPK mahasiswa 

jenjang sarjana. 

1.2.7 Persentase lulusan sarjana 

tepat waktu. 

1.2.8 Lama studi mahasiswa untuk 

program sarjana. 

1.2.9 Rata-rata lama waktu tunggu 

lulusan mendapatkan 

pekerjaan pertama. 

1.2.10 Rata-rata persentase 

kesesuaian bidang kerja 

lulusan terhadap kompetensi 

bidang studi. 

1.2.11 Relevansi kurikulum dengan 

kebutuhan pasar kerja. 

1.3 Penguatan regulasi dan 

integritas akademik 

dan kualitas 

pendidikan 

1.3.1 Persentase ketersediaan 

regulasi bidang akademik 

(pendidikan, penelitian dan 

pengabdian) 

1.3.2 Implementasi audit/monev 

pengendalian mutu (siklus). 

1.4 Peningkatan capaian 

pembelajaran melalui 

integrasi hasil 

penelitian dan PkM 

dalam pembelajaran 

1.4.1 Persentase matakuliah yang 

mengintegrasikan penelitian 

dan PkM dalam 

pembelajaran. 

1.4.2 Persentase dosen yang 

mengintegrasikan penelitian 

dan PkM dalam 

pembelajaran. 

1.5 Membangun suasana 

akademik yang 

kondusif untuk 

meningkatkan hasil 

belajar 

1.5.1 Jumlah penyelenggaraan 

kegiatan seminar nasional. 

1.5.2 Jumlah penyelenggaraan 

kegiatan seminar 

internasional. 

1.5.3 Jumlah penyelenggaraan 

kegiatan dosen tamu/bedah 

buku. 

1.5.4 Jumlah penyelenggaraan 

kegiatan expo hasil karya 

inovasi, HAKI dan karya 

akademik lainnya. 

2. Mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang 

dihasilkan sebagai 

sumbangan pada inovasi 

pendidikan dan 

rekayasa industri. 

2.1 Peningkatan 

produktivitas dosen 

dalam bidang 

penelitian 

2.1.1 Dana kementerian (DRPM). 

2.1.2 Jumlah penelitian dengan 

dana pihak instansi eksternal 

dan masyarakat. 

2.1.3 Jumlah penelitian dengan 

dana dari luar negeri. 

2.1.4 Jumlah penelitian dengan 

dana dari internal institusi. 

2.1.5 Jumlah penelitian dengan 

dana mandiri peneliti. 
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Sasaran Strategis Program Indikator Pencapaian 

2.2 Peningkatan 

produktivitas dosen 

dalam bidang 

pengabdian kepada 

masyarakat (PkM) 

2.2.1 Jumlah hibah PkM dengan 

dana bersumber dari 

kementrian (DRPM). 

2.2.2 Jumlah hibah pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

dana dari pihak eksternal dan 

masyarakat. 

2.2.3 Jumlah judul kegiatan PkM 

yang dibiayai dana internal 

institusi Unimed. 

2.2.4 Jumlah judul kegiatan PkM 

dengan dana mandiri. 

3. Pelaksanaan dan 

pengembangan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

bidang Pendidikan dan 

rekayasa industri dari 

aspek keilmuan MIPA 

yang dapat memajukan 

kesejahteraan umum 

3.1 Peningkatan publikasi 

berbasis penelitian dan 

PkM 

3.1.1 Jumlah publikasi jurnal 

internasional. 

3.1.2 Jumlah publikasi di jurnal 

nasional. 

3.1.3 Jumlah publikasi di jurnal 

nasional terindeks Sinta. 

3.1.4 Jumlah publikasi di jurnal 

internasional bereputasi 

3.1.5 Jumlah makalah pada 

prosiding seminar nasional 

3.1.6 Jumlah makalah pada 

prosiding seminar 

internasional. 

3.1.7 Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks global 

3.1.8 Jumlah sitasi artikel terindeks 

Scopus 

3.1.9 Jumlah sitasi indeksasi WoS 

(Web of Science) 

3.1.10 Jumlah jurnal terakreditasi 

Sinta ≥2 

3.1.11 Jumlah buku berISBN. 

3.1.12 Jumlah produk/jasa dosen 

yang diadopsi industri/ 

masyarakat. 

3.1.13 Jumlah kekayaan intelektual 

yang didaftarkan. 

3.1.14 Jumlah luaran penelitian 

(HKI). 

3.1.15 Jumlah luaran PkM (HKI). 

3.1.16 Jumlah prototipe industry. 

3.1.17 Jumlah produk inovasi. 

3.2 Meningkatnya 

rekognisi yang 

diterima dosen 

3.2.1 Jumlah dosen menjadi 

visiting professor di 

perguruan tinggi nasional/ 

internasional. 

3.2.2 Jumlah dosen menjadi 

keynote speaker/invited 
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Sasaran Strategis Program Indikator Pencapaian 

speaker/narasumber tingkat 

nasional/internasional. 

3.2.3 Jumlah dosen menjadi tenaga 

ahli/konsultan di lembaga 

tingkat nasional/ 

internasional. 

3.2.4 Jumlah dosen menjadi editor 

atau mitra bestari pada jurnal 

nasional terakreditasi/jurnal 

internasional bereputasi. 

3.2.5 Jumlah dosen mendapat 

penghargaan atas prestasi dan 

kinerja tingkat 

nasional/internasional. 

4. Pengembangan sains 

entrepreneur di kala-

ngan civitas akademik 

MIPA yang berbasis 

platform RI 4,0 

4.1 Pengembangan inovasi 

bisnis berbasis core 

competence prodi dan 

UKM. 

4.1.1 Jumlah inovasi pendidikan 

yang digunakan sebagai 

pengambilan kebijakan 

pendidikan tingkat nasional 

(inovasi). 

4.1.2 Jumlah inovasi pendidikan 

yang memiliki nilai 

bisnis/usaha (inovasi). 

4.1.3 Jumlah inovasi yang 

digunakan sebagai basis 

kebijakan dalam rekayasa 

industri nasional (inovasi). 

4.1.4 Jumlah inovasi rekayasa 

industri yang memiliki nilai 

bisnis/usaha (inovasi). 

4.1.5 Jumlah inovasi yang 

digunakan sebagai basis 

pengambilan kebijakan 

rekayasa budaya nasional 

(inovasi). 

4.1.6 Jumlah inovasi rekayasa 

budaya yang memiliki nilai 

bisnis/usaha (inovasi). 

4.1.7 Jumlah inovasi hasil karya 

Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) yang memiliki nilai 

bisnis/usaha (inovasi). 

4.2 Peningkatan 

pendapatan dari 

pemanfaatan aset 

FMIPA 

4.2.1 Pendapatan jasa pemanfaatan 

laboratorium atau workshop 

(Rp juta) 

4.2.2 Pendapatan jasa sewa gedung 

pertemuan fakultas (Rp juta) 

4.3 Peningkatan 

pendapatan hasil 

kerjasama penelitian, 

pengabdian kepada 

4.3.1 Pendapatan hasil kerjasama 

penelitian profesional (Rp 

juta). 
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masyakakat, dan 

kegiatan ilmiah 

 

4.3.2 Pendapatan hasil kerjasama 

pengabdian kepada 

masyarakat (Rp juta). 

4.3.3 Pendapatan hasil kerjasama 

event kegiatan ilmiah 

(seminar, workshop, 

pelatihan, dll) (Rp juta). 

4.4 Peningkatan kontribusi 

keterpakaian SDM 

FMIPA di luar kampus 

 

4.4.1 Kontribusi keterpakaian SDM 

FMIPA sebagai konsultan di 

luar kampus (Rp juta). 

4.4.2 Kontribusi SDM FMIPA 

sebagai narasumber atau 

peneliti atas nama FMIPA 

(Rp juta). 

4.5 Pengembangan sistem 

pendapatan FMIPA 

sebagai smart Fakultas 

4.5.1 Pengembangan sistem 

pembayaran menggunakan e-

money di FMIPA (%). 

4.5.2 Komersialisasi inovasi dan 

bisnis FMIPA berbasis e-

commerce dan m-commerce 

(bisnis). 

4.5.3 Sistem penyewaan 

pemanfaatan aset yang 

terintegasi berbasis e-

commerce dan m-commerce 

(%). 

4.6 Pembinaan karakter, 

kepemimpinan dan 

kewirausahaan 

mahasiswa 

4.6.1 Jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha 

4.7 Peningkatan 

kesejahteraan 

mahasiswa 

 

4.7.1 Jumlah mahasiswa penerima 

beasiswa dan bantuan biaya 

pendidikan. 

4.7.2 Persentase mahasiswa 

penerima beasiswa non 

APBN ≥ 10%. 

4.7.3 Peran sebagai tuan rumah 

kegiatan kemahasiswaan 

tingkat provinsi. 

4.7.4 Peran sebagai tuan rumah 

kegiatan kemahasiswaan 

tingkat wilayah (min 3 

provinsi). 

4.7.5 Peran sebagai tuan rumah 

kegiatan kemahasiswaan 

tingkat nasional (min 5 

provinsi). 

4.8 Pengembangan minat 

dan bakat mahasiswa 

melalui transformasi 

dan modernisasi 

4.8.1 Mahasiswa berprestasi di 

tingkat provinsi. 

4.8.2 Jumlah prestasi mahasiswa di 

tingkat wilayah. 
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Sasaran Strategis Program Indikator Pencapaian 

ormawa berbasis karya 

inovatif 

4.8.3 Jumlah mahasiswa yang 

memiliki prestasi nasional di 

bidang akademik. 

4.8.4 Jumlah mahasiswa yang 

memiliki prestasi nasional di 

bidang nonakademik. 

4.8.5 Jumlah PKM yang didanai 

Dirjen Belmawa. 

4.8.6 Persentase mahasiswa yang 

melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat (tidak 

termasuk KKN, PKM, dan 

PHBD). 

4.8.7 Persentase mahasiswa yang 

memenuhi standar minimal 

kompetensi yang 

dipersyaratkan (Bahasa 

Inggris, TIK, Statistik, 

Inovasi Pembelajaran, 

Pedagogi). 

4.8.8 Persentase mahasiswa yang 

terlibat pada kegiatan 

ormawa. 

 4.9 Peningkatan interaksi 

mahasiswa lintas 

negara guna 

meningkatkan prestasi 

internasional 

4.9.1 Jumlah mahasiswa yang 

memiliki prestasi 

internasional di bidang 

akademik 

4.9.2 Jumlah mahasiswa yang 

memiliki prestasi 

internasional di bidang non 

akademik 

4.9.3 Persentase pertukaran 

mahasiswa tingkat 

internasional 

5. Penciptaan nilai 

kebenaran ilmiah yang 

berorientasi ke masa 

depan melalui suasana 

akademik dan iklim 

organisasi yang sehat 

5.1 Meningkatkan 

kelayakan dosen 

 

5.1.1 Persentase dosen jabatan 

Guru Besar terhadap total 

dosen FMIPA 

5.1.2 Persentase dosen bersertifikat 

profesi/keahlian terhadap 

total dosen FMIPA 

5.1.3 Persentase dosen tetap 

terhadap total dosen FMIPA 

5.1.4 Rasio jumlah mahasiswa 

terhada dosen tetap FMIPA 

5.1.5 Rata-rata judul 

penelitian/dosen/tahun 

5.1.6 Rata-rata judul 

PkM/dosen/tahun  

6. Pelaksanaan kerjasama 

secara berkelanjutan 

dengan lembaga 

6.1 Penguatan struktur 

organisasi/ 

kelembagaan dan 

6.1.1 Jumlah Prodi terakreditasi A 

oleh BAN-PT 
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pemerintah, swasta dan 

DUDI dalam bidang 

pendidikan dan aspek 

keilmuan MIPA 

ketatalaksanaan 

institusi 

6.1.2 Jumlah Prodi yang 

menyelenggarakan merdeka 

belajar (transfer of credit) 

6.1.3 Jumlah unit layanan 

melakukan peningkatan 

efisiensi kinerja institusi 

6.1.4 Integrasi penerapan e-

government untuk percepatan 

pengambilan keputusan 

pimpinan (DSS) (%) 

6.2 Peningkatan citra dan 

reputasi FMIPA 

 

6.2.1   Jumlah Prodi yang 

menerapkan pembelajaran 

MBKM 

6.2.2 Jumlah Prodi terakreditasi 

unggul (A) 

6.2.3 Jumlah Prodi tersertifikasi 

AUN QA 

6.2.4 Jumlah Prodi tersertifikasi 

dan terakreditasi internasional 

6.3 Penguatan 

akuntabilitas dan 

keterbukaan informasi 

6.3.1 Peringkat baik dalam rapor 

keterbukaan pengelolaan 

informasi dan dokumentasi 

(PPID) 

6.3.2 Penerapan sistem informasi 

kearsipan dinamis (SIKD) 

(%) 

6.4 Penguatan Sistem 

Penjaminan Mutu 

6.4.1 Implementasi sistem 

penjaminan mutu berbasis 

digital dan web based (%) 

6.4.2 Implementasi siklus 

peningkatan standar mutu 

berbasis Audit Mutu Internal 

(siklus) 

6.4.3 Pengembangan Standar Mutu 

yang melampaui SN Dikti 

6.4.4 Indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) terhadap layanan 

FMIPA 

7. Peningkatan kualitas 

keilmuan dan layanan 

tenaga kependidikan 

secara professional 

berbasis kualitas kinerja 

7.1 Peningkatan Sistem 

Pengelolaan SDM 

(Rekrutmen Berbasis 

Need Assesment, 

Pengembangan, 

reward and 

punishment) melalui 

Decision Support 

System (DSS) 

7.1.1 Rasio dosen terhadap 

mahasiswa (rasio) 

7.1.2 Persentase Dosen 

Berkualifikasi Doktor (%) 

7.1.3 Persentase Lektor Kepala (%) 

7.1.4 Persentase Guru Besar 

7.2 Peningkatan kinerja 

SDM berbasis Talent 

Management. 

 

7.2.1 Persentase dosen tersertifikasi 

profesi 

7.2.2 Persentase dosen tersertifikasi 

keahlian 
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7.2.3 Persentase tendik (Laboran, 

Teknisi, Pustakawan, 

Pengadaan Barang dan Jasa) 

tersertifikasi keahlian tingkat 

nasional dan/atau 

internasional 

7.2.4 Jumlah tendik bersertifikasi 

bahasa Inggris 

7.2.5 Persentase tendik 

bersertifikasi kemampuan IT 

7.3 Pembinaan Berbasis 

Keunggulan 

7.3.1 Persentase dosen terekognisi 

secara nasional 

7.3.2 Persentase dosen terekognisi 

secara internasional  

7.3.3 Persentase dosen asing yang 

terlibat dalam kegiatan 

akademik 

7.4 Penguatan kerjasama 

bidang penelitian, 

skema insentif, peta 

jalan riset, dan 

publikasi internasional 

7.4.1 Jumlah dokumen kebijakan, 

peta jalan, standar, pedoman 

dan SOP   kerjasama bidang 

penelitian dan publikasi. 

7.4.2 Jumlah penelitian hasil 

kerjasama kemitraan. 

7.4.3 Jumlah publikasi hasil 

kerjasama nasional dan/atau 

internasional 

7.4.4 Indek kepuasan lembaga 

mitra kerjasama bidang 

penelitian dan publikasi 

7.4.5 Pengembangan sistem 

integrasi implementasi dan 

monev pengendalian mutu 

kerjasama kemitraan 

penelitian dan publikasi (%) 

 7.5 Penguatan dan 

eskpansi kerjasama 

regional dan 

internasional bidang tri 

darma perguruan 

tinggi dan bidang 

lainnya 

7.5.1 Jumlah dokumen kebijakan, 

peta jalan, standar, pedoman 

dan SOP kerjasama bidang 

penelitian dan publikasi. 

7.5.2 Jumlah penelitian hasil 

kerjasama kemitraan. 

7.5.3 Jumlah publikasi hasil 

kerjasama nasional/ 

internasional 

7.5.4 Indeks kepuasan lembaga 

mitra kerjasama bidang 

penelitian dan publikasi 

7.5.5 Pengembangan sistem 

integrasi implementasi dan 

monev pengendalian mutu 

kerjasama kemitraan 

penelitian dan publikasi (%) 
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 7.6 Penguatan peran 

FMIPA dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

stakeholder melalui 

kerjasama dalam 

negeri 

7.6.1 Jumlah dosen yang terlibat 

dalam visiting professor 

7.6.2 Jumlah mahasiswa yang 

terlibat dalam student 

exchange dengan PT luar 

negeri 

7.6.3 Jumlah mahasiswa yang 

terlibat dalam summer course 

programe (summer school) 

7.6.4 Jumlah dosen yang terlibat 

dalam magang di PT luar 

negeri 

7.6.5 Jumlah penelitian kerjasama 

internasional 

7.6.6 Jumlah dosen yang terlibat 

dalam penelitian kerjasama 

internasional 

7.6.7 Jumlah dosen yang terlibat 

dalam kerjasama publikasi 

internasional 

7.6.8 Jumlah publikasi kerjasama 

internasional 

7.6.9 Jumlah kerjasama seminar 

internasional 

7.6.10 Jumlah kerjasama pengabdian 

internasional 

7.6.11 Jumlah dosen yang terlibat 

kerjasama pengabdian 

internasional 

7.7 Penguatan peran 

Unimed dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

stakeholder melalui 

Kerjasama Dalam 

Negeri 

7.7.1   Jumlah kerjasama dengan 

instansi dalam negeri 

7.7.2   Jumlah kerjasama dengan 

DUDI untuk peningkatan 

kompetensi mahasiswa 

7.7.3   Jumlah kerjasama dengan 

pemerintah daerah 

7.7.4   Jumlah kerjasama penelitian 

dalam negeri 

7.7.5   Jumlah kerjasama pengabdian 

dalam negeri 

7.7.6   Persentase mahasiswa yang 

terlibat dalam pertukaran 

mahasiswa dalam negeri 
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BAB V 

PROGRAM STRATEGIS, INDIKATOR CAPAIAN DAN TARGET 

KINERJA 

 

5.1.Arah Kebijakan Strategis Unimed 2020-2024 

5.1.1. Strategi Bidang Pendidikan dan Pembelajaran 

Isu strategis yang diangkat dalam bidang pendidikan adalah bagaimana 

pendidikan berperan dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan orientasi kebutuhan 

platform RI 4,0, super smart society, dan lain sebagainya. Fokus pengembangan Unimed 

periode 2020-2024 adalah peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai dengan hakikat 

KKNI yang mengembangan konten dan produk berbasis hasil riset sesuai platform RI 4,0, 

inovasi pembelajaran sehingga meningkatkan graduate employability pada level lokal, 

nasional, regional dan global. Arah dan kebijakan bidang pendidikan dilakukan melalui 

strategi: 

a. Penguatan graduate employability melalui implementasi blended learning berbasis 

platform RI 4,0 dan super smart society, dan penerapan augmented dan virtual reality 

dalam pembelajaran. 

b. Pemutakhiran kurikulum berbasis dunia kerja dengan platform RI 4,0 dan 

pekembangan selanjutnya serta super smart society. 

c. Inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter serta optimalisasi 

blended learning. 

d. Optimalisasi pendekatan activated deep sources of learning sehingga membangun 

kemandirian belajar mahasiswa untuk melakukan self learning dan self assessment. 

e. Mengembangkan sistem pembelajaran dan asessment yang web based dan mobile. 

f. Diversifikasi dan intensifikasi system kerjasama yang berorientasi mutual benefit 

yang berorientasi masa depan berbasis digital. 

g. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 
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5.1.2. Strategi Bidang Penelitian dan Publikasi 

Isu strategis yang diangkat dalam bidang penelitian adalah riset dan iovasi yang 

dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pendidikan Indonesia, riset dan inovasi yang 

mendukung platform RI 4,0 dan super smart society yang menempatan Unimed sebagai 

pusat rekayasa industri dan budaya nasional serta global. Fokus pengembangan pada 

periode 2020-2024 adalah penajaman dan penemuan agenda riset baru yang meliputi 

bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya sehingga secara nyata memberi 

kontribusi kepada pembangunan pendidikan, industri dan budaya nasional/global melalui 

penemuan model dan prototype dengan meningkatan TRL sehingga dapat digunakan 

secara masif untuk menjawab persoalan masyarakat level lokal, nasional, regional dan 

global. Arah dan kebijakan bidang penelitian dilakukan melalui strategi: 

a. Penguatan produk inovasi yang dapat dimanfaatkan stakeholders, yang 

dikomersialkan dan unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk memimpin perubahan 

pendidikan, rekayasa industri dan budaya level lokal, nasional, regional dan/atau 

global. 

b. Penguatan kerjasama internal dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya 

inovatif. 

c. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang penelitian.  

d. Penetapan payung dan road map riset. 

e. Mapping dosen dengan payung riset. 

f. Pengembangan skim pendanaan yang berbasis output dan outcomes.  

g. Pemberdayaan dosen berbasis keahlian dan kinerja penelitian. 

h. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

i. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

5.1.3. Strategi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Isu strategis tentang pengabdian kepada masyarakat adalah belum optimalnya 

integrasi pengabdian dengan penelitian untuk mendukung inovasi pendidikan lokal, 

nasional, regional dan global, masih langkanya produk pengabdian Unimed yang 

diabdikan untuk rekayasa industri dan budaya nasional/global dan mengatasi 
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permasalahan masyarakat (ekonomi, budaya, politik, sosial, demokrasi, idiologi). 

Sedangkan fokus pengembangan untuk periode 2020-2024 adalah penajaman dan 

penemuan agenda pengabdian baru yang meliputi bidang pendidikan, rekayasa industri 

dan budaya sehingga secara nyata memberi kontribusi kepada pembangunan pendidikan, 

industry dan budaya nasional/global melalui penemuan model dan prototype dengan 

meningkatan TRL sehingga dapat digunakan secara masif untuk menjawab persoalan 

masyarakat level lokal, nasional, regional dan global. Arah dan kebijakan pembangunan 

bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui strategi: 

a. Penguatan produk inovasi khususnya teknologi tepat guna yang dapat mengatasi 

permasalahan ekonomi kerakyatan serta unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk 

memimpin perubahan pendidikan, rekayasa industri dan budaya level lokal, nasional, 

regional dan/atau global. 

b. Penguatan kerjasama internal dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya 

inovatif. 

c. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang pengabdian.  

d. Diversifikasi dan intensifikasi system kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

e. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

5.1.4. Strategi Bidang Karya Inovasi Bisnis/Usaha 

Isu strategis pengembangan inovasi bisnis dan usaha pada level tertinggi Unimed 

diharapkan sebagai agent of economic development, agent of culture and technologi 

development. Oleh karenanya inovasi terpenting yang perlu dilakukan adalah inovasi 

yang memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat. Fokus 

pengembangan periode 2020-2024 adalah pengembangan bisnis kreatif dan teaching 

factory untuk memperkuat Unimed memperbaiki kualitas lulusan, kualitas hidup 

masyarakat, kualitas industri, kualitas budaya masyarakat, kehidupan politik dan social 

masyarakat. 

Arah dan kebijakan pembangunan bidang Inovasi Bisnis/Usaha dilakukan melalui 

strategi: 
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a. Implementasi BLU Unimed mendorong Unimed untuk mengelola usaha dan berbisnis 

secara sehat. 

b. Diversifikasi dan intensifikasi system kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

5.1.5. Strategi Bidang Sumber Daya Manusia 

Isu strategis tentang SDM Unimed baik dosen maupun tendik adalah 

profesionalisme yang bermula dari relevansi keahlian dengan bidang kerja, integritas dan 

komitmen. Seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka rekrutimen, pemberdayaan serta 

pembinaan SDM Unimed berorientasi pada visi dan misi Unimed. Secara umum 

pendekatan yang dianut Unimed adalah mengubah human resources menjadi human 

capital yang konsisten serta memiliki komitmen untuk menjadikan Unimed yang unggul 

dibidang pendidikan, rakayasa industri dan budaya. Pola pembinaan yang berbasis pada 

kinerja sudah mulai diterapkan sejak Unimed menjadi BLU. Kelak Unimed akan 

memiliki SDM yang berbudaya mutu sehingga benar-benar bekarja atas insiatif dan 

dominasi motivasi instrinsik. Fokus pengembangan untuk periode 2020-2024 adalah 

penerapan need assessment untuk memperkuat sistem perencanaan, pemberdayaan, 

pembinaandan peningkatan mutu SDM Unimed terintegrasi berbasis kinerja dengan 

dukungan IT/ICT serta otomasi berbasis artificial intelligence sehingga pemberian 

reward atau remunerasi lebih efektif untuk meningkatkan kinerja tridarma perguruan 

tinggi khususnya dalam rangka menghasilkan inovasi bidang pendidikan, rekayasa 

industri dan budaya nasional/global. Arah dan kebijakan pembangunan bidang 

sumberdaya manusia dilakukan melalui strategi: 

a. Memiliki sistem need asessment, rekruitmen, pemberdayaan, pembinaan dan promosi 

berbasis kompetensi dan kinerja yang didukung oleh sistem digital yang mutakhir dan 

berbasis Web. 

b. Sistem reward, pembinaan dan promosi berbasis kinerja. 

c.  Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 
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d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

e. Pemberdayaan dosen yang memiliki karya yang berkontibusi langsung terhadap 

keunggulan pendidikan, rekayasa industri dan budaya. 

f. Penguatan pemberdayaan Fakultas, Prodi, Laboratorium, Bengkel, Workshop dan 

Sanggar yang memiliki kontribusi langsung terhadap perwujudan Unimed sebagai 

pelopor inovasi pendidikan, rekayasa industri dan budaya nasional serta berkontibusi 

pada level global. 

g. Penguatan kerjasama internal dan eksternal guna menghasilkan dukungan finansial 

terhadap pewujudan visi Unimed. 

 

5.1.6. Strategi Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Pembiayaan terbesar Unimed hanya bersumber pada APBN atau Rupiah Murni dan 

SPP Mahasiswa. Seiring dengan penerapan BLU, maka Unimed perlu merancang 

program yang lebih realistis berbasis potensi Unimed dengan meningkatkan kerjasama 

dengan berbagai pihak. Hal lain yang lebih penting adalah meningkatkan kemampuan 

dan akselerasi Unimed untuk secara akurat mengeksplorasi kepentingan stakeholders 

sehingga secara proaktif Unimed dapat menciptakan jasa yang dibutuhkan oleh 

stakeholders. Tentu sejalan dengan semua target tersebut Unimed perlu meningkatkan 

akuntablitas dan trust sehingga secara simultan akan meningkatkan animo stakeholders 

untuk bekerja sama. Fokus pengembangan untuk periode 2020-2024: peningkatan 

kerjasama dengan berbagai pihak guna diversifikasi, intensifisikasi dan ekstensifikasi 

income generate yang didukung sistem informasi mutakhir (modern, digital, berbasis 

web) yang terintegrasi antara aset, keahlian dosen dan tendik serta potensi lainnya 

sehingga memungkinkan untuk mengembangkan dana abadi yang didukung oleh 

stakeholder eksternal Unimed. Arah dan kebijakan pembangunan bidang keuangan 

dilakukan melalui strategi: 

a. Mendorong kemandirian pendanaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan 

diversifikasi bisnis. 

b. Peningkatan kerjasama melalui pengembangan jaringan lokal, nasional, regional dan 

global. 
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c. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

5.1.7. Strategi Bidang Sarana dan Prasarana  

Salah satu isu strategis sarpras di Unimed adalah minimnya dukungan peralatan 

laboratorium, workshop, bengkel dan sanggar sesuai perkembangan zaman. Selain itu 

juga minimnya dukungan SDM yang relevan dan pendanaan. Akibatnya pengembangan 

layanan Unimed berbasis laboratorium, bengkel dan workshop terhadap stakeholders 

tidak optimal. Unimed belum optimal memanfaatkan sarpras sebagai sumber dana. Fokus 

pengembangan periode 2020-2024 meliputi penajaman need assesment dalam rangka 

penyediaan sarana dan prasarana yang didukung sistem informasi digital terintegrasi 

dengan menerapkan prinsip resource sharing internal dan eksternal sehingga optimal 

untuk mendukung Unimed sebagai pusat inovasi pendidikan, rekayasa industri dan 

budaya nasional/global.  

Arah dan kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana dilakukan melalui 

strategi: 

a. Memiliki sistem need asessment dan pengadaan. 

b. E-resource sharing baik internal maupun eksternal yang didukung sistem digital yang 

handal. 

c. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital 

d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

5.1.8. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Isu terkini tentang TIK di Unimed adalah belum optimalnya pemanfaatan IT untuk 

inovasi pembelajaran, integrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian, sistem informasi 

manajemen terpadu akademik dan administrasi, pemanfaatan IT untuk pengelolaan 

laboratorium. Namun demikian untuk beberapa hal Unimed telah optimal menggunakan 

IT, misalnya dalam hal e-procurement. Pada dasarnya mendesak untuk dilakukan adalah 
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e-learning, e-leadership dan e-management yang sangat memerlukan DSS (data support 

system). Fokus pengembangan untuk periode 2020-2024 meliputi penerapan system 

informasi manajemen terpadu untuk bidang akademik (e-learning, e-research and 

community services), adminitrasi, pengelolaan serta dikembangkan berbasis mobile dan 

infrastruktur serta sumber daya manusia bidang IT/ICT yang handal guna mendukung 

Unimed sebagai smart Character Building University.  

Arah dan kebijakan pembangunan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dilakukan melalui strategi berikut: 

a. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

 

5.2. Arah Kebijakan Strategis FMIPA 2020-2024 

5.2.1. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran 

Dengan diterapkannya kurikulum berbasis dunia kerja, Kurikulum Merdeka 

Belajar yang melengkapi Kurikulum KKNI yang telah diimplementasikan sebelumnya, 

optimalisasi blended learning berbasis platform RI 4.0 dan super smart society, 

pemanfaatan e-learning di fakultas FMIPA diharapkan terjadi penguatan graduate 

employability. 

Inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter serta 

optimalisasi pendekatan activated deep sources of learning, didukung web-based 

assessment dan mobile sehingga diharapkan mahasiswa mampu membangun kemandirian 

belajar untuk melakukan self learning dan self assesment. 

Pengembangan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital 

dan berorientasi pada perkembangan termutakhir dengan mengimplementasi siklus 

peningkatan standar mutu berbasis Audit Mutu Internal, pengembangan Standar Mutu 

yang melampaui SNDikti yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM) terhadap layanan FMIPA.  
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5.2.2. Bidang Penelitian dan Publikasi 

Penguatan kerjasama internal dosen dan mahasiswa FMIPA perlu ditingkatkan 

untuk menghasilkan karya inovatif, serta melakukan agenda riset baru yang meliputi 

bidang pendidikan, rekayasa industri sehingga secara nyata memberi kontribusi kepada 

pembangunan pendidikan, industri dan budaya nasional/global. Melalui penemuan model 

dan prototype yang memiliki nilai patent diharapkan mendapatkan lebih banyak dana baik 

dari BOPTN, DRPM, maupun dana dari luar negeri. 

Hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa ditujukan untuk dapat dipublikasikan 

pada berbagai jurnal nasional berstatus SINTA 1,2,3,4,5,6 dan jurnal internasional 

bereputasi mulai dari level Q4, Q3, Q2, dan Q1 untuk dapat menyebarkan manfaat ilmu 

kepada khalayak professional yang lebih luas. 

Hasil penelitian berupa penguatan produk inovasi bidang MIPA yang dapat 

dimanfaatkan stakeholders, yang dikomersialkan dan unggulan yang dapat dimanfaatkan 

untuk memimpin perubahan pendidikan, rekayasa industri level lokal, nasional, regional 

dan/atau global diharapkan terdaftar mendapatkan HAKI dan paten. 

Untuk membangun penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional 

bidang penelitian, diperlukan mapping dosen dengan payung riset FMIPA kemudian 

berlanjut dengan penetapan payung dan road map riset FMIPA. Perlu pula dikembangkan 

skim pendanaan yang berbasis output dan outcomes. Dosen akan lebih diberdayakan 

berbasis keahlian dan kinerja penelitian. Sedangkan untuk dapat melakukan diversifikasi 

dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang berorientasi 

masa depan berbasis digital, perlu dikembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, 

modern, berbasis digital dan berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas Prodi di lingkungan FMIPA, Akreditasi 

Prodi yang telah mendapatkan A perlu meningkatkan kualitas Prodi melalui proses 

akreditasi internasional. 

Jurnal dikelola secara professional untuk mengakomodir berbagai artikel hasil 

penelitian baik yang berasal dari dalam FMIPA maupun dari luar FMIPA UNIMED. 

Berdasarkan peningkatkan kualitas pengelolaan jurnal maupun kualitas konten keilmuan, 

diharapkan jurnal ilmiah nasional milik FMIPA terus naik peringkatnya dalam SINTA. 
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5.2.3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unimed 

dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. LPPM yang 

menaungi FMIPA menjabarkan secara lebih spesifik dalam bentuk Standar Layanan 

Minimum pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Medan yang tertuang dalam 

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2017 yang terdiri dari: 

1. Standar hasil pengabdian masyarakat, yakni merupakan kriteria minimal hasil 

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di Unimed. 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan kegiatan. 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Bidang pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara periodik dan 

profesional menggunakan dana DRPM Kemenristekdikti, PNBP, BOPTN, dana 

kerjasama (dengan berbagai instansi, seperti Pertamina dan BKKBN) maupun dana 

mandiri. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen 

FMIPA Unimed merupakan bentuk pengamalan IPTEKS dan hasil-hasil penelitian 

kepada masyarakat yang membutuhkan dalam membangun masyarakat dan bangsa.  
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Isu strategis tentang pengabdian kepada masyarakat adalah belum optimalnya 

integrasi pengabdian dengan penelitian untuk mendukung inovasi pendidikan lokal, 

nasional, regional dan global, masih langkanya produk pengabdian F M I P A  yang 

diabdikan untuk rekayasa industri dan budaya nasional/global dan mengatasi 

permasalahan masyarakat (ekonomi, budaya, politik, sosial, demokrasi, idiologi). Fokus 

pengembangan FMIPA mengikuti Unimed untuk periode 2020-2021 adalah penajaman 

dan penemuan agenda pengabdian baru yang meliputi bidang pendidikan dan rekayasa 

industri berbasis MIPA sehingga secara nyata memberi kontribusi kepada pembangunan 

pendidikan, industri dan budaya nasional/global melalui penemuan model dan prototype 

sehingga dapat digunakan secara masif untuk menjawab persoalan masyarakat level 

lokal, nasional, regional dan global.  

Kebijakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat FMIPA 

dilakukan melalui strategi: 

a. Penguatan produk inovasi khususnya teknologi tepat guna yang dapat mengatasi 

permasalahan ekonomi kerakyatan serta unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk 

memimpin perubahan pendidikan, rekayasa industri dan budaya level lokal, nasional, 

regional dan/atau global. 

b. Penguatan kerjasama internal dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya 

inovatif. 

c. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang pengabdian.  

d. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

e. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

5.2.4. Bidang Karya Inovasi Bisnis/Usaha 

Perubahan status Unimed menjadi BadanLayanan Umum (BLU) berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 menjadikan Unimed harus 

mampu memberikan pelayanan yang efisien dan produktif. Peralihan status dari satker 

menjadi BLU pada tanggal 2 Mei 2018 harus mampu menjawab tantangan dan peluang 

apa yang akan dihadapi dalam RI 4,0.  
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Keberagaman kebutuhan pendidikan, industry dan perkembangan ekonomi di 

kawasan Sumatera Utara menjadi peluang potensial bagi FMIPA dalam upaya 

peningkatan pendapatan (income generate). Sumber daya FMIPA yang dapat 

dikembangkan menjadi sumber pendapatan dalam konteks PK-BLU. 

Pemanfaatan Sewa Aset. FMIPA Unimed memiliki asset yang sangat baik untuk 

menjawab peluang yang ada seperti ruang pertemuan atau aula dan ruang terbuka. 

Aset berupa aula dan ruang terbuka dapat digunakan sebagai potensi peningkatan 

pendapatan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sewa menyewa. Optimalisasi 

penerimaan melalui sistem sewa sarana dan prasarana yang dimiliki FMIPA Unimed 

untuk berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas di FMIPA seperti KOPMA dengan 

fasilitas didalamnya berupa kantin, fotocopy, toko, dan aktifitas lainnya yang dilaksanakan 

oleh pihak ketiga dalam rangka menjawab mendukung sasaran strategi RPJMN 2020–

2024 dan Sasaran Strategis Unimed 2020–2024 yaitu meningkatnya kapasitas dan 

kapabilitas sebagai pelopor pengembangan budaya kewirausahaan. Revitalisasi gedung 

dan ruang terbuka yang dapat disewakan untuk meningkatkan harga sewa. Kualitas 

gedung dan ruang terbuka harus sama dengan gedung lainnya agar dapat menjadi 

preferensi pilihan utama masyarakat serta harga yang ditetapkan dapat memberikan 

pemasukan yang signifikan bagi FMIPA Unimed. Semua sarana dan prasarana akademik 

di FMIPA dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi income generator.  

Pemanfaatan Jasa Laboratorium. Pemanfaatan laboratorium FMIPA Unimed 

dalam meningkatkan pendapatan dari ekonomi kreatif, seperti laboratorium dan bengkel. 

Laboratorium dengan sarana instrumen serta SDM andal yang tersedia dapat 

menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pelatihan, pengujian, perbaikan atau 

service, analisis dan interpretasi data, media, kit, dan produk lainnya. Konsumen utama 

terhadap jasa laboratorium adalah peneliti perorangan, instansi, sekolah, industri maupun 

masyarakat umum.   

Pemanfaatan jasa laboratorium belum didukung oleh tesertifikasinya laboratorium 

bertaraf nasional untuk dapat bersaing secara local maupun nasional. Ketatnya persaingan 

menjadikan ancaman bagi FMIPA dalam bersaing. Selain itu mahalnya biaya sertifikasi 

laboratorium menjadi kendala tersediri. Mengingat pentingnya sertifikasi laboratorium 

dalam rangka meningkatkan daya saing terkait income generate maka FMIPA perlu 

melakukan pengembangan jejaring bisnis dengan pihak eksternal. Selain itu masih 
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banyaknya dosen yang belum memiliki sertifikasi bidang keahlian menjadi ancaman 

tersendiri bagi FMIPA. Karena itu, untuk memaksimalkan kekuatan dan mengejar 

peluang yang ada, diperlukan antisipasi untuk mengatasi peluang dan ancaman yang 

dimiliki. 

Isu strategis pengembangan inovasi bisnis dan usaha pada level tertinggi 

diharapkan sebagai agent of economic development, agent of culture and technologi 

development. Oleh karenanya inovasi terpenting yang perlu dilakukan adalah inovasi 

yang memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat.  

Fokus pengembangan periode 2020-2024 meliputi pengembangan bisnis kreatif 

dan teaching factory untuk memperkuat F M I P A  Unimed memperbaiki kualitas lulusan, 

kualitas hidup masyarakat, kualitas industri, kualitas budaya masyarakat, kehidupan 

politik dan social masyarakat. Arah dan kebijakan pengembangan bidang Inovasi 

Bisnis/Usaha dilakukan melalui strategi:  

a. Implementasi BLU Unimed mendorong untuk mengelola usaha dan berbisnis secara 

sehat. 

b. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

c. Mengembangkan system penjaminan mutu yang handal, modern, berbasisdigital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

 

Bidang Kemahasiswaan, Lulusan Dan Alumni 

Mahasiswa terus dimotivasi untuk mencapai prestasi intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler baik di tingkat nasional seperti PKM, PINMAS maupun internasional 

naik secara kuantitas maupun kualitas kegiatannya yang mempromosikan kemampuan 

MIPA, kemampuan STEM secara interdisipliner. Alumni dipacu untuk memiki program 

kegiatan yang memberi kontribusi kepada FMIPA 

 

5.2.5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di FMIPA terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Arah 

dan kebijakan pembangunan bidang sumberdaya manusia dilakukan melalui strategi:  
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a. Memiliki sistem need asessment, rekruitmen, pemberdayaan, pembinaan dan promosi 

berbasis kompetensi dan kinerja yang didukung oleh sistem digital yang mutakhir dan 

berbasis Web. 

b.  Sistem reward, pembinaan dan promosi berbasis kinerja. 

c. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital. 

d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir.  

e. Pemberdayaan dosen yang memiliki karya yang berkontibusi langsung terhadap 

keunggulan pendidikan, rekayasa industri dan budaya  

f.  Penguatan pemberdayaan Prodi, Laboratorium, Workshop yang memiliki kontribusi 

langsung terhadap perwujudan FMIPA sebagai pelopor inovasi pendidikan, rekayasa 

industri dan budaya nasional serta berkontibusi pada level global  

g. Penguatan kerjasama internal dan eksternal guna menghasilkan dukungan finansial 

terhadap pewujudan visi FMIPA 

 

5.2.6. Bidang Sarana, Prasarana, dan Keuangan  

Arah dan kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana dilakukan melalui 

strategi: 

a. Memiliki sistem need asessment dan pengadaan. 

b. E-resource sharing baik internal maupun eksternal yang didukung sistem digital yang 

handal.  

c. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital.  

d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang handal, modern, berbasis digital dan 

berorientasi pada perkembangan termutakhir. 

e. Mendorong kemandirian pendanaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan 

diversifikasi bisnis 

f. Peningkatan kerjasama melalui pengembangan jaringan lokal, nasional, regional dan 

global. 

g. Diversifikasi dan intensifikasi sistem kerjasama yang berorientasi mutual benefit yang 

berorientasi masa depan berbasis digital  
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5.2.7. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Sistem Pembelajaran Daring (SIPDA) Unimed merupakan Learning Management 

System yang digunakan semua dosen dalam perkuliahan. Penerapan e-learning 

memerlukan kapasitas internet yang semakin besar agar dapat diakses oleh seluruh 

mahasiswa di setiap iurusan. Terlebih lagi tahun 2020 dengan adanya program Pertukaran 

Mahasiswa Nusantara (PERMATA), serta PERMATA AMLI, UNIMED dihadapkan 

pada tantangan perkuliahan daring antar Perguruan Tinggi untuk melayani kebutuhan 

perkuliahan daring bagi mahasiswa yang mengikuti PERMATA. 

 

5.3. Sasaran Strategis, Program/Indikator Kinerja dan Target FMIPA 2020-2024 

Sasaran strategis, program/indikator kinerja dan target tahunan program 

pengembangan di FMIPA selama periode 2020-2024, diringkas sebagai berikut: 

Target Kinerja Sasaran Strategi 1: 

Dihasilkannya lulusan yang unggul dan profesisional berahlak mulia, memiliki nasionalisme, 

berwawasan global dan pemimpin perubahan 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Penguatan graduate employability melalui implementasi blended learning berbasis 

platform RI 4,0 dan super smart society 

1. Jumlah lulusan yang berhasil 

mendapatakan pekerjaan tepat waktu 857 857 1700 2550 3400 4250 

2. Jumlah lulusan yang menjadi 

wiraswasta 200 250 300 350 400 500 

3. Jumlah lulusan yang melanjutkan 

studi 54 54 100 150 200 250 

4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

lulusan Na 3,2 3,4 3.6 3,8 3,9 

5. Persentase response rate tracer study 

alumni 30 40 45 50 55 60 

1.2. Pemutakhiran kurikulum berbasis dunia kerja dengan platform RI 4,0 dan pekembangan 

selanjutnya serta super smart society 

1. Rasio jumlah pendaftar terhadap 

jumlah yang lulus seleksi 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 

2. Persentase jumlah mahasiswa yang 

mendaftar ulang terhadap jumlah 

pendaftar yang lulus 76 77 78 79 80 81 

3. Jumlah mahasiswa yang meraih 

prestasi paling rendah tingkat 

nasional. 68 120 180 240 300 360 

4. Jumlah mahasiswa S1 yang 

menghabiskan paling sedikit 20 (dua 

puluh) Sks di luar kampus 15 30 60 90 120 150 

5. Presentase matakuliah yang 

menerapkan SIPDA (%) 50 60 70 80 90 100 
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6. Persentase mata kuliah S1 yang 

menggunakan metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) 

sebagai bagian bobot evaluasi. 100 100 100 100 100 100 

7. Jumlah mata kuliah S1 yang menggu-

nakan metode pembelajaran kelompok 

berbasis projek (team-based project) 

sebagai sebagian bobot evaluasi. 100 100 100 100 100 100 

8. Rata-rata IPK mahasiswa jenjang 

Sarjana 3.22 ≥3,45 ≥3,47 ≥3,48 ≥3,49 ≥3,5 

9. Persentase lulusan Sarjana tepat waktu 45 50 53 55 58 60 

10. Lama studi mahasiswa untuk program 

Sarjana (tahun) 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 

11. Rata-rata waktu tunggu lulusan 

mendapatkan pekerjaan pertama 

(bulan) 6 5 4 3 2 2 

12. Persentase kesesuaian bidang kerja 

lulusan terhadap kompetensi bidang 

studi 80 82 83 85 88 90 

13. Persentase relevansi kurikulum dengan 

kebutuhan pasar kerja 82 86 88 92 94 96 

1.3. Penguatan regulasi dan integritas akademik dan kualitas pendidikan 

1. Ketersediaan Rencana Pengembangan 

(%) 85 95 100 100 100 100 

2. Persentase ketersediaan regulasi 

bidang akademik (pendidikan, 

penelitian dan pengabdian) 89 90 92 95 98 100 

3. Persentase ketersediaan dokumen 

SPMI 92 95 98 100 100 100 

4. Implementasi audit/monev pengenda-

lian mutu (siklus) oleh Tim Auditor 1 1 1 2 2 2 

1.4. Peningkatan capaian pembelajaran melalui integrase hasil penelitian dan PkM dalam 

pembelajaran 

1. Persentase matakuliah yang menginte-

grasikan penelitian dan PkM dalam 

pembelajaran. 41 48 56 62 68 75 

2. Persentase dosen yang mengintegrasi-

kan penelitian dan PkM dalam 

pembelajaran. 41 48 56 62 68 75 

1.5. Membangunsuasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan hasil belajar 

1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan 

seminar nasional 26 27 32 36 38 40 

2. Jumlah penyelenggaraan kegiatan 

seminar internasional 1 1 2 3 4 5 

3. Jumlah dosen tamu yang dihadirkan 

dalam perkuliahan Merdeka Belajar 2 4 6 8 10 12 

4. Jumlah penyelenggaraan kegiatan 

expo hasil karya inovasi, HAKI dan 

karya akademik lainnya 1 1 1 1 1 1 
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Target Kinerja Sasaran Strategi 2: 

Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang secara konkrit memberi 

sumbangan pada inovasi pendidikan, rekayasa industri dan budaya, mencerdaskan bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum dan keikutsertaan Indonesia melaksanakan ketertiban dunia 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. Peningkatan produktivitas dosen dalam bidang penelitian 

1. Jumlah judul penelitian dengan dana 

kementerian (DRPM) 16 30 45 60 75 90 

2. Jumlah judul penelitian dengan dana 

pihak instansi eksternal dan 

masyarakat 2 4 6 10 14 18 

3. Jumlah judul penelitian dengan dana 

dari luar negeri 8 10 12 15 18 20 

4. Jumlah judul penelitian dengan dana 

dari internal institusi 59 75 90 105 120 135 

2.2. Peningkatan produktivitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) 

1. Jumlah judul hibah PkM dengan dana 

bersumber dari kementrian (DRPM) 10 15 20 25 30 35 

2. Jumlah judul hibah pengabdian 

kepada masyarakat dengan dana dari 

pihak eksternal dan masyarakat 3 5 7 9 11 14 

3. Jumlah judul hibah pengabdian 

kepada masyarakat dengan dana dari 

internal institusi Unimed 12 27 37 47 57 67 

4. Jumlah judul hibah pengabdian 

kepada masyarakat dengan dana 

mandiri 5 10 15 20 30 40 

 

Target Kinerja Sasaran Strategis 3:  

Meningkatnya kapasitas Unimedsebagai salahsatu penentu arah dan penemuan terbaru ilmu, 

model dan teori terbaru bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.Peningkatan publikasi berbasis penelitian dan PkM 

1. Jumlah publikasi internasional 50 75 100 125 150 175 

2. Jumlah publikasi di jurnal nasional 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 4.000 

3. Jumlah publikasi di jurnal nasional 

terindeks Sinta 150 175 200 225 260 300 

4. Jumlah publikasi di jurnal 

internasional 25 30 35 40 45 50 

5. Jumlah publikasi di jurnal 

internasional bereputasi 75 80 90 100 125 150 

6. Jumlah publikasi terindeks GS 2.700 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 

7. Jumlah (perolehan) publikasi di 

seminar nasional Na 60 70 80 90 100 

8. Jumlah (perolehan) publikasi di 

seminar internasional Na 60 70 80 90 100 

9. Jumlah jurnal bereputasi terindeks 

global Na 1 1 2 3 4 
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10. Jumlah sitasi artikel terindeks Scopus 400 425 450 475 500 525 

11. Jumlah sitasi indeksasi WoS (Web of 

Science) Na 1 3 5 9 12 

12. Jumlah jurnal terakreditasi Sinta 2 3 5 8 11 14 

13. Jumlah jurnal terakreditasi Sinta ≥2 0 2 4 5 7 10 

14. Jumlah buku ber ISBN 50 55 65 70 75 80 

15. Jumlah produk/jasa dosen yang 

diadopsi industri/masyarakat Na  2 5 8 11 15 

16. Jumlah kekayaan intelektual yang 

didaftarkan 7 10 15 20 25 30 

17. Jumlah luaran penelitian (HKI) 35 40 45 50 60 65 

18. Jumlah luaran PkM (HKI) 24 26 30 35 40 45 

19. Jumlah prototipe industri Na 1 2 3 5 7 

20. Jumlah produk inovasi Na 1 2 3 5 7 

3.2. Meningkatnya rekognisi yang diterima dosen 

1. Jumlah dosen menjadi visiting 

professor di perguruan tinggi nasional/ 

internasional. Na 1 3 5 8 10 

2. Jumlah dosen menjadi keynote 

speaker/invited speaker/narasumber 

tingkat nasional/ internasional. Na 2 5 8 11 15 

3. Jumlah dosen menjadi staf ahli/ 

konsultan di lembaga tingkat nasional/ 

internasional. Na 0 2 3 5 7 

4. Jumlah dosen menjadi editor atau 

mitra bestari pada jurnal nasional 

terakreditasi/jurnal internasional 

bereputasi. Na 5 7 9 11 15 

5. Jumlah dosen mendapat penghargaan 

atas prestasi dan kinerja tingkat 

nasional/ internasional Na 1 3 4 6 8 

 

Target Kinerja Sasaran Strategis 4:  

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas FMIPA sebagai pelopor pengembangan budaya 

kewirausahaan 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Pengembangan inovasi bisnis berbasis core competence Prodi dan UKM. 

1. Jumlah inovasi pendidikan yang 

digunakan sebagai pengambilan 

kebijakan pendidikan tingkat nasional 

(inovasi) Na 0 1 2 3 4 

2. Jumlah inovasi pendidikan yang 

memiliki nilai bisnis/usaha (inovasi) Na 0 1 2 3 4 

3. Jumlah inovasiyang digunakan 

sebagai basis kebijakan rekayasa 

industri nasional (inovasi) Na 0 1 1 1 2 

4. Jumlah inovasi rekayasa industri yang 

memiliki nilai bisnis/usaha (inovasi) Na 0 1 2 3 4 
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5. Jumlah inovasi hasil karya Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang 

memiliki nilai bisnis/usaha (inovasi) Na 0 1 1 1 2 

1.2. Peningkatan pendapatan dari pemanfaatan aset FMIPA 

1. Pendapatan jasa pemanfaatan 

laboratorium/workshop(Rp juta) Na 50 200 300 400 500 

2. Pendapatan jasa pemanfaatan ruang 

aula MIPA (Rp juta) Na 0 100 150 200 250 

3. Pendapatan dari jasa pemanfaatan 

Sistem Informasi Teknologi (Rp jt) Na 0 25 50 75 100 

1.3. Program: Peningkatan pendapatan hasil unit bisnis tingkat FMIPA 

1. Pendapatan hasil Unit Bisnis tingkat 

FMIPA (Rp juta) Na 100 150 200 250 300 

2. Pendapatan hasil Unit Bisnis tingkat 

Jurusan dan Prodi (Rp juta) Na 50 100 150 200 250 

3. Pendapatan dari jasa Percetakan dan 

Penerbit FMIPA Press (Rp juta) Na 0 75 100 125 150 

4. Pendapatan hasil jasa Unit Layanan 

Asesor FMIPA (Rp juta) Na 0 0 20 40 60 

5. Komersialisasi Inovasi dan Bisnis 

FMIPA berbasis e-commerce dan m- 

commerce (bisnis) Na 0 6 8 10 12 

6. Sistem penyewaan pemanfaatan asset 

yang terintegasi berbasis e-commerce 

dan m-commerce (%) Na 3 4 6 10 15 

1.4. Pengembangan sistem peningkatan dan pengendalian mutu layanan unit bisnis dan usaha. 

1. Penguatan struktur organisasi unit 

bisnis, kebijakan investasi dan Ren-

cana Bisnis dan Anggaran (RBA) (%) Na 9 10 11 12 14 

2. Penguatan tata kelola unit bisnis dan 

usaha melalui konsistensi implement-

tasi Standar Mutu dan SOP layanan 

(%) Na 0 10 12 14 16 

3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

atas layanan inovasi bisnis dan usaha 

berbasis digital (predikat) Na 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 

4. Pengembangan sistem audit mutu 

peningkatan income generate dan 

layanan prima berbasis digital (%) Na 5 8 11 14 16 

1.5. Pembinaan karakter, kepemimpinan dan kewirausahaan mahasiswa 

1. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 45 45 50 55 60 70 

1.6. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 

1. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 

dan bantuan biaya pendidikan, 

Bidikmisi  500 525 550 575 600 650 

2. Persentase mahasiswa penerima 

beasiswa non APBN ≥ 10%  (%) 1,55 10 11 12 13 14 
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3. Peran sebagai tuan rumah kegiatan 

kemahasiswaan tingkat Provinsi oleh 

HMJ 1 2 3 4 4 4 

4. Peran sebagai tuan rumah kegiatan 

kemahasiswaan tingkat Wilayah (min 

3 provinsi) 1 2 3 4 4 4 

5. Peran sebagai tuan rumah kegiatan 

kemahasiswaan tingkat Nasional (min 

5 provinsi) 1 1 2 3 4 4 

1.7. Peningkatan pendapatan hasil kerja sama penelitian, pengabdian kepada masyakakat, dan 

kegiatan ilmiah. 

1. Pendapatan hasil kerjasama penelitian 

profesional (Rp juta) 450 500 700 900 1000 1100 

2. Pendapatan hasil kerjasama 

pengabdian kepada masyarakat (Rp 

juta). 100 200 300 400 500 600 

3. Pendapatan hasil kerjasama event 

kegiatan ilmiah (Seminar, workshop, 

pelatihan, dll) (Rp juta) 150 300 450 600 750 900 

1.8. Peningkatan kontribusi keterpakaian SDM FMIPA Unimed di luar kampus 

1. Kontribusi keterpakaian SDM FMIPA 

sebagai Konsultan di luar kampus (Rp 

juta) Na 50 100 150 200 250 

2. Kontribusi SDM Unimed sebagai 

Narasumber/peneliti atas nama 

Unimed(Rp juta) Na 0 50 100 150 200 

1.9. Pengembangan dashboard sistem keuangan unit usaha 

1. Terintegrasinya dashboard sistem 

keuangan unit usaha FMIPA dan 

Jurusan (%) Na 0 1 2 3 4 

1.10. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui transformasi dan modernisasi 

ormawa berbasis karya inovatif 

1. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat 

Povinsi 2 3 4 5 6 7 

2. Jumlah Prestasi mahasiswa di tingkat 

wilayah 3 3 4 5 6 7 

3. Jumlah mahasiswa yang memiliki 

prestasi nasional di bidang Akademik 35 36 37 38 39 40 

4. Jumlah mahasiswa yang memiliki 

prestasi nasional di bidang non 

akademik 70 72 74 76 78 80 

5. Jumlah PKM yang didanai Dirjen 

Belmawa 8 9 10 11 12 14 

6. Persentase mahasiswa yang melaksa-

nakan pengabdian kepada masyarakat 

(termasuk HMJ  dan PHBD) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

7. Persentase mahasiswa yang memenuhi 

standar minimal kompetensi yang 

dipersyaratkan (Bahasa Inggris, TIK,  

Statistik, Inovasi Pembelajaran, 

Pedagogi ) 80 80 82 85 88 90 
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8. Persentase mahasiswa yang terlibat 

pada kegiatan ormawa (HMJ, 

SEMAF, BPMF, Pramuka, MAPALA, 

Kreatif, OR, Marching Band) 20 25 30 34 37 40 

1.11. Peningkatan interaksi mahasiswa lintas negara guna meningkatkan prestasi internasional 

1. Jumlah mahasiswa yang memiliki 

prestasi internasional di bidang 

akademik 2 2 3 4 5 6 

2. Jumlah mahasiswa yang memiliki 

prestasi internasional di bidang non 

akademik Na 4 6 8 10 10 

3. Persentase pertukaran mahasiswa 

tingkat internasional 0.1 0.5 0.6 0.7 0.8 1 

 

Target Kinerja Sasaran Strategi 5: 

Meningkatnya budaya ilmiahdosendantendik Unimedsehingga mampu mengambil keputusan 

dan resiko dengan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, berazaskan keadilan dan kejujuran 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatkan kelayakan dosen 

1 Persentase dosen jabatan Guru Besar 

terhadap total dosen 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 

2 Persentase dosen bersertifikat profesi/ 

keahlian terhadap total dosen 90 91 92 93 95 98 

3 Persentasedosen tetap terhadap total 

dosen 92 93 95 96 97 97 

4 Rasio jumlah mahasiswa terhadap 

dosen tetap 18 18 16 16 15 15 

 

Target Kinerja Sasaran Strategi 6: 

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Unimed sebagai kampus modern berbasis digital yang 

berorientasi masa depan dengan suasana akademik yang sehat serta berbudaya mutu 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Penguatan struktur organisasi/kelembagaan dan ketatalaksanaan institusi 

1. Jumlah Program Studi (Prodi) 10 10 11 12 13 13 

2. Jumlah Jurusan/Prodi penyelenggara 

LSP bidang pendidikan (Prodi) 2 2 3 4 5 5 

3. Jumlah Jurusan/Prodi penyelenggara 

LSP non-kependidikan.(LSP) Na 0 2 3 4 5 

4. Jumlah Program Studi yang menye-

lenggarakan merdeka belajar (transfer 

of credit) 10 10 10 11 12 12 

5. Jumlah Prodi yang memiliki MoA 

dengan mitra 10 10 10 11 12 13 
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6. Jumlah Prodi yang melaksanakan 

kerjasama dengan mitra berdasarkan 

MoA yang ditetapkan 10 10 10 11 12 13 

7. Jumlah Prodi S1  yang melaksanakan 

merdeka belajar 10 10 10 11 12 12 

8. Jumlah program studi S1 yang 

memiliki akreditasi internasional yang 

diakui pemerintah. Na 0 1 2 3 4 

9. Jumlah program studi S1 yang 

memiliki sertifikat internasional yang 

diakui pemerintah. Na 0 1 2 3 4 

1.2. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu 

1. Implementasi sistem penjaminanmutu 

berbasis digital dan web based (%) Na 40 70 85 95 100 

2. Implementasi Siklus Peningkatan 

standar Mutu berbasis Audit Mutu 

Internal (siklus) Na 1 1 2 2 2 

3. Pengembangan Standar Mutu yang 

melampaui SN Dikti (standar) 3 4 6 7 9 11 

4. Semua unit layanan di lingkungan 

FMIPA menerapkan SPMI (%) Na 80 90 100 100 100 

5. Indek kepuasan masyarakat (IKM) 

terhadap layanan FMIPA Na B B A A A 

1.3. Peningkatan Sumber Pendanaan: diversifikasi, ekstensifikasi, intensifikasi sumber 

pendanaan melalui penguatan diversifikasi layanan Unimed, penggalangan dana melalui 

kerjasama lokal nasional, regional dan global 

1. Jumlah pendapatan PNBP BLU (Rp. 

juta) 187,9 219,8 252,3 294,3 341,7 395,9 

2. Rasio PNBP terhadap Biaya 

Operasional (%) 53,37 60,04 64,39 68,19 73,70 78,58 

3. Realisasi Capaian dan proyeksi 

penggunaan Sistem Siremun (%) 60 70 80 90 95 100 

1.4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan akuntabilitas 

penganggaran, pemanfaatan,pelaporan dan pengawasan lembaga relevan dan publik 

berbasis digital 

1. Jumlah unit kerja yang menggunakan 

SAI dalam membuat perencanaan (%) 94 97 98 98 100 100 

2. Persentase penurunan data temuan 

auditor eksternal terkait pengelolaan 

keuangan 90 92 94 96 98 100 

3. Unit kerja yang menyampaikan 

laporan keuangan tepat waktu (%) 90 92 94 96 98 100 

4. Opini BPK terhadap laporan keuangan WDP WDP WTP WTP WTP WTP 

5. Perolehan pengakuan akuntan publik/ 

eksternal/lembaga audit independen N.A WTP WTP WTP WTP WTP 

6. Unit kerja yang menyampaikan 

laporan keuangan tepat waktu(%) 92 94 96 98 100 100 

1.5. Meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi kelembagaan 

1. Sertifikasi/akreditasi oleh lembaga 

Internasional/ Internasional Bereputasi Na - 1 1 2 2 
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2. Jumlah program studi terakreditasi 

oleh lembaga akreditasi Internasional 

Bereputasi Na - 1 2 2 2 

3. Persentase jumlah program studi 

terakreditasi BAN PT/LAM (%) 80 80 100 100 100 100 

4. Persentase jumlah program studi 

terakreditasi BAN PT/LAM peringkat 

Unggul (A) (%) 80 80 100 100 100 100 

5. Akreditasi Institusi oleh BAN PT A A A A A A 

 

Target Kinerja Sasaran Strategi 7: 

Meningkatnya produktivitas dan kerjasama sesama dosen, sesama tendik, dosen dan tendik, 

dosen dantendik denganmahasiswa Unimed sebagai dampak dari impelementasi smart campus 

dengan suasana akademik yang sehat, modern, berbasis digital sesuai perkembangan zaman 

Program/ Indikator Kinerja Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

7.1.  Peningkatan Sistem Pengelolaan SDM (Rekrutmen Berbasis Need Assesment, 

Pengembangan, reward and punishment) melalui Decision Support System (DSS) 

1. Rasio dosen terhadap mahasiswa 

(rasio) 1:25 1:25 1:25 1:24 1:24 1:20 

2. Persentase Dosen Berkualifikasi 

Doktor (%) 42 42 42 40 45 50 

3. Persentase Lektor Kepala (%) 31.8 33 35 37 39 40 

4. Persentase Guru Besar 5.9 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 

7.2.  Peningkatan Kinerja SDM berbasis Talent Management. 

1. Persentase Dosen Tersertifikasi 

Profesi 87 87 89 90 92 95 

2. Persentase Dosen Tersertifikasi 

Keahlian Na 5 10 20 30 40 

3. Persentase Tendik (Laboran, Teknisi, 

Pustakawan, Pengadaan Barang dan 

Jasa) tersertifikasi Keahlian tingkat 

Nasional/ Internasional 5.2 6 9 12 15 20 

4. Jumlah Tendik Bersertifikas Bahasa 

Inggris Na 5 10 20 30 40 

5. Persentase Tendik Bersertifikasi 

Kemampuan IT Na 20 30 40 50 60 

7.3. Pembinaan Berbasis Keunggulan 

1. Persentase Dosen Terekognisi secara 

nasional 154 154 160 170 180 190 

2. Persentase Dosen Terekognisi secara 

Internasional 5 5 10 20 30 40 

1. Persentase Dosen Asing Na Na 5 10 15 20 

7.4. Kecukupan dan Kesesuaian Pengembangan sarana dan prasarana 

1. Implementasi resources sharing 

pemanfaatan sarpras internal maupun 

eksternal. (%) Na 50 80 100 100 100 

2. Kapasitas bandwidth(MBps) 1800 2500 2500 2500 3000 3500 
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3. Penambahan luas lantai gedung 

(m2/tahun) Na 3000 2000 2000 2000 2000 

4. Rasio kelas dan jumlah mahasiswa Na 3 4 4,5 5 5,5 

5. Penambahan jumlah Laboratorium 

(unit) 4 4 4 4 4 4 

7.5. Penguatan kerjasama bidang penelitian, skema insentif, peta jalan riset, dan publikasi 

internasional 

1. Jumlah dokumen kebijakan, peta 

jalan, standar, pedoman dan SOP 

kerjasama bidang penelitian dan 

publikasi. Na 85 87 90 95 100 

2. Jumlah penelitianhasil kerjasama 

kemitraan. 39 44 51 58 65 72 

3. Jumlah publikasi hasil 

kerjasamanasional/internasional 46 56 67 78 80 82 

4. Indek kepuasan lembaga mitra 

kerjasama bidang penelitian dan 

publikasi 3,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

5. Pengembangan sistem integrasi 

implementasi dan monev 

pengendalian mutu kerjasama 

kemitraan penelitian dan publikasi (%) Na 80 85 90 95 100 

7.6. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang tri darma perguruan 

tinggi dan bidang lainnya 

1. Jumlah dosen yang terlibat dalam 

visiting professor Na 7 9 11 13 15 

2. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

student exchange dengan PTLN Na 10 12 15 17 20 

3. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

summer course program Na 130 135 140 145 150 

4. Jumlah dosen yang terlibat dalam 

magang di PT luar negeri Na 2 3 4 5 6 

5. Jumlah Penelitian Kerjasama 

Internasional 3 10 11 12 13 15 

6. Jumlah Dosen yang terlibat dalam 

penelitian kerjasama internasional 5 20 22 24 26 30 

7. Jumlah kerjasama Publikasi 

Internasional 3 10 11 12 13 15 

8. Jumlah dosen yang terlibat dalam 

kerjasama publikasi internasional 5 20 22 24 26 30 

9. Jumlah Kerjasama Seminar 

Internasional Na 2 3 4 5 6 

10. Jumlah Kerjasama Pengabdian 

Internasional Na 2 3 4 5 6 

11. Jumlah dosen yang terlibat kerjasama 

Pengabdian Internasional Na 4 6 8 10  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) FMIPA Unimed Tahun 2020-2024 ini disusun dalam 

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (VMTS) fakultas untuk 

periode 5 tahun ke depan. Sebagai bagian dari Universitas Negeri Medan, FMIPA 

memiliki tanggung jawab untuk dapat berkontribusi sebesar-besarnya dalam 

melaksanakan program pengembangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Unimed 

2020-2024. Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi yang semakin cepat dan 

kompleks serta perubahan tuntutan masyarakat pada era Revolusi Industri 4,0 membuat 

masalah yang dihadapi oleh FMIPA Unimed menjadi semakin semakin menantang. 

Implementasi kurikulum KKNI dan bersamaan dengan program Merdeka Belajar dan 

Kampus Merdeka menuntut FMIPA untuk bisa lebih lentur dalam merencanakan dan 

mengeksekusi kegiatan pengembangan. Kondisi faktual yang dimiliki FMIPA pada setiap 

aspek tridharma (capaian kinerja 2016-2020), hasil evaluasi diri, dan hasil analisis SWOT 

terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dijadikan menjadi referensi dalam 

merencanakan program pengembangan ke depan. Semua kondisi tersebut menjadi 

informasi yang sangat berharga dan menjadi dasar pengembangan Renstra ini. 

Renstra ini berisi program rencana strategis, program strategis, indikator capaian 

dan target kinerja fakultas untuk periode 2020-2024. Seluruh komponen ini telah 

diselaraskan dengan Renstra Unimed 2020-2024, sehingga seluruh kegiatan 

pengembangan yang akan dilakukan oleh fakultas selama kurun waktu tersebut secara 

langsung akan berkontribusi terhadap capaian kinerja universitas. Renstra ini disusun 

untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh unit yang ada di lingkungan fakultas 

dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan pada kurun waktu 2020-

2024. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada segenap civitas 

academica FMIPA Unimed untuk dapat menjalankan misinya dengan baik dalam rangka 

mencapai visi yang telah ditetapkan sehingga dapat berkontribusi kepada kemajuan 

Universitas Negeri Medan, Bangsa dan Negara. 
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Lampiran 1: Keputusan Dekan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra FMIPA 

Unimed Tahun 2020-2024 
 

KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

Nomor:   /UN33.4/KP/2020 
Tanggal 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2020-2024  
 

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

 
Menimbang : 1. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan 

sebagai langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan 
lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap relevan dengan 
perubahan teknologi dan kebutuhan pemegang kepentingan, yang diwujudkan 
ke dalam uraian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan faktror-faktor 
keberhasilan organisasi, serta uraian tentang arah kebijakan, aktivitas 
organisasi, sumber daya yang diperlukan, pengelolaan sumber pembiayaan 
maupun percepatan waktu realisasinya; 

2. Bahwa untuk melaksanakan Program Kerja FMIPA Tahun 2020-2024 secara 
berkesinambungan setiap tahun,perlu dirumuskan dan ditetapkan Rencana 
Strategis (Renstra) FMIPA Tahun 2020-2024; 

  3. Bahwa Program Kerja Tahun 2020-2024 akan lebih terarah dan terencana dalam 
mencapai sasaran yang ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya; 

  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di 
atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan FMIPA tentang 
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Tahun 2020-2024. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan 

Nasional; 
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKP) Semarang, Bandung, 
dan Medan menjadi Universitas; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 
tentang Status Universitas Negeri Medan; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 
tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementrian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); 
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10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0599/UN33/KPT/2019 
Tanggal 25 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode Tahun 2019-2023. 

  
MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 
ALAM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU 
PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2020-2024 

Pertama : Membentuk dan mengangkat Tim Penyusun Rencana Strategis Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam 
lampiran keputusan ini. 

Kedua : Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2020-2024 agar berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

 
Ditetapkan di   : Medan 
Pada Tanggal  : 15 Juni 2020 
Dekan, 
 

 
 
 

Fauziyah Harahap 
NIP. 196607281991032002 
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Lampiran 2. Ketercapaian Pendidikan dan Pembelajaran FMIPA Unimed 2016-2020 

Kegiatan Fakultas 
Output 

Fakultas 
Indikator Pencapaian 

Target Realisasi 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Pemantapan implementasi 

paradigma student centered 

learning dan Learning 

Revolution di FMIPA 

Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Persentase mahasiswa yang 

menggunakan paradigma 

student centered learning 

dan learning revolution. 

(matakuliah) 

75 80 80 85 90 26 52 62 100 100 

Integrasi pembentukan 

softskills (pendidikan 

karakter) dalam 

pembelajaran di FMIPA 

Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Persentase dosen yang 

mengintegrasikan softskill 

dalam proses pembelajaran 

80 84 87 90 92 26 

 

52 62 100 100 

Peningkatan penggunaan 

Bahasa Inggris dalam 

pembelajaran di FMIPA 

Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Jumlah kelas program studi 

yang memiliki kelas 

bilingual. 

4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Jumlah matakuliah yang 

menggunakan teaching 

subject matter in English 

28 35 45 50 60 43 43 43 43 43 

Jumlah dosen yang 

menerapkan learning by 

teaching in English 

28 35 45 50 60 43 43 43 43 43 

Jumlah skripsi berbahasa 

Inggris pada program 

reguler (selain Jurusan 

Bahasa dan Sastra Inggris). 

28 35 45 50 60 79 23 62 107 10 

Pengembangan dan 

Implementasi Authentic 

Assessment dan Tes Standar 

di FMIPA Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Persentase matakuliah yang 

dievaluasi dengan tes 

standar. 

27 30 35 40 48 42 42 100  100  100  

Peningkatan kemandirian 

mahasiswa belajar berbasis 

Aneka Sumber di FMIPA 

Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Persentase mahasiswa 

menggunakan fasilitas e-

learning. 

75 80 80 85 90 65 75 85 97 100 
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Pengembangan e-learning 

dan pemanfaatan sumber 

belajar global dalam 

pembelajaran di FMIPA 

Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Persentase mahasiswa 

menggunakan jurnal ilmiah 

dalam penyelesaian tugas-

tugas perkuliahan. 

80 85 90 95 95 26 52 62 100 100 

Persentase mahasiswa yang 

menghasilkan critical book 

report, riset mini, project 

dan/atau rekayasa ide. 

50 60 65 70 75 26 52 62 100 100 

Persentase mahasiswa yang 

menggunakan free hotspot 

area pelayanan 

85 85 85 90 90 27 21 11 21 9 

Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Profesi dan 

Pendidikan S1 Bagi Guru 

Dalam Jabatan di FMIPA 

Unimed 

Pembelajaran 

yang memenuhi 

standar minimal 

Jumlah lulusan yang 

sesuaidengan standar guru 

professional 

200 250 300 350 400 0 48 106 228 0 

Jumlah program studi yang 

menyelenggarakan 

pendidikan profesi guru. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pendidik dan 

calon pendidik 

yang mengikuti 

Pendidikan 

Profesi Guru 

Jumlah calon pendidik yang 

mengikuti Pendidikan 

Profesi Guru  

200 250 300 350 400 84 140 304 316 0 

Persentase Sarjana 

Kependidikan yang 

mengikuti penguatan 

karakter dan peningkatan 

kompetensi 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Lampiran 3. Prestasi Mahasiswa FMIPA Unimed pada Tingkat Internasional Periode 2016-2020 

No Prodi Nama Mahasiswa Nama Kegiatan Prestasi Reward Kota/Negara Waktu 

1. Bilingual Kimia Arif Wardinata Lase Pertukaran Pemudaantar Negara Piagam Asean - Jepang April, 2016 

2. Bilingual Biologi Dicky M Tarigan World Young Inventors Exhibition Medali perak Kuala Lumpur Mei 2017 

3. Bilingual Biologi Dicky M Tarigan World Young Inventors Exhibition Piagam Taiwan Des 2017 

4. Bilingual Indah Sitanggang Bangkok International Trade and 

Exhibition 

Piagam Thailand Feb 2018 

5. Bilingual Biologi Rahel Natalia Saragih Bangkok International Trade and 

Exhibition 

Piagam Thailand Feb 2018 

6. Bilingual Biologi Dicky M Tarigan Bangkok International Trade and 

Exhibition 

Piagam Thailand Feb 2018 

7. Fisika Daulat Purba Bangkok International Trade and 

Exhibition 

Medali perak Thailand Feb 2018 

8 Bilingual Kimia Habib Hernando Malaysia Technology Expo 2018 Piagam Malaysia Feb 2018 

9 Fisika Daulat Purba Asia Innovation Show (AIS) 2018 Piagam Malaysia April 2018 

10 Bilingual Biologi Fatimah Asri Jambak World Young Investors Exhibition Medali perak Kuala Lumpur Mei 2018 

11 Pend. Kimia Ratih Dwi Fadilah Asia Innovation Show (AIS) 2018 Medali emas Penang April 2018 

12 Pend. Kimia Nurul Sakinah Asia Innovation Show (AIS) 2018 Medali perak Penang April 2018 

13 Bilingual Fisika Mikha Zefanya Asia Innovation Show (AIS) 2018 Medali perunggu Penang April 2018 

14. Pend. Kimia Asri March 

Situmorang 

International Village Piagam Malaysia Mei 2018 

15. Biologi Rafiah Wardani 

Daulay 

Festival Silat Internasional Piagam  Juli 2018 

16. Fisika Daulat Purba 2018 Japan Design, Idea & Invention 

Expo 

Medali perak Japan Agt 2018 

17. Fisika Daulat Purba World Young Investors Exhibition Medali emas Malaysia Mei 2019 

18. Bilingual Biologi Sarah Rapma 

Sitanggang 

World Young Investors Exhibition Piagam Malaysia Mei 2019 
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Lampiran 4. Ketercapaian Sumber Daya Manusia FMIPA Unimed Periode 2016-2020 

 

Kegiatan 

Fakultas 

Output Fakultas 

Indikator Pencapaian 

Base 

Line 

Target Realisasi 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Pengembang

an SDM 

FMIPA 

Unimed 

Pendidik yang 

mengikuti 

pembinaan karir 

Jumlah pendidik yang 

mengikuti sertifikas idosen 

15 20 20 20 20 20 10 4 5 6 0 

Persentase dokumen 

pengolahan data tenaga 

pendidik 

90% 90% 93% 93% 95% 95% 90% 93% 93% 95% 100% 

Jumlah dokumen Sistem 

Informasi karir dosen 

1 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 

Layanan 

perkantoran 

Operasional layanan 

perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tersalurnya tunjangan 

profesidosen 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tersalurnya tunjangan 

kehormatan Guru Besar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tendik yang mengi-

kuti pembinaan karir 

Jumlah dokumen kenaikan 

pangkat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SDM yang 

mengikuti 

peningkatan 

kompetensi 

Persentase Pendidik yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kompetensi 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 96% 92% 92% 

Persentase tenaga kepen-

didikan yang mengikuti 

peningkatan kompetensi 

60% 70% 80% 85% 90% 95% 90% 90% 95% 95% 100% 

Peningkatan kualifi-

kasi SDM DN 

Jumlah penerima beasiswa 

S3 DalamNegeri 

2 2 2 2 2 2 8 7 5 3 0 

Peningkatan 

kualifikasi SDM LN 

Jumlah penerima beasiswa 

S3 Luar Negeri 

1 2 2 2 2 2 5 3 2 2 0 

Dosen yang 

mendapatkan 

pelatihan mutu 

Jumlah Pelatih SPMI 

Tingkat Nasional 

N.A 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Jumlah Auditor Internal 

bersertifikat 

2 4 4 6 6 8 0 0 0 10 10 
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Lampiran 5. Data Kerjasama Fakultas MIPA Unimed dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri Periode 2016-2020 

No Nama Instansi Jenis Kegiatan 
Kurun Waktu Kerja Sama 

Manfaat yang telah diperoleh Mulai Berakhir 

1 University Politechnica of 

Bucharest 

Pertukaran akademik dan budaya 

antara kedua lembaga 

05 November 

2019 

05 November 

2024 

Kualitas penelitian dan 

publikasi meningkat 

2 Dimitrie Cantemir Christian 

University, Romania 

Pertukaran akademik dan budaya 

antara kedua lembaga 

04 November 

2019 

04 November 

2024 

Kualitas penelitian dan 

publikasi meningkat 

3 University Book Store 

Malaysia 

Pertukaran akademik dan budaya 

antara kedua lembaga 

10 November 

2019 

05 November 

2024 

Kualitas penelitian dan 

publikasi meningkat 

4 The International Organi-

zation for Migration (IOM) 

Pertukaran informasi dan 

dokumentasi penelitian 

2018  Kualitas bidang joint research 

5 University of Malaya Joint research, student exchange, 

publication exchange 

2017  Kualitas penelitian dan 

publikasi meningkat dan 

beragam 6 National Chung Cheng 

University, Taiwan, R.O.C 

Joint research, student excahnge, 

publication exchange 

2017  Kualitas penelitian dan 

publikasi meningkat 

7 Murdoch University Aus-tralia Joint research, student excahnge, 

publication exchange 

2017  Kualitas penelitian dan 

publikasi meningkat 

8 Universiti Malaysia Sarawak Exchange of faculty, Exchange of 

students (undergraduate and/or 

graduate), organization of joint 

research programs, organization of 

joint conferences/workshops, 

seminar 

 

26 Agustus 

2013 

26 Agustus 

2018 

Increasing in knowledge of 

students on another university, 

increasing in joint research 

programs and conferences, 

workshops or seminar 

 

9 Clifford Secondary School, 

Pahang, Malaysia 

To promote collaborative research 

and quality education 

06 Juni 2014 06 Juni 

2019 

Increasing of student 

knowledge and quality 

education  

10 National Tsing Hua 

University, NTHU, Hsinchu, 

TaiWan 

Kerjasama penelitian di bidang 

science education 

2017 2018 Peningkatan kompetensi 

meneliti dosen 
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11 Czech University of Life 

Sciences Prague (CULS) 

Czech 

Exchange of students and staff 

Joint research programs 

Participation in seminar and 

academic meeting and publication 

activities of mutase interest 

January 30, 

2015 

January 30, 

2017 

Increase knowledge of joint 

research programs. Increase 

knowledge of academic 

information and materials and 

Increase knowledge publication 

activities of mutual interest 

12 IMT-GT Pertukaran Kegiatan 2014 2019 Peningkatan kompetensi 

mahasiswa dan kualitas lulusan 

serta citra dan reputasi 

Unimed. 

13. Waseda University Visiting Scholar November 3, 

2015 

Desember 27, 

2017 

Continiu study at S3 

14. Kanazawa University Agreement of consortium on 

student sexchange 

November 

2015 

Sekarang Peningkatan Kompetensi 

Mahasiswa 

15. Srinakharinwir of University Agreement of consortium on 

student exchange 

November 

2015 

Sekarang Peningkatan Kompetensi 

Mahasiswa 

16. Universitas Tenaga Nasional 

(UNITEN) 

Kerjasama dalam Pendidikan 2011 Sampai waktu 

yang 

ditentukan 

Peningkatan kompetensi 

Sumberdaya Manusia di 

lingkungan Unimed 
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Lampiran 6. Sarana yang Dimiliki FMIPA Unimed Sampai Tahun 2020. 

Sarana 

Nomor Inventaris 
Bangunan/Ruang/ 

Laboratorium Kepemilikan/UKPJ 
Luas 
(m2) Lokasi 

Jumlah 
Pemakai 

(P) 

Rasio L/P 
(Luas per 

Mahasiswa) 

Tersedia 
Resource 
Sharing*) 

RuangKuliah 1 Gedung 12 FMIPA  1500 FMIPA 750 1:2  

RuangKuliah 2 Gedung 05 FMIPA  450 FMIPA 200 1:2,2  

RuangKuliah 3 Gedung Kimia FMIPA/Kimia 400 FMIPA 400 1:1  

RuangKuliah 4 Gedung Fisika FMIPA/Fisika 300 FMIPA 250 1:1,2  

RuangKuliah 5 Gedung Biologi FMIPA/Biologi 500 FMIPA 400 1:1,2  

Ruang Kantor Gedung FMIPA FMIPA 800 FMIPA 200 1:4  

Ruang Aula Besar Gedung FMIPA FMIPA 200 FMIPA 500 1:0,4  

Ruang Aula Kecil Gedung FMIPA FMIPA 200 FMIPA 200 1:1  

RuangRapat Gedung FMIPA FMIPA 60 FMIPA 50 1:1,2  

RuangDosen Gedung FMIPA FMIPA 60 FMIPA 18 1:3,3  

RuangDosen Lab. Biologi FMIPA/Biologi 100 FMIPA 50 1:2  

RuangDosen Lab. Fisika FMIPA/Fisika 75 FMIPA 40 1:0,9  

RuangDosen Lab. Kimia FMIPA/Kimia 80 FMIPA 40 1:2  

RuangDosen Lab. Matematika FMIPA/Matematika 50 FMIPA 25 1:2  

RuangDosen Tower Matematika FMIPA/Matematika 120 FMIPA 40 1:3  

Lab Ekologi Laboratorium Biologi FMIPA/Biologi 300 FMIPA 200 1:1,5  

Lab Botani Laboratorium Biologi FMIPA/Biologi 300 FMIPA 200 1:1,5  

Lab Zoologi Laboratorium Biologi FMIPA/Biologi 300 FMIPA 200 1:1,5  

Lab Mikrobiologi Laboratorium Biologi FMIPA/Biologi 300 FMIPA 200 1:1,5  

Lab Histologi Laboratorium Biologi FMIPA/Biologi 300 FMIPA 200 1:1,5  

Lab Fisiologi Laboratorium Biologi FMIPA/Biologi 300 FMIPA 200 1:1,5  

Lab MatematikaDasar Laboratorium Matemat FMIPA/Matematika 250 FMIPA 175 1:1,4  

Lab Matematika Laboratorium Matemat FMIPA/Matematika 250 FMIPA 175 1:1,4  

Lab Komputasi Laboratorium Matemat FMIPA/Matematika 250 FMIPA 175 1:1,4  

Lab Analisis Laboratorium Matemat FMIPA/Matematika 250 FMIPA 175 1:1,4  

Lab FisikaDasar Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab Elektronika Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab FisikaOptik Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab Fisika Modern Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  
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Lab Material Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab Komputasi Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab Media Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab Instrumentasi Laboratorium Fisika FMIPA/Fisika 275 FMIPA 200 1:1,4  

Lab Kimia Organik Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Anorganik Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Kimia Analitik Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Kimia Instrumen Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Biokimia Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Kimia Dasar Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Penelitian Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Lab Kimia Fisika Laboratorium Kimia FMIPA/Kimia 250 FMIPA 200 1,14  

Ruang Baca Gedung 12 FMIPA 46,4 FMIPA 440 1:0,1  

RumahHewan Lab Biologi FMIPA/Biologi 69,6 FMIPA 35 1:2  

RumahKaca Lab Biologi FMIPA/BIologi 72,7 FMIPA 36 1:2  

Gudang/Rg Cleaning Service Gedung 05 FMIPA 18,2 FMIPA 5 1:4  

Gudang Gedung FMIPA FMIPA 25 FMIPA 25 1:1  

RuangDapur/Pantry Gedung FMIPA FMIPA 30 FMIPA 50 1:0,6  

Lab Microteaching Lab Biologi FMIPA/Biologi 30 FMIPA 20 1:1,5 Biologi 

Lab Microteaching Lab Fisika FMIPA/Fisika 30 FMIPA 20 1:1,5 Fisika 

Lab Microteaching Lab Kimia FMIPA/Kimia 30 FMIPA 20 1,15 Kimia 

Lab Microteaching Lab Matematika FMIPA/Mat 30 FMIPA 15 1:2 Mat 

Lab Microteaching Tower Matematika FMIPA/Mat 60 FMIPA 45 1:2 Mat 

 


