SASARAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN SASARAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran, Gedung FKP Universitas Udayana
Telp. +62‐361‐702802, Fax. +62‐361‐702802
e‐mail: fkp@unud.ac.id l http://www.fkp.unud.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Kuasa atas selesainya pengembangan dokumen mutu FKP Unud, yang terdiri atas
Kebijakan Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik, Standar Mutu Akademik dan
Sasaran Mutu Akademik. Untuk itu, terima kasih dan peghargaan yang setinggitingginya kami sampaikan kepada tim penyusun.
Saran dan masukkan tetap kami harapkan, guna sempurnanya dokumen Mutu
FKP Unud ini. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan dalam
implementasi system penjaminan mutu internal di FKP Unud. Semoga implementasi
system penjaminan mutu internal dapat membawa FKP UNUD dalam menjalankan
misinya untuk mencapai visi yang menjadi cita-cita bersama.

Bukit Jimbaran, 7 Juli 2014
Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Unud

Prof.Ir. I Wayan Arthana MS., Ph.D
NIP. 196007281986091001
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PENDAHULUAN
Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra di FKP Unud ini
mengadopsi prinsip yang ditetapkan oleh Universitas Udayana bahwa pengembangan
kualitas berkelanjutan (continuous quality improvement) dapat dilakukan melalui
otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan
dilandasi proses evaluasi diri. Dengan adanya otonomi dan berkembangnya kesehatan
organisasi, maka proses penjaminan mutu sebagai inisiatif internal institusi akan
menghasilkan proses pembelajaran, pengembangan Ipteks yang berkontribusi pada
peningkatan daya saing bangsa. Dihasilkannya lulusan yang memiliki karakter dan jati
diri bangsa dengan etika moral yang tinggi, yang kreatif, inovatif, dan mampu
menciptakan lapangan kerja juga merupakan indikator keberhasilan dari pendidikan
tinggi yang berkualitas.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka disusunkan Kebijakan Akademik
FKP Unud dengan memuat berbagai konsep yang diadopsi dari Kebijakan Akademik
Universitas Udayana secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan
tatanan perangkat keras, perangkat lunak dan sumberdaya manusia yang berkualitas
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang sesuai dengan Kebijakan Akademik
Universitas Udayana, serta memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan dan
membuat keputusan yang terbaik untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan FKP Unud
yang sesuai dengan arah Kebijakan Universitas Udayana.
Selanjutnya untuk mengimplementasikan kebijakan mutu akademik di tingkat
fakultas/prodi dibuat Standar Mutu Akademik FKP Unud untuk memberikan acuan
dalam mengimplementasikan kebijakan mutu yang telah ditetapkan tersebut. Untuk
mewujudkan kebijakan mutu akademik FKP Unud tersebut maka diperlukan sasaran
mutu FKP yang akan dievaluasi setiap tahun dan ditindaklanjuti dengan upaya
peningkatan capaian sasaran mutu untuk tahun berikutnya.
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Standar
No Mutu

Sasaran Mutu

1

Struktur
Kurikulum Jumlah
pemutakhiran
yang relevan dengan kurikulum melalui diskusi
kebutuhan stakeholder dengan nara sumber dari pakar,
alumni, dan stakeholder/th (%)

Kurikulum
Fakultas

Indikator Kinerja

Dokumen
Silang
Standar Mutu

Mutu
Fakultas 1.1;

Jumlah Silabus/SAP mata
kuliah yang dimutakhirkan
melalui kegiatan workshop/th
(%)

2

Sumber
Daya
Manusia

Kompetensi
profesional
pedagogik dosen

Mutu
Fakultas 2.1

Presentase jumla dosen lulusan
dan s2
Presentase jumla dosen lulusan
s3
Presentase jumlah Guru Besar

Persentase dosen bersertifikat
pendidik
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Mutu
Fakultas
1.2.1;

Mutu
Fakultas 1.1
Mutu
Fakultas
1.2.2
Mutu
Fakultas 2.2

2

Persentase dosen yang berlatar
belakang pendidikan linier
dengan
matakuliah
yang
diampunya

Persentase
dosen
yang
mengikuti
studi
lanjut,
workshop,
magang,
dan
pelatihan per tahun

Kompetensi
kependidikan

tenaga Persentase tenaga kependidikan
yang berlatar belakang sesuai
dengan bidang tugasnya

Persentase tenaga kependidikan
yang mengikuti studi lanjut,
workshop,
magang
dan
pelatihan
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3

Mahasiswa Kesesuaian
SKL
dan
dengan visi, misi, dan
Kompetensi kebutuhan stakeholder
Lulusan

Jumlah
pelaksanaan
penjaringan
kebutuhan
komptensi lulusan dengan nara
sumber pakar, stakeholder dan
alumni per tahun
Mutu
Fakultas 1.1

Jumlah pelaksanaan evaluasi
standar mahasiswa

Mutu
Fakultas
1.2.3

Mutu
Fakultas 2.3
Ketercapaian SKL

4

Proses
Belajar
Mengajar

Perencanaan
Pembelajaran

Persentase jumlah mahasiswa
dengan IPK >=3

Proses Persentase jumlah dosen yang
melengkapi mata kuliah dengan
Silabus/SAP

Persentase jumlah Silabus/SAP
yang dapat diakses mahasiswa

Mutu
Fakultas 1.1

Mutu
Fakultas
1.2.4
Persentase jumlah dosen yang
menyelesaikan
proses
pembelajaran
sesuai
Silabus/SAP
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Mutu
Fakultas 2.4

4

Persentase jumlah matakuliah
yang dilengkapi perangkat
pembelajaran berbasis bilingual

Persentase jumlah mata kuliah
yang dilengkapi perangkat
pembelajaran
berbasis
multimedia

persentase mata kuliah yang
memiliki buku ajar

Persentase
jumlah
panduan praktikum

Pelaksanaan
Pembelajaran

buku

Proses Persentase Jumlah dosen yang
beban tugasnya 12-13 sks/smt

Frekuensi bimbingan akademik
tiap mahasiswa/smt

Frekuensi bimbingan konseling
tiap mahasiswa/smt
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Frekuensi
bimbingan
pembelajaran bilingual tiap
mahasiswa/smt

Jumlah perangkat pembelajaran
yang
dipersiapkan
untuk
microteaching/simulasi
tiap
mahasiswa

Frekuensi
microteaching/simulasi
mahasiswa

tiap

Penilaian
Pembelajaran

Hasil Persentase jumlah mahasiswa
dengan IPK >=3

Pengawasan
pembelajaran

proses Persentase jumlah dosen yang
mempunyai nilai indeks kinerja
> 3 (rentang 1-4)

Persentase jumlah dosen yang
melaksanakan kuliah tatap
muka < 16 pertemuan

SasaranMutuAkademik

6

Persentase jumlah mahasiswa
yang hadir mengikuti kuliah
>75%

5

Sarana dan Kenyamanan belajar
Prasarana
Akademik

Kapasitas dan
sumber belajar

Persentase jumlah ruang belajar
yang
dilengkapi
dengan
AC+multimedia yang siap
pakai (ruang, mebeler, AC,
LCD, Laptop)

mutu Jumlah transaksi buku
perpustakaan/ mhs/bulan

di

Mutu
Fakultas 1.1
Jumlah jam akses internet tiap
mahasiswa/ minggu

Rata-rata kecepatan akses
internet/ komputer (MB)

Persentase kecukupan
terhadap kebutuhan

Mutu
Fakultas
1.2.5

Mutu
Fakultas 2.5

buku

Rata-rata indeks kepuasan
pengguna
perpustakaan
(rentang 0-4)
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7

Kapasitas dan
laboratorium

mutu Rata-rata
jumlah
penggunaan
laboratorium/minggu

jam

Persentase
kecukupan
alat/bahan laboratorium

Rata-rata indeks kepuasan
pengguna laboratorium

6

Suasana
Akademik

Harmonisasi
lingkungan kampus

Jumlah
komplik
mahasiswa dan dosen

antara

Jumlah diskusi ilmiah antara
mahasiswa
dengan
mahasiswa/minggu

Jumlah diskusi ilmiah antara
mahasiswa
dengan
dosen/minggu

Keterlibatan mahasiswa dalam
aktivitas ilmiah dosen

Kegiatan
kurikuler
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Mutu
Fakultas 1.1

Mutu
Fakultas
1.2.6

Mutu
Fakultas 2.6

ekstra Jumlah
kegiatan
ekstra
kurikuler mahasiswa/smt

8

7

Penelitian
dan
Publikasi

Kuantitas dan kualitas Jumlah penelitian/karya ilmiah
penelitian/karya ilmiah dimuat di jurnal terakreditasi
dosen

Jumlah dosen pembicara utama
dalam
seminar
nasional/internasional
Mutu
Fakultas 1.1
Persentase
pemakalah
nasional

jumlah
dosen
dalam seminar
Mutu
Fakultas
1.2.7

Penerbitan Jurnal FKP/th
Jumlah
penyelenggaraan
kegiatan ilmiah

Inovasi bidang ilmu
kelautan dan perikanan
yang
meperkuat
pendidikan
kelautan
dan perikanan

8

Pengabdian
kepada
masyarakat

Jumlah
penelitian
inovasi/produk unggulan FKP
yang
memperkuat
bidang
pendidikan

Akses ke masyarakat Jumlah sasaran layanan bidang
dalam bidang jasa dan jasa produk kelautan dan
produk Kelautan dan perikanan
perikanan
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Mutu
Fakultas 2.7

Mutu
Fakultas 1.1

9

Akses ke masyarakat Jumlah sasaran layanan bidang
dalam bidang jasa dan jasa
produk
pendidikan
produk
pendidikan kelautan dan perikanan
kelautan dan perikanan

Akses ke masyarakat Jumlah
peserta
pelatihan
dalam
bidang pengelolaan laboratorium
pengelolaan
laboratorium kelautan
dan perikanan
9

Manajemen
Akademik

Kinerja program studi

Mutu
Fakultas
1.2.8

Mutu
Fakultas 2.8

Persentase kesiapan dokumen
laporan evaluasi diri prodi/smt

Mutu
Fakultas 1.1
Persentase kesiapan dokumen
akreditasi program studi
Mutu
Fakultas
1.2.9
Penjaminan
berkelanjutan

mutu Pelaksanaan
monev/audit
internal program studi/smt

Persentase jumlah tindakan
koreksi hasil monev/audit
internal
Mutu
Fakultas 2.9

Layanan akademik dan Kecepatan akses layanan
administrasi
10

Sistem
Informasi
akademik

Layanan
online Kecepatan
akses
layanan
registrasi mahasiswa
sistem informasi akademik
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Mutu
Fakultas 1.1

10

Pengambilan KRS online
Layanan online sistem Kecepatan
akses
kepegawaian
sistem kepegawaian

layanan

Mutu
Fakultas
1.2.10

Area akses sistem informasi

Integrasi data base aktivitas
dosen dan pegawai

Website
terintegrasi

Mutu
Fakultas 2.10

FKP Kuantitas
dan
kulaitas
Sosialisasi
pengumuman/informasi
akademik
melalui
online
berbasis web

Jumlah Diskusi ilmiah melalui
jaringan
online/web
mahasiwa/smt
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