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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia 

dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) 

Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Tanjungpura (PS Kimia FMIPA UNTAN) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu. Renstra dan Renop ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu hasil 

evaluasi diri PS Kimia, Renstra dan Renop Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Tahun 2014 – 2018 serta Renstra dan Renop Universitas Tanjungpura Tahun 

2015-2019.   

Renstra dan renop ini akan digunakan oleh PS Kimia sebagai salah satu panduan dalam 

penyelenggaran fungsinya sebagai pelaksana program studi Kimia FMIPA Untan. Renstra 

dan renop ini mengandung hasil analisis faktor internal dan eksternal, sasaran dan strategi 

pengembangan berdasarkan tujuh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan program 

studi yang secara periodik dilakukan oleh PS Kimia. Juga berisi target dan indikator capaian 

sehingga pelaksanaan program dapat terukur.  

Bersama ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 

civitas akademika di lingkungan PS Kimia maupun FMIPA Untan sehingga Renstra dan 

Renop ini dapat diseleksaikan.  

 

Pontianak, September 2014 

    Tim Penyusun Renstra dan Renop PS Kimia 
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BAB I PENDAHULUAN 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pengembangan yang merupakan 

panduan tentang apa yang menjadi cita-cita bersama, bagaimana mencapai cita-cita tersebut, 

serta apa tolok ukur keberhasilan dalam upaya mewujudkannya. Renstra PS Kimia disusun 

berdasarkan analisis kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal 

yang mencakup peluang dan ancaman, mengikuti Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) maupun Renstra Universitas Tanjungpura (Untan).  

Merujuk pada Renstra FMIPA Untan tahun 2014-2018 maka tema Renstra PS Kimia juga 

adalah ”Mewujudkan PS Kimia FMIPA Sebagai Pusat Kajian Ilmu Dasar dan Terapannya 

yang Berbasis Sumber Daya Tropis”. Berorientasi pada tema tersebut, PS Kimia diharapkan 

akan diakui kualitasnya secara profesional sebagai pusat ilmu Kimia baik dalam tataran 

teoritis maupun terapannya di tingkat regional dan nasional menuju keberadaannya di 

tingkat internasional. Di tingkat lokal, PS Kimia FMIPA Untan dapat membantu 

masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) dalam memanfaatkan dan melestarikan potensi 

sumber daya secara arif dan bijaksana. Sementara di tingkat nasional dan internasional, PS 

Kimia dapat mendukung Untan untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan lahan basah 

dan gambut tropis beserta keanekaragaman sumber daya alamnya. 

1.1 Kondisi Umum 

Secara umum kondisi akademik PS Kimia telah menggembirakan terlihat pada hasil 

evaluasi eksternal akreditasi pada awal tahun 2013 PS Kimia mendapatkan peringkat B 

dengan total nilai yang sangat mendekati peringkat A. Berdasarkan hasil evaluasi diri pada 

periode tersebut bahwa kelemahan utama PS Kimia adalah jumlah sumber daya manusia 

(dosen) bergelar doktor yang hanya dua orang dibandingkan dengan jumlah total dosen 

sebanyak 25 orang, meskipun pada masa itu, empat orang dosen sedang tugas belajar 

program doktoral. Maka strategi utama terkait hal tersebut adalah evaluasi beban kerja 

dosen dan mendorong dosen-dosen yang potensial untuk melanjutkan studi doktoral. 

Kelemahan lain adalah masa studi mahasiswa yang berkisar lebih dari lima tahun. Evaluasi 

diri menyarankan bahwa peninjauan dan kemungkinan perubahan kurikulum perlu 

dilakukan. Disamping itu, temuan utama dalam lamanya masa studi adalah masa 

penyelesaian tugas akhir yang panjang. Salah satu penyebab utama masa tugas akhir yang 

lama ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium. Hal lain adalah sistem 

penyelenggaraan tugas akhir yang berpotensi memperlambat irama mahasiswa dalam 

penelitian. Maka hal-hal tersebut akan menjadi prioritas dalam menyusun rencana strategis 

pada periode lima tahun ke dapan ini (2014 – 2019). 
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Ringkasan kondisi umum PS Kimia terkait kemahasiswaan dipaparkan dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Ringkasan Kondisi PS Kimia sampai dengan Semester Genap 2013 / 2014 

No Komponen 2009/2010 2013/2014 

1 Rasio yang diterima-peminat 1 : 2,5 1 : 2 

2 Jumlah mahasiswa keseluruhan 265 330 

3 Rasio dosen-mahasiswa 1: 17,6 1 : 16,5 

4 Rata-rata IPK 3,2 3,2 

5 Rata-rata lama studi 5,43 tahun 5,27 tahun 

6 Rata-rata nilai skor Bahasa Inggris lulusan (TOEFL) 400 420 

1.2 Identifikasi Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman PS Kimia 

Dalam evaluasi diri PS Kimia mengidentifikasi aspek-aspek kekuatan dan kelemahan yang 

merupakan faktor internal beserta peluang dan ancaman yang menggambarkan faktor 

eksternal dalam penyelenggaran program studi. Analisa tersebut ditinjau berdasarkan 

komponen-komponen terkait dalam penyelenggaraan program studi. 

1.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

Kekuatan 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi telah konsisten dengan visi, misi, tujuan 

dan sasaran Fakultas serta Universitas. 

2. Visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi telah dinyatakan secara jelas. 

3. Strategi Program Studi dirumuskan dengan mendalam dan tepat sasaran sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan. 

Kelemahan 

1. Komitmen terhadap visi dan misi yang belum merata pada seluruh anggota organisasi. 

2. Kualitas SDM yang tidak merata untuk mencapai misi tridarma perguruan tinggi. 

3. Input PS Kimia kurang berkualitas. 

Peluang 

1. PS Kimia merupakan satu-satunya di Kalimantan Barat 

2. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain yang mempercepat 

tercapainya visi untuk berkompetisi 

Ancaman 

1. Tingkat persaingan antara lembaga pendidikan tinggi yang semakin ketat 

2. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang hanya “menjual” gelar akademik 
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1.2.2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

Kekuatan 

1. Struktur organisasi dengan distribusi pekerjaan yang jelas 

2. Sanksi pelanggaran  yang dilakukan oleh dosen sudah tertuang jelas dalam buku kode 

etik dosen 

3. Adanya SOP jurusanyang sesuai dengan visi, misi, dan sasaran PS Kimia.  

4. Kepemimpinan yang efektif dan efisien. 

5. Adanya Ikatan Alumni yang membantu proses evaluasi dan pelacakan lulusan.  

6. Perencanaan dan pengembangan PS Kimia sudah memanfaatkan hasil evaluasi internal 

dan eksternal. 

7. Dibentuknya Gusjamu tingkat fakultas secara langsung menjamin mutu internal PS 

Kimia 

8. Banyaknya jumlah kerjasama dan kemitraan yang terjalin oleh PS Kimia dengan instansi 

luar. 

Kelemahan 

1. Tindak lanjut terhadap umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan alumni tidak segera 

dapat dilaksanakan. 

2. Gusjamu belum bekerja secara efektif 

3. Masih kurang tegasnya pemberian sanksi 

4. Pelaksanaan aturan kode etik fleksibel 

Peluang 

1. Tersedianya peluang untuk mendapatkan hibah pengembangan program dari Dikti.  

2. Adanya sistem audit mutu akademik lintas program studi dan lintas perguruan tinggi 

melalui BAN (Badan Akreditasi Nasional). 

Ancaman 

1. Perbedaan karakteristik civitas akademika pada PS Kimia yang mendorong tidak taatnya 

bawahan pada pimpinan  

2. Adanya PS lain di universitas yang menurut masyarakat memberikan jaminan kerja 

lebih jelas daripada PS Kimia mengakibatkan turunnya mutu  input mahasiswa. 
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1.2.3 Mahasiswa dan Lulusan 

Kekuatan 

1. Jumlah peminat yang tinggi dan cenderung meningkat dari tahun-ketahun. 

2. Adanya program beasiswa penuh meningkatkan minat calon mahasiswa. 

3. Keterlibatan mahasiswa dalam kepanitian pada kegiatan di Fakultas atau Jurusan 

meningkatkan keakraban antara mahasiswa dengan dosen dan karyawan. 

4. Tingginya antusias mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM) serta organisasi 

kemahasiswaan meningkatkan kreatifitas dan tersalurkannya aspirasi mahasiswa. 

Kelemahan 

1. Calon mahasiswa lebih memilih pendidikan yang memberikan fasilitas ikatan dinas. 

2. Keanekaragaman kualitas pendidikan calon mahasiswa yang berasal dari berbagai 

daerah yang memiliki perbedaan kualitas pendidikan membuat waktu adaptasi dalam 

perkuliahan lebih lama. 

Peluang 

1. Tingginya peluang kerja lulusan PS Kimia. 

2. PS Kimia Merupakan Program Studi satu-satunya di wilayah Kalimantan Barat. 

3. Ketersediaan beasiswa yang cukup tinggi bagi Mahasiswa PS Kimia. 

1.2.4 Sumber Daya Manusia 

Kekuatan 

1. Tenaga Pengajar (Dosen) yang berusia muda (dibawah 45 tahun) mencapai 90%. 

2. Dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi bidang studi 

3. Rasio antara jumlah mahasiswa dan dosen yang ideal 

4. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar memenuhi atau sesuai dengan 

perencanaan  

5. Jumlah dosen yang mendapatkan hibah (grant) penelitian ditingkat nasional rata-rata 5 

dosen per tahun  

6. Aktivitas publikasi ilmiah dosen/peneliti bertaraf jurnal internasioanal 

Kelemahan 

1. Kompetensi Calon Mahasiswa berfluktuasi tergantung minat.  

2. Kemampuan bahasa asing utama (Inggeris) pengajar masih terbatas   
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3. Kerjasama dan dukungan Pemerintah Daerah masih terbatas pada pendanaan tertentu, 

masih sangat sedikit kerjasama penelitian maupun kerjasama lainnya yang dilakukan. 

4. Kuliah keahlian dalam rangka pengembangan kualitas dosen dan penelitian dari 

pembicara asing (internasional) sangat kurang  

5. Publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional sangat 

rendah  

6. Minat dosen untuk mengakses dan atau mempublikasikan laporan ilmiahnya dijurnal 

internasional masih rendah  

Peluang 

1. Kebijakan Kerjasama bidang perdagangan, informatika, pendidikan dan 

infrastruktur, terutama Inggeris, U.S.A. Jerman, Australia,dan China 

2. Beasiswa untuk Program S2 dan S3 di Luar Negeri. 

3. Hibah (grant) dan award dalam negeri (nasional) berupa pembiayaan penelitian bagi 

dosen/mahasiswa.  

4. Adanya dosen yang mendapatkan award berupa hibah penelitian di Luar Negeri. 

5. Kerjasama/Kesepahaman dengan beberapa Pemerintah Kabupaten Kota dalam 

upaya peningkatan sumberdaya manusia Pemda. 

6. Kebijakan pengembangan ekonomi kawasan (MP3EI), koridor 6 (Kalimantan) 

dengan produk unggulan: kelapa sawit, perkayuan dan bouksit. 

7. Kedekatan geografis dengan Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan 

kualitas jaringan infrastruktur yang terus meningkat dan memungkinkan untuk 

kerjasama dalam aspek pendidikan dan penelitian. 

Ancaman  

1 Daya tarik Perguruan Tinggi Negara Tetangga (Malaysia dan Brunei) dengan 

kualitas dan fasilitasnya serta kedekatannya secara geografis.  

2 Dukungan pendanaan dan gaji pengajar (dosen) yang mengajar di Negara Tetangga, 

terutama Sarawak, Malaysia. 

3 Tidak adanya pembedaan kesempatan kerja antara lulusan Perguruan Tinggi Negeri 

dan swasta.  

4 Kompetisi dengan tenaga kerja lulusan luar negeri, program ekstensi atau moduler 

5 Tawaran gaji yang besar bagi dosen-dosen yang mengajar di program ekstensi dan 

Perguruan Tinggi swasta 

6 Sistem evaluasi atau penilaian yang dipermudah di Perguruan Tinggi lain.  

7 Tuntutan lapangan kerja yang hanya memperhatikan nilai (angka) IPK dan kurang 

memperhatikan kualitas individu lulusan (sarjana) 
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1.2.5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

 Kelemahan 

1. Kesesuaian visi, misi, sasaran dan tujuan degan kompetensi lulusan 

2. Kurikulum PS Kimia sesuai dengan kurikulum nasional 

3. Kompetensi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders 

4. Kurikulum dirancang luas, mendalam, dan fleksibel sehingga mahasiswa dapat memilih dan 

mengembangkan peminatannya dengan baik 

5. Tersedia GBPP dan SAP untuk setiap mata kuliah sehingga metode, strategi dan arah 

pembelajaran terarah 

6. Tersedianya jaringan wifi yang dapat digunakan mahasiswa dan dosen secara gratis 

7. Strategi pembelajaran yang efisien dan produktif, mengacu pada tujuan pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi informasi 

8. Tersedianya SOP dan buku panduan akademik yang menjadi acuan dalam penilaian dan 

evaluasi studi mahasiswa 

9. Jurnal ilmiah dan buku elektronik mengenai bidang kimia mudah diperoleh secara on line 

Kelemahan 

1. Masih kurangnya ruangan kelas 

2. Masih kurangnya fasilitas laboratorium 

3. Kualitas input yang tidak merata 

4. Tidak meratanya jumlah dosen yang memiliki keahliah bidang kimia khusus 

Peluang 

1. PS Kimia merupakan satu-satunya di Kalimantan Barat 

2. Wilayah tropika dan gambut yang unik merupakan objek penelitian yang menarik 

3. Tersedianya peluang mahasiswa untuk mendapatkan dana penelitian atau 

pengembangan potensi dirinya baik bidang ilmiah maupun minat bakat 

4. Banyaknya peluang untuk melakukan publikasi ilmiah baik di taraf nasional ataupun 

internasional 

Ancaman 

1. Tingkat persaingan antara lembaga pendidikan tinggi yang semakin ketat 

2. Tingkat kepercayaan masyarakat Kalbar yang masih rendah terhadap kualitas dan masa 

depan lulusan Kimia 

1.2.6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi 

Kekuatan 

1 Tersedianya dana yang memadai untuk pengembangan sarana, prasarana, dan SDM;  
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3. Penyusunan anggaran belanja yang terencana;  

4. Untan merupakan salah satu simpul lokal jaringan INHERENT Dikti 

5. Administrasi pengawasan anggaran yang baik;  

6. Sistem manajemen informasi telah menggunakan teknologi informasi (intranet dan internet)  

Kelemahan 

1. Internet belum dapat dimanfaatkan secara optimal  

2. Pengelolaan dana belanja modal yang terpusat, belum adanya otonomi dalam pengelolaan 

dana; 

3. Belum optimalnya Fakultas mencari sumber dana alternatif. 

4. Manajemen laboratorium belum optimal 

5. Kondisi listrik dan air bersih kurang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian 

maupun operasional laboratorium yang optimal 

Peluang 

1. UNTAN sebagai pengelola Open Source Software (OSS) di Kalimantan Barat sehingga 

menjadi pusat pemanfaatan dan pengembangan iklim teknologi informasi yang potensial 

2. Penerimaan grant dan hibah penelitian meningkat, sehingga memacu manajemen 

laboratorium untuk mampu  menjamin pelaksanaan penelitian 

3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Riau, terutama dengan daerah 

kabupaten Natuna dan sekitarnya merupakan sumber alternatif baru pembiayaan 

Ancaman 

1. Perkembangan kecanggihan peralatan laboratorium belum diimbangi kecanggihan 

instrument laboratorium PS Kimia 

2. Perguruan Tinggi swasta di Jawa lebih dianggap memberikan kualitas pendidikan yang baik 

3. Kerusakan instrument laboratorium akibat listrik yang tidak stabil 

4. Penggunaan air hujan mempengaruhi kualitas air yang seharusnya / ditentukan 

1.2.7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

Kekuatan 

1. Kompetensi dosen/peneliti dalam persaingan mendapatkan pembiayaan penelitian 

dan kegiatan pengabdian masyarakat cukup tinggi  

2. Produktivitas perolehan dana/hibah penelitian dan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat cukup baik (mencapai 7 paket penelitian per tahun  dan 3 paket PKM 

per tahun sejak 2009-2012) 
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3. Upaya publikasi hasil penelitian pada media/jurnal internasional sudah terbangun 

4. Publikasi Tugas Akhir mahasiswa mencapai hampir 8% sejak 2002-2012  

5. Sudah ada jejaring kerjasama penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

6. Potensi kerjasama penelitian dengan luar negeri sudah dirintis   

7. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian para dosen 

Kelemahan 

1. Penguasaan bahasa Inggeris peneliti yang kurang baik merupakan kelemahan 

potensial untuk publikasi skala internasional 

2. Adopsi hasil kegiatan PKM dosen maupun mahasiswa oleh masyarakat dinilai 

belum optimal   

3. Manajemen laboratorium dan keterbatasan instrumentasi laboratorium menyebabkan 

kinerja pelaksanaan / penyelesaian penelitian masih belum efektif dan efisien 

4. Kompetensi dan kemauan peneliti (dosen) dalam mempublikasikan hasil penelitian 

masih didominasi oleh prosiding, seminar, atau poster berbahasa Indonesia 

5. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen terbatas sesuai dengan 

kualitas individu bersangkutan 

Peluang 

1. Tersedianya program pembiayaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa dari Dikti 

dan institusi lainnya.  

2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia membuka kesempatan membangun jaringan 

kerjasama penelitian dengan pihak asing. 

3. Aturan untuk publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa memicu 

peningkatan kompetensi penelitian mahasiswa dan peluang pemanfaatan Tugas 

Akhir mahasiswa  oleh dunia usaha/kerja 

4. Tawaran kerjasama penelitian di bidang kimia dan bioteknologi dari banyak pihak 

meningkat 

Ancaman 

1. Tingkat persaingan dalam mendapatkan hibah penelitian bagi dosen/peneliti atau 

mahasiswa semakin ketat dan terbatas oleh persyaratan kepangkatan atau jenjang 

pendidikan 

2. Pemerintah daerah sangat kurang memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari PS Kimia 

kecuali yang didanai oleh APBD  
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3. Perkembangan Iptek yang pesat mengancam daya saing peneliti dalam kesempatan 

memperoleh hibah-hibah penelitian karena rendahnya kualitas instrumentasi 

laboratorium 

4. Dukungan dana dan penguasaan bahasa asing (Inggeris) pada Perguruan Tinggi di negara 

tetangga (Malaysia) mengancam potensi penelitian terhadap sumberdaya alam khas tropis 

dan gambut 

1.3 Potensi dan Permasalahan 

Berdasarkan analisis internal eksternal, PS Kimia memiliki potensi besar dalam 

penyelenggaraan program studi, diantaranya kekuatan dalam komponen sumber daya 

manusia dan komitmen kuat pimpinan untuk meningkatkan mutu dan layanan akademik, 

disamping peluang besar dimana PS Kimia adalah satu-satunya di Kalimantan Barat dengan 

potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam dari tumbuh-tumbuhan maupun mineral. 

Sehingga potensi pengembangan dan keberlanjutan PS Kimia sangat besar namun dengan 

perbaikan terhadap kelemahan-kelamahan yang teridentifikasi maupun antisipasi terhadap 

ancaman di masa depan. 

Permasalahan utama yang dihadapi PS Kimia saat ini seperti telah disampaikan pada poin 

kondisi umum sebelumnya dapat dilihat dari dua bagian. Yang pertama adalah jumlah 

sumber daya manusia (dosen) bergelar doktor yang hanya dua orang dibandingkan dengan 

jumlah total dosen sebanyak 25 orang, dan yang kedua adalah masa studi mahasiswa yang 

berkisar lebih dari lima tahun. Akar permasalahan dari hal-hal tersebut dapat diuraikan 

dalam segala komponen yang terkait dengan penyelenggaraan PS Kimia mulai dari tata 

kelola hingga ketersediaan sarana dan prasarana. Berikut adalah isu strategi yang dapat 

dialamatkan dalam penyelenggaraan PS Kimia. 

1.  Sosilasasi PS Kimia yang efektif yang memanfaatkan alumni dan diseminasi ilmu 

dan teknologi untuk meningkatkan minat siswa-siswi potensial untuk mengambil 

program studi Kimia FMIPA Untan. 

2.   Evaluasi kurikulum PS Kimia 

3.  Perbaikan mutu sistem pembelajaran (pengajaran dan praktikum) maupun mutu 

layanan akademik 

4.  Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengambil peluang besar 

berbagai sponsorsip yang tersedia dari dalam negeri maupun luar negeri 

5.  Peningkatan mutu penelitian dengan membangun dan menginisiasi kerjasama 

dengan berbagai pihak luar baik universitas, instansi pemerintahan dan industri 

dalam negeri maupun dalam negeri. 
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BAB II. VISI, MISI dan TUJUAN 

2.1 Visi 

Program Studi S-1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  Universitas 

Tanjungpura Pontianak (selanjutnya disebut PS Kimia FMIPA UNTAN) resmi berdiri pada 

tanggal 9 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNTAN Nomor: 

119/J22/2006. Adapun berdirinya PS Kimia dipelopori oleh Rektor UNTAN periode 1982-

1991 (Prof. Dr. H. Hadari Nawawi) yang diawali dengan dibentuknya Badan Pengelola 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (BP MIPA) UNTAN pada tahun 1992 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNTAN Nomor: 4669/PT29.H/E/1992, tanggal 26 

Nopember 1992. Pada tanggal 9 Nopember 2002 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan surat nomor: 3494/D/T/2001 tentang izin 

penyelenggaraan proses pembelajaran Prodi Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi untuk 

jenjang strata satu (S-1) di UNTAN. Pada tahun akademik 2002/2003  PS Kimia telah 

menerima mahasiswa baru melalui jalur ujian tulis dan non ujian tulis sebanyak 34 

mahasiswa. Pelaksanaan proses pembelajaran pada PS Kimia FMIPA ini selanjutnya 

dilandasi oleh Surat Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 11179/D/T/K-N/2012 tanggal 20 Maret 

2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Kimia Jenjang S-1 di UNTAN. PS Kimia 

mengkonsentrasikan diri sebagai penopang dalam peningkatan sumber daya manusia untuk 

mengelola sumber daya alam sehingga memberikan  dampak terhadap peningkatan kualitas 

kehidupan. 

Cita-cita PS Kimia yang ingin dicapai di masa depan terangkum pada visi, dimana visi PS 

Kimia yaitu pada tahun 2020 Program Studi Kimia menjadi institusi pengembang sumber 

daya alam Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran sarjana kimia yang berakhlak dan 

berkualitas, serta mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional dan internasional. Visi 

ini konsisten dengan visi FMIPA yaitu pada tahun 2020 menjadi institusi pengembang ilmu 

eksakta dan menghasilkan sarjana MIPA yang berahlak mulia, dan mampu berkompetisi di 

tingkat daerah, nasional serta internasional. Hal ini juga konsisten dengan visi Universitas 

Tanjungpura yaitu pada tahun 2020 Universitas Tanjungpura menjadi institusi preservasi 

dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral 

pancasila dan mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun 

internasional. 

2.2 Misi 

Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan PS Kimia mampu 

menghasilkan lulusan berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan 
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pengguna. Misi PS Kimia merupakan derivatif (turunan) dari misi FMIPA dan UNTAN. 

Misi PS Kimia adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan kreatif untuk 

menghasilkan lulusan berwawasan lingkungan yang mampu menyelesaikan 

permasalahan kimia di masyarakat pengguna untuk kesejahteraan dan kemanusiaan. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang mengacu pada pengembangan 

sumber daya alam Kalimantan Barat untuk menunjang pengembangan pendidikan dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memanfaatkan ilmu dasar, teknologi dan terapannya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Misi FMIPA adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu eksakta yang berkualitas dan berwawasan 

lingkungan. Sedangkan misi UNTAN adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas sehingga dapat menghasilkan luaran yang 

mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan displin ilmu masing-

masing. 

2.3 Tujuan 

Berdasarkan misi PS Kimia tersebut diharapkan PS Kimia akan menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi dalam bidang kimia dan mengenal secara mendalam tentang 

Kalimantan Barat, sehingga mampu  menjadi pemberi arah pembangunan Kalimantan Barat 

yang seimbang, serasi, selaras dan harmonis, serta mampu berkompetisi baik di tingkat 

lokal, nasional, maupun internasional. 

Atas dasar itulah, tujuan PS Kimia dirumuskan sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi 

yaitu tugas dan darma di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

yaitu: 

1. Menghasilkan lulusan sarjana kimia yang: 

- Mampu mendukung kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan sumber daya 

manusia dalam berbagai bidang. 

- Mampu mengembangkan diri sebagai ilmuwan dan tenaga profesional yang 

mengidentifikasi permasalahan dan mendapatkan solusi strategis dalam 

permasalahan yang dihadapi. 
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- Memiliki keterampilan dalam bekerja secara mandiri maupun bekerja bersama tim 

dan memimpin. 

- Berbudi pekerti luhur serta memiliki iman dan takwa yang kuat 

- Menguasai bahasa Inggris. 

- Menguasai dan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk 

pengembangan diri. 

- Mampu bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. 

2. Menghasilkan luaran penelitian yang mencakup penelitian dasar maupun terapan 

khususnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Barat 

3.  Mengaplikasikan ilmu dasar, teknologi dan terapan untuk kesejahteraan masyarakat 

Tujuan tersebut juga merujuk pada tujuan FMIPA yaitu:  

1. Memberikan bekal dasar-dasar ilmu MIPA yang kuat melalui proses pendidikan tinggi 

dan penelitian yang inovatif dan kreatif. 

2. Memanfaatkan dasar-dasar ilmu MIPA dan terapan secara mandiri maupun bersamaan 

dengan ilmu-ilmu lain yang terkait menuju peningkatan nilai tambah yang kompetitif 

dan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat. 

3. Membuka program-program studi yang relevan dengan ilmu MIPA yang diperlukan 

daerah Kalimantan Barat. 

Sedangkan Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan 

lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian 

serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

dan memperkaya kebudayaan nasional. 

2.4 Sasaran Strategis 

Sasaran PS Kimia bidang pendidikan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia bidang MIPA Kimia dengan deskripsi generik level 6 yaitu mampu 

memanfaatkan ipteks dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi dalam situasi yang 
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dihadapi dalam penyelesaian masalah; menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.  

Sasaran PS Kimia di bidang penelitian mengacu pada Pokok Ilmiah Pokok (PIP) yang 

menjadi unggulan UNTAN yaitu Lahan Basah dan Gambut Tropis, mencakup sumber daya 

alam di dalam (tanah), di permukaan maupun di atasnya. PS Kimia menguraikan PIP 

UNTAN dengan mengarahkan penelitian terutama pada eksplorasi tumbuh-tumbuhan 

endemik yang memiliki aktivitas biologi, seperti pasak bumi, durian, dan kesum. Kemudian 

material tambang seperti zirkon dan bauksit; material tanah, yaitu lempung dan tanah 

gambut. Selain itu air gambut memiliki karakteristik dan penanganan khusus yang masih 

dikembangkan. Selanjutnya intensitas sinar matahari yang sangat tinggi di Kalimantan 

Barat menjadi sumber energi yang sangat potensial dan sedang dikembangkan 

pemanfaatannya. Letak geografis Kalimantan Barat yang berada di sepanjang pesisir pantai 

menyebabkan potensi kelautan menjadi topik yang juga menarik untuk diteliti. 

Sedangkan sasaran PS Kimia di bidang pengabdian kepada masyarakat dimulai dari 

pemetaan potensi dalam suatu daerah yang masih terisolasi kemudian merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang relevan yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan 

kesejahteraan masyarakat lokal. Kegiatan ini terintegrasi dalam kegiatan Kuliah Kerja 

Mahasiswa yang telah diselenggarakan FMIPA. 

Rumusan strategi pengembangan PS Kimia untuk berbagai komponen yang dikaitkan 

dengan faktor internal dan eksternal dipaparkan pada sub-sub-bab berikut.   

2.4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Rumusan strategi pengembangan PS Kimia terkait komponen Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rumusan strategi pengembangan PS Kimia untuk komponen Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

 

 EVALUASI 

INTERNAL 

 

 

 

 

 

EVALUASI 

EKSTERNAL 

KEKUATAN(STRENGTH) 
KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

1. Visi, misi, tujuan dan 

sasaran Program Studi telah 

konsisten dengan visi, misi, 

tujuan dan sasaran Fakultas 

serta Universitas. 

2. Visi, misi, tujuan dan 

sasaran Program Studi telah 

dinyatakan secara jelas. 

3. Strategi Program Studi 

dirumuskan dengan 

mendalam dan tepat sasaran 

sehingga memungkinkan 

tercapainya tujuan. 

1. Komitmen terhadap visi 

dan misi yang belum 

merata pada seluruh 

anggota organisasi. 

2. Kualitas SDM yang tidak 

merata untuk mencapai 

misi tridarma perguruan 

tinggi. 

3. Input PS Kimia kurang 

berkualitas. 

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. PS Kimia merupakan 

satu-satunya di 

Kalimantan Barat 

2. Letak geografis yang 

berbatasan langsung 

dengan negara lain 

yang mempercepat 

tercapainya visi untuk 

berkompetisi  

1. Meningkatkan kinerja dan 

menjaga kualitas lembaga. 

2. Penyesuaian kurikulum 

berbasis kompetensi (sesuai 

pangsa pasar). 

3. Optimasi pemanfaatan 

laboratorium. 

1. Meningkatan kemampuan 

untuk merealisasi visi dan 

misi Peningkatan dan 

pengaturan (manajement) 

dengan penerapan 

efektivitas dan efisien 

(tepat anggaran). 

2. Menggali potensi dana 

melalui kerja sama   dengan 

instansi pemerintah dan 

swasta. 

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

1. Tingkat persaingan 

antara lembaga 

pendidikan tinggi yang 

semakin ketat 

2. Banyaknya lembaga-

lembaga pendidikan 

yang hanya “menjual” 

gelar akademik 

 

1. Peningkatan SDM bidang 

akademik dan administrasi 

(studi lanjut, penataran, 

pelatihan). 

2. Peningkatan daya saing mutu 

kelulusan mahasiswa yang 

lebih baik. 

3. Peningkatan pengembangan 

informasi, pendidikan 

pengetahuan dan teknologi. 

1. Peningkatan kualitas 

kelulusan.   

2. Pemanfaatan semaksimal 

mungkin terhadap dana 

yang tersedia. 

3. Peningkatan SDM serta 

sarana dan prasarana 

akademik.  

4. Peningkatan penggalian 

sumber daya  selain dari 

mahasiswa. 
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2.4.2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

Tabel 3 menunjukkan rumusan strategi pengembangan PS Kimia yang diangkat berdasarkan 

analisis internal eksternal yang berkaitan dengan komponen tata pamong, kepemimpinan, 

sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. 

Tabel 3. Rumusan Strategi Pengembangan PS Kimia untuk Komponen Tata Pamong, 

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

  EVALUASI 

 INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 

EKSTERNAL 

KEKUATAN(STRENGTH) 
KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

1.Struktur organisasi dengan 

distribusi pekerjaan yang jelas 

2.Sanksi pelanggaran  yang 

dilakukan oleh dosen sudah 

tertuang jelas dalam buku kode 

etik dosen 

3.Adanya SOP jurusanyang 

sesuai dengan visi, misi, dan 

sasaran PS Kimia.  

4.Kepemimpinan yang efektif 

dan efisien. 

5.Adanya Ikatan Alumni yang 

membantu proses evaluasi dan 

pelacakan lulusan.  

6.Perencanaan dan 

pengembangan PS Kimia 

sudah memanfaatkan hasil 

evaluasi internal dan eksternal. 

7.Dibentuknya Gusjamu tingkat 

fakultas secara langsung 

menjamin mutu internal PS 

Kimia 

8.Banyaknya jumlah kerjasama 

dan kemitraan yang terjalin 

oleh PS Kimia dengan instansi 

luar. 

1.Tindak lanjut terhadap 

umpan balik dari 

mahasiswa, dosen, dan 

alumni tidak segera dapat 

dilaksanakan. 

2.Gusjamu belum bekerja 

secara efektif 

3.Masih kurang tegasnya 

pemberian sanksi 

4.Pelaksanaan aturan kode 

etik fleksibel 

 

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. Tersedianya peluang 

untuk mendapatkan 

hibah pengembangan 

program dari Dikti.  

2. Adanya sistem audit 

mutu akademik lintas 

program studi dan 

lintas perguruan tinggi 

1. Mengajukan hibah program 

studi pengembangan jurusan. 

2. Memperbaiki mutu dosen dan 

tenaga kependidikan di PS 

Kimia dengan cara 

mengikutsertakan dalam 

berbagai kegiatan per. latihan. 

3. Menjaga kontinuitas kerjasama 

1. Mendesak pihak 

Fakultas/Universitas 

untuk menindaklanjuti 

umpan balik dari civitas 

akademika PS Kimia.  

2. Mengefektifkan kinerja 

Gusjamu 
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melalui BAN (Badan 

Akreditasi Nasional). 

dan kemitraan dengan instansi 

luar 

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

1. Perbedaan 

karakteristik civitas 

akademika pada PS 

Kimia yang 

mendorong tidak 

taatnya bawahan pada 

pimpinan  

2. Adanya PS lain di 

universitas yang 

menurut masyarakat 

memberikan jaminan 

kerja lebih jelas 

daripada PS Kimia 

mengakibatkan 

turunnya mutu  input 

mahasiswa.  

1. Mempersiapkanpola 

kepemimpinan yang tegas.  

2. Menerapkan sanksi yang 

mengikat.  

3. Meningkatkan mutu 

mahasiswa dan lulusan 

sehingga dapat berkompetisi di 

taraf regional, nasional, bahkan 

internasional.  

1. Mempertegas pelaksanaan 

kode etik. 

2.4.3 Mahasiswa dan Lulusan 

Dalam Tabel 4 dipaparkan faktor-faktor internal dan eksternal serta strategi pengembangan 

PS Kimia terkait komponen mahasiswa dan lulusan. 
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Tabel 4. Strategi pengembangan PS Kimia untuk komponen Mahasiswa dan Lulusan  

  EVALUASI 

 INTERNAL 

 

 

 

 

EVALUASI 

EKSTERNAL 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1. Jumlah peminat yang tinggi dan 

cenderung meningkat dari tahun-

ketahun. 

2. Adanya program beasiswa penuh 

meningkatkan minat calon 

mahasiswa. 

3. Keterlibatan mahasiswa dalam 

kepanitian pada kegiatan di 

Fakultas atau Jurusan 

meningkatkan keakraban antara 

mahasiswa dengan dosen dan 

karyawan. 

4. Tingginya antusias mahasiswa 

dalam unit kegiatan mahasiswa 

(UKM) serta organisasi 

kemahasiswaan meningkatkan 

kreatifitas dan tersalurkannya 

aspirasi mahasiswa. 

1. Calon mahasiswa lebih memilih 

pendidikan yang memberikan 

fasilitas ikatan dinas. 

2. Keanekaragaman kualitas 

pendidikan calon mahasiswa 

yang berasal dari berbagai 

daerah yang memiliki 

perbedaan kualitas pendidikan 

membuat waktu adaptasi dalam 

perkuliahan lebih lama. 

 

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. Tingginya peluang kerja 

lulusan PS Kimia. 

2. PS Kimia Merupakan 

Program Studi satu-

satunya di wilayah 

Kalimantan Barat. 

3. Ketersediaan beasiswa 

yang cukup tinggi bagi 

Mahasiswa PS Kimia. 

1. Menjalin kerjasama dengan 

dunia usaha/kerja 

2. Menjalin dan merintis 

kerjasama dengan Pemerintah 

Daerah dalam hal pengelolaan 

sumberdaya alam unggulan 

dank has daerah. 

3. Mempromosikan lulusan terbaik 

di dunia kerja dan atau 

akademisi 

1. Meningkatkan kualitas 

mahasiswa dengan 

penyeragaman pengetahuan 

melalui program matrikulasi 

2. Bimbingan Tugas Akhir yang 

lebih intensif 

3. Program pengayaan materi 

teknis kepada mahasiswa yang 

match dengan dunia kerja 

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 
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1 Tidak adanya 

pembedaan kesempatan 

kerja antara lulusan 

Perguruan Tinggi Negeri 

dan swasta.  

2 Kompetisi dengan 

tenaga kerja lulusan luar 

negeri, program ekstensi 

atau moduler. 

3 Sistem evaluasi atau 

penilaian yang 

dipermudah di 

Perguruan Tinggi lain. 

4 Tuntutan lapangan kerja 

yang hanya 

memperhatikan nilai 

(angka) IPK dan kurang 

memperhatikan kualitas 

individu lulusan 

(sarjana) sebenarnya. 

1. Menjalin jejaring kerjasama yang 

luas dengan dunia usaha dan 

Perguruan Tinggi Asing dalam 

rangka transformasi Iptek dan 

memberikan peluang kerja 

lulusan  

2. Meningkatkan peran PS Kimia 

dalam konteks pembangunan 

daerah maupun pengembangan 

Iptek sebagai upaya peningkatan 

eksistensi lulusan  

3. Memberikan jaminan kepada 

dunia usaha/kerja akan kualitas 

lulusan 

1. Memacu dosen agar lebih 

komprehensif  dalam 

pembimbingan kepada 

mahasiswa  

2. Peningkatan kualitas Tugas 

Akhir mahasiswa dan 

mengupayakan  arah penelitian 

kepada konteks kepentingan 

dunia usaha 

3. Memacu penelitian dosen 

kearah pengelolaan sumberdaya 

alam khas tropika dan lahan 

gambut 

2.4.4 Sumber Daya Manusia 

Tabel 5 menyajikan analisis internal dan eksternal beserta strategi pengembangan PS Kimia 

yang berhubungan dengan komponen sumber daya manusia. 

Tabel 5. Strategi Pengembangan PS Kimia untuk Komponen Sumber Daya Manusia  

   

 

 

EVALUASI 

 INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1. Tenaga Pengajar (Dosen) 

yang berusia muda (dibawah 

45 tahun) mencapai 90%. 

2. Dosen tetap berpendidikan 

terakhir S2 dan S3 dengan 

bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi bidang 

studi 

3. Rasio antara jumlah 

mahasiswa dan dosen yang 

ideal 

4. Tingkat kehadiran dosen tetap 

dalam mengajar memenuhi 

atau sesuai dengan 

perencanaan  

5. Jumlah dosen yang 

mendapatkan hibah (grant) 

penelitian ditingkat nasional 

rata-rata 5 dosen per tahun  

6. Aktivitas publikasi ilmiah 

1. Kompetensi Calon 

Mahasiswa berfluktuasi 

tergantung minat.  

2. Kemampuan bahasa asing 

utama (Inggeris) pengajar 

masih terbatas   

3. Kerjasama dan dukungan 

Pemerintah Daerah masih 

terbatas pada pendanaan 

tertentu, masih sangat sedikit 

kerjasama penelitian maupun 

kerjasama lainnya yang 

dilakukan. 

4. Kuliah keahlian dalam 

rangka pengembangan 

kualitas dosen dan penelitian 

dari pembicara asing 

(internasional) sangat kurang  

5. Publikasi ilmiah dosen di 

jurnal nasional terakreditasi 
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EVALUASI 

EKSTERNAL 

dosen/peneliti bertaraf jurnal 

internasioanal 

dan jurnal internasional 

sangat rendah  

6. Minat dosen untuk 

mengakses dan atau 

mempublikasikan laporan 

ilmiahnya dijurnal 

internasional masih rendah  

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. Kebijakan Kerjasama 

bidang perdagangan, 

informatika, 

pendidikan dan infra-

struktur, terutama 

Inggeris, U.S.A. 

Jerman, Australia,dan 

China 

2. Beasiswa untuk 

Program S2 dan S3 di 

Luar Negeri. 

3. Hibah (grant) dan 

award dalam negeri 

(nasional) berupa 

pembiayaan penelitian 

bagi dosen/mahasiswa.  

4. Adanya dosen yang 

mendapatkan award 

berupa hibah penelitian 

di Luar Negeri. 

5. Kerjasama/Kesepaham

an dengan beberapa 

Pemerintah Kabupaten 

Kota dalam upaya 

peningkatan 

sumberdaya manusia 

Pemda. 

6. Kebijakan 

pengembangan 

ekonomi kawasan 

(MP3EI), koridor 6 

(Kalimantan) dengan 

produk unggulan: 

kelapa sawit, 

perkayuan dan bouksit. 

7. Kedekatan geografis 

dengan Sarawak, 

Malaysia dan Brunei 

Darussalam dengan 

kualitas jaringan 

infrastruktur yang terus 

1 Menjalin kerjasama dengan 

dunia usaha/kerja 

2 Menjalin dan merintis 

kerjasama dengan Pemerintah 

Daerah dalam hal 

pengelolaan sumberdaya 

alam unggulan dank has 

daerah. 

3 Optimasi fungsi dan 

manajemen laboratorium  

4 Mendorong kerjasama antar 

peneliti dengan Perguruan 

Tinggi Asing 

5 Mendorong peneliti untuk 

publikasi internasional  

1 Merubah orientasi berpikir 

mahasiswa yang hanya 

mengejar nilai dan cepat 

lulus melalui intensifikasi 

kegiatan ilmiah mahasiswa 

2 Optimasi kerjasama PS 

Kimia dan Pemerintah 

Daerah dalam rangka 

mewujudkan Kalimantan 

Barat sebagai trendsetter 

dalm pengelolaan 

sumberdaya kawasan tropika 

dan gambut 
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meningkat dan 

memungkinkan untuk 

kerjasama dalam aspek 

pendidikan dan 

penelitian. 

 

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

1 Daya tarik Perguruan 

Tinggi Negara 

Tetangga (Malaysia 

dan Brunei) dengan 

kualitas dan 

fasilitasnya serta 

kedekatannya secara 

geografis.  

2 Dukungan pendanaan 

dan gaji pengajar 

(dosen) yang 

mengajar di Negara 

Tetangga, terutama 

Sarawak, Malaysia. 

3 Tidak adanya 

pembedaan 

kesempatan kerja 

antara lulusan 

Perguruan Tinggi 

Negeri dan swasta.  

4 Kompetisi dengan 

tenaga kerja lulusan 

luar negeri, program 

ekstensi atau moduler 

5 Tawaran gaji yang 

besar bagi dosen-

dosen yang mengajar 

di program ekstensi 

dan Perguruan Tinggi 

swasta 

6 Sistem evaluasi atau 

penilaian yang 

dipermudah di 

Perguruan Tinggi lain.  

7 Tuntutan lapangan 

kerja yang hanya 

memperhatikan nilai 

(angka) IPK dan 

kurang 

memperhatikan 

kualitas individu 

lulusan (sarjana) 

1 Menjalin jejaring kerjasama 

yang luas dengan dunia usaha 

dan Perguruan Tinggi Asing 

dalam rangka transformasi 

Iptek dan memberikan peluang 

kerja lulusan  

2 Meningkatkan peran PS Kimia 

dalam konteks pembangunan 

daerah maupun pengembangan 

Iptek sebagai upaya 

peningkatan eksistensi lulusan  

3 Membangun iklim ilmiah di 

lingkungan kampus  

4 Memperbaiki dan optimasi 

manajemen perpustakaan dan 

laboratorium penelitian 

1 Peningkatan kualitas 

keilmuan dan keahlian dosen 

2 Memperbaiki system dan 

model pengajaran secara 

berkala setelah melalui 

mekanisme evaluasi kegiatan 

belajar mengajar 

3 Membangun PS Kimia 

sebagai trendsetter dalam 

pengelolaan sumberdaya 

alam kawasan tropika dan 

gambut melalui penelitian 

penelitian berkualitas. 
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2.4.5 Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

Rumusan strategi pengembangan PS Kimia terkait komponen kurikulum, pembelajaran dan 

suasana akademik dari analisis internal dan eksternal dipaparkan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Rumusan strategi pengembangan PS Kimia untuk komponen Kurikulum, 

Pembelajaran dan Suasana Akademik. 

  EVALUASI 

 INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 

EKSTERNAL 

KEKUATAN (STRENGTH) 
KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

1. Kesesuaian visi, misi, sasaran 

dan tujuan degan kompetensi 

lulusan 

2. Kurikulum PS Kimia sesuai 

dengan kurikulum nasional 

3. Kompetensi lulusan disesuaikan 

dengan kebutuhan stakeholders 

4. Kurikulum dirancang luas, 

mendalam, dan fleksibel 

sehingga mahasiswa dapat 

memilih dan mengembangkan 

peminatannya dengan baik 

5. Tersedia GBPP dan SAP untuk 

setiap mata kuliah sehingga 

metode, strategi dan arah 

pembelajaran terarah 

6. Tersedianya jaringan wifi yang 

dapat digunakan mahasiswa dan 

dosen secara gratis 

 

7. Strategi pembelajaran yang 

efisien dan produktif, mengacu 

pada tujuan pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi 

informasi 

8. Tersedianya SOP dan buku 

panduan akademik yang menjadi 

acuan dalam penilaian dan 

evaluasi studi mahasiswa 

9. Jurnal ilmiah dan buku 

elektronik mengenai bidang 

kimia mudah diperoleh secara on 

line 

1. Masih kurangnya 

ruangan kelas 

2. Masih kurangnya 

fasilitas laboratorium 

3. Kualitas input yang 

tidak merata 

4. Tidak meratanya 

jumlah dosen yang 

memiliki keahliah 

bidang kimia khusus 

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. PS Kimia merupakan 

satu-satunya di 

Kalimantan Barat 

2. Wilayah tropika dan 

1. Memberikan dukungan 

penuh pada dosen dan 

mahasiswa untuk melakukan 

penelitian dan pengebdian 

1. Mengusulkan 

penambahan fasilitas 

laboratorium pada 

fakultas dan 
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gambut yang unik 

merupakan objek 

penelitian yang 

menarik 

3. Tersedianya peluang 

mahasiswa untuk 

mendapatkan dana 

penelitian atau 

pengembangan 

potensi dirinya baik 

bidang ilmiah 

maupun minat bakat 

4. Banyaknya peluang 

untuk melakukan 

publikasi ilmiah baik 

di taraf nasional 

ataupun internasional 

pada masyarakat 

2. Dosen melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan penelitiannya 

serta kegiatan pengabdian 

pada masyarakat sehingga 

mahasiswa terbiasa dengan 

situasi ilmiah  

universitas 

2. Mengusulkan 

penambahan ruangan 

kelas 

3. Melakukan 

pembianaan pada 

mahasiswa dalam 

kegiatan ilmiah  

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

1. Tingkat persaingan 

antara lembaga 

pendidikan tinggi yang 

semakin ketat 

2. Tingkat kepercayaan 

masyarakat Kalbar yang 

masih rendah terhadap 

kualitas dan masa depan 

lulusan Kimia 

1. Meningkatkan standar 

kompetensi lulusan 

2. Mempublikasikan prestasi 

yang diperoleh dosen atau 

mahasiswa melalui media 

massa 

3. Melakukan promosi tentang 

jurusan kimia pada siswa 

siswi SMA 

1. Meningkatkan 

kompetensi dosen 

melalui studi lanjut dan 

pelatihan 

2.4.6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi 

Rumusan strategi pengembangan PS Kimia terkait komponen kurikulum, pembelajaran dan 

suasana akademik dari analisis internal dan eksternal dipaparkan dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Rumusan strategi pengembangan PS Kimia untuk komponen Sarana dan 

Prasarana dan Sistem Informasi 

  EVALUASI  

INTERNAL 

 

 

 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 
KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1. Tersedianya dana yang 
memadai untuk 
pengembangan sarana, 
prasarana, dan SDM;  

2. Penyusunan anggaran 
belanja yang terencana;  

3. Untan merupakan salah 
satu simpul lokal jaringan 

1. Internet belum dapat 
dimanfaatkan secara optimal  

2. Pengelolaan dana belanja 
modal yang terpusat, belum 
adanya otonomi dalam 
pengelolaan dana; 

3. Belum optimalnya Fakultas 
mencari sumber dana 
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EVALUASI  

EKSTERNAL 

INHERENT Dikti 
4. Administrasi pengawasan 

anggaran yang baik;  
5. Sistem manajemen 

informasi telah 
menggunakan teknologi 
informasi (intranet dan 
internet)  

alternatif. 
4. Manajemen laboratorium 

belum optimal 
5.   Kondisi listrik dan air bersih 

kurang memadai untuk 
penyelenggaraan kegiatan 
penelitian maupun 
operasional laboratorium 
yang optimal. 

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. UNTAN sebagai 
pengelola Open Source 
Software (OSS) di 
Kalimantan Barat 
sehingga menjadi pusat 
pemanfaatan dan 
pengembangan iklim 
teknologi informasi yang 
potensial 

2. Penerimaan grant dan 
hibah penelitian 
meningkat, sehingga 
memacu manajemen 
laboratorium untuk 
mampu  menjamin 
pelaksanaan penelitian 

3. Kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah 
Propinsi Kepulauan Riau, 
terutama dengan daerah 
kabupaten Natuna dan 
sekitarnya merupakan 
sumber alternative baru 
pembiayaan 

1. Menyelenggarakan workshop 

sebagai salah satu sumber 

pembiayaan alternatf  

2. Menjalin dan merintis 

kerjasama kerjasama 

penelitian dengan peneliti 

dari fakultas atau pihak lain 

di luar UNTAN 

3. Optimasi pemanfaatan 

teknologi informasi 

 

1. Optimasi pemanfaatan 

laboratorium 

2. Menjalin kerjasama dengan 

institusi lain dalam bidang 

penelitian 

3. Pemanfaatan laboratorium dalam 

rangka membantu Pemerintah 

Daerah maupun institusi lain  

 

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

1. Perkembangan 
kecanggihan peralatan 
laboratorium belum 
diimbangi kecanggihan 
instrument laboratorium 
PS Kimia 

2. Perguruan Tinggi swasta 
di Jawa lebih dianggap 
memberikan kualitas 
pendidikan yang baik 

3. Kerusakan instrument 
laboratorium akibat listrik 
yang tidak stabil 

4. Penggunaan air hujan 
mempengaruhi kualitas 

1. Menjalin kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi di Luar 

Negeri dalam rangka optimasi 

penelitian 

2. Penggunaan stabilizer dalam 

pemeliharaan instrument 

laboratorium 

3. Optimasi manajemen 

laboratorium 

1. Mendorong agar mekanisme 

pembiayaan tidak terpusat 

2. Optimasi pemanfaatan jaringan 

internet dan system informasi 

3. Optimasi pemanfaatan OSS 

kepada civitas Akademika 
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air yang seharusnya / 
ditentukan 

2.4.7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

Analisis internal dan eksternal beserta strategi pengembangan PS Kimia berdasarkan 

komponen penelitian, pelayanan / pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama diberikan 

dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Strategi Pengembangan PS Kimia berdasarkan Komponen Penelitian, 

Pelayanan / Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama 

 

 

 

  EVALUASI 

 INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 

EKSTERNAL 

KEKUATAN(STRENGTH) 
KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

1. Kompetensi dosen/peneliti 

dalam persaingan 

mendapatkan pembiayaan 

penelitian dan kegiatan 

pengabdian masyarakat 

cukup tinggi  

2. Produktivitas perolehan 

dana/hibah penelitian dan 

kegiatan pengabdian pada 

masyarakat cukup baik 

(mencapai 7 paket penelitian 

per tahun  dan 3 paket PKM 

per tahun sejak 2009-2012) 

3. Upaya publikasi hasil 

penelitian pada media/jurnal 

internasional sudah 

terbangun 

4. Publikasi Tugas Akhir 

mahasiswa mencapai hampir 

8% sejak 2002-2012  

5. Sudah ada jejaring 

kerjasama penelitian dan 

kegiatan pengabdian pada 

masyarakat 

6. Potensi kerjasama penelitian 

dengan luar negeri sudah 

dirintis   

7. Mahasiswa dilibatkan dalam 

kegiatan penelitian para 

dosen 

1. Penguasaan bahasa 

Inggeris peneliti yang 

kurang baik merupakan 

kelemahan potensial untuk 

publikasi skala 

internasional 

2. Adopsi hasil kegiatan 

PKM dosen maupun 

mahasiswa oleh 

masyarakat dinilai belum 

optimal   

3. Manajemen laboratorium 

dan keterbatasan 

instrumentasi laboratorium 

menyebabkan kinerja 

pelaksanaan / penyelesaian 

penelitian masih belum 

efektif dan efisien 

4. Kompetensi dan kemauan 

peneliti (dosen) dalam 

mempublikasikan hasil 

penelitian masih 

didominasi oleh prosiding, 

seminar, atau poster 

berbahasa Indonesia 

5. Mahasiswa yang 

dilibatkan dalam kegiatan 

penelitian dosen terbatas 

sesuai dengan kualitas 

individu bersangkutan 
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PELUANG 

(OPPORTUNITY) 
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

1. Tersedianya program 

pembiayaan penelitian 

bagi dosen dan 

mahasiswa dari Dikti 

dan institusi lainnya.  

2. Kebijakan politik luar 

negeri Indonesia 

membuka kesempatan 

membangun jaringan 

kerjasama penelitian 

dengan pihak asing. 

3. Aturan untuk publikasi 

ilmiah sebagai syarat 

kelulusan mahasiswa 

memicu peningkatan 

kompetensi penelitian 

mahasiswa dan peluang 

pemanfaatan Tugas 

Akhir mahasiswa  oleh 

dunia usaha/kerja 

4. Tawaran kerjasama 

penelitian di bidang 

kimia dan bioteknologi 

dari banyak pihak 

meningkat 

1. Meningkatkan kualitas dan 

kapasitas laboratorium 

penelitian 

2. Meningkatkan penguasaan 

bahasa asing bagi dosen dan 

mengupayakan beasiswa 

pelatihan bahasa 

3. Menjaga kontinuitas 

kerjasama dan kemitraan 

dengan instansi luar 

4. Meningkatkan kualitas 

keahlian dosen/peneliti 

melalui dukungan 

pembiayaan partisipasi 

kegiatan pengembangan 

kapasitas keahlian berskala 

internasional atau nasional 

1. Mendorong dosen agar 

lebih intensif dalam 

pembimbingan Tugas 

Akhir mahasiswa dengan 

topik penelitian yang 

menarik bagi dunia 

usaha/kerja  

2. Optimalisasi manajemen 

laboratorium penelitian 

3. Membangun iklim 

persaingan yang sehat 

dalam bidang ilmiah 

ditingkat mahasiswa guna 

meningkatkan daya ungkit 

hasil penelitian/Tugas 

Akhir mahasiswa terhadap 

kemanfaatannya dalam 

dunia usaha atau 

perkembangan Iptek 

ANCAMAN (THREAT) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

1. Tingkat persaingan 

dalam mendapatkan 

hibah penelitian bagi 

dosen/peneliti atau 

mahasiswa semakin 

ketat dan terbatas oleh 

persyaratan 

kepangkatan atau 

jenjang pendidikan 

2. Pemerintah daerah 

sangat kurang 

memanfaatkan hasil-

hasil penelitian dari PS 

Kimia kecuali yang 

didanai oleh APBD  

3. Perkembangan Iptek 

yang pesat mengancam 

daya saing peneliti 

1. Menjalin komunikasi yang 

lebih intensif dengan 

Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemanfaatan potensi 

penelitian PS Kimia bagi 

pengelolaan sumberdaya 

alam khas daerah.  

2. Meningkatkan kecanggihan 

instrumentasi laboratorium  

sehingga mampu bersaing 

paling tidak di tingkat 

nasional 

3. Meningkatkan mutu 

mahasiswa dan lulusan  

1. Mendorong dosen/peneliti 

untuk melanjutkan jenjang 

pendidikannya. 

2. Mendorong dan 

menjadikan pengelolaan 

sumberdaya alam khas 

daerah sebagai core 

competence penelitian PS 

Kimia  

3. Mendorong kerjasama 

penelitian (peneliti)  

dengan institusi atau 

Perguruan Tinggi asing 

dalam rangka memperoleh 

eksternalitas kecanggihan 

instrumentasi 

laboratorium atau 

perangkat pendukung 
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dalam kesempatan 

memperoleh hibah-

hibah penelitian karena 

rendahnya kualitas 

instrumentasi 

laboratorium 

4. Dukungan dana dan 

penguasaan bahasa 

asing (Inggeris) pada 

Perguruan Tinggi di 

negara tetangga 

(Malaysia) mengancam 

potensi penelitian 

terhadap sumberdaya 

alam khas tropis dan 

gambut  

penelitian. 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA 

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1  Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Tinggi 

Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019 dikelompokkan 

sebanyak 5 arah kebijakan antara lain: 

1. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi; 

2. Peningkatan relevansi pendidikan tinggi; 

3. Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi; 

4. Peningkatan daya saing pendidikan tinggi; 

5. Peningkatan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. 

Strategi pendidikan tinggi untuk mendukung kelima arah kebijakan tersebut antara lain: 

1. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi 

a.  Peningkatan kualitas dosen; 

b.  Peningkatan kerjasama akademik dan penelitian antar PT; 

c.  Pengembangan sistem insentif untuk mendukung kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat; 

d.  Pemantapan sistem penjaminan mutu institusi dan program studi perguruan tinggi; 

e.  Penjaminan mutu LPTK untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru; 

f.  Percepatan pertumbuhan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal yang terakreditasi 

internasional (terindeks di Scopus); 

g. Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan keguruan; 

h.  Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi 

berdasarkan merit system; 

i.  Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa 

dan berasrama. 

2. Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi 

a. Pengembangan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan 

industri; 

b.  Penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri untuk litbang; 

c.  Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara selektif, 

dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, sains, 

keteknikan, kedokteran; 
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d. Perlindungan prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat, 

seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dll; 

e.  Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerja sama dengan 

dunia usaha/dunia industri; 

f. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan 

pemerintah, universitas, industri. 

3. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi 

a.  Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi; 

b.  Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

PTN; 

c.  Penyediaan bantuan biaya pendidikan tinggi untuk masyarakat yang secara 

ekonomi tidak/kurang mampu. 

4. Peningkatan Daya Saing Pendidikan Tinggi 

a.  Penguatan institusi PT dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan 

kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation; 

b.  Penguatan institusi pendidikan tinggi agar berdaya saing internasional; 

c.  Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang saling menguntungkan 

untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional dan paten. 

5. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Perguruan Tinggi 

a. Peningkatan kualitas pengendalian internal pendidikan tinggi; 

b. Pemantapan otonomi perguruan tinggi dengan memfasilitasi 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Untan 

Arah kebijakan dan strategi Untan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi pendidikan 

tinggi sebagaimana tercantum dalam Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Arah kebijakan dan strategis Untan 

diurikan dalam Buku Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2015 – 2019. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PS Kimia FMIPA Untan 

Arah kebijakan dan strategi PS Kimia FMIPA Untan juga didasarkan pada arah kebijakan 

dan strategi pendidikan tinggi dan kemudian merujuk pada arah dan kebijakan strategi yang 

telah ditetapkan oleh Untan dalam Renstra Untan 2015 – 2019. Arah kebijakan dan strategi 
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PS Kimia mengikuti kebijakan dasar, rencana dan implementasi program FMIPA Untan 

Tahun 2014 – 2018 dalam Buku Rencana Strategi FMIPA Untan Tahun 2014 – 2018. 

3.4 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi yang dirujuk oleh PS Kimia mengikuti kerangka regulasi yang ditetapkan 

dalam rencana strategis Untan Tahun 2014 – 2019 dimana regulasi tersebut dirubah dan 

disusun dengan menyesuaian pada tantangan global, regional dan nasional. Kerangka 

regulasi Untan diarahkan untuk: 

1) Membuat regulasi lokal yang diturunkan dari Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan Kebijakan Menteri yang terkait langsung dengan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi;  

2)  Peningkatan sumber daya manusia universitas MULIA (Maju, Unggul, Luhur, 

Inspiratif dan Akuntabel) baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan;  

3)  Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum, SOP, fasilitas 

dan pendanaan;  

4)  Peningkatan pemerataan akses terutama bagi kelompok masyarakat 3T (terpencil, 

terluar, dan tertinggal) sebagai konsekuensi dari keberadaan Untan di daerah yang 

sedang membangun;  

5)  Peningkatan daya saing universitas melalui kompetensi pada berbagai tingkatan;  

6)  Peningkatan tata kelola universitas menuju universitas MULIA. 

Keenam arah yang didasarkan pada kerangka regulasi di atas diyakini dapat membawa 

Untan mencapai Visi yakni “Pada tahun 2020 Untan menjadi institusi preservasi dan pusat 

informasi ilmiah Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan 

mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional” dan 

Misi yakni “Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat secara bermutu sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, 

mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu 

memberikan arah bagi pengembangan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing”. 

3.5 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan di PS Kimia secara total mengikuti arahan dan gambaran yang telah 

disusun dan ditetapkan di lingkungan Universitas Tanjungpura. Dalam sub-bab berikut 
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diberikan kerangka kelembagaan Untan yang disusun dalam Buku Renstra Untan Tahun 

2014 – 2019.  

3.5.1. Penataan kelembagaan Untan 

Tujuan umum dari penataan kelembagaan Untan adalah untuk menyesuaikan Untan dengan 

lingkungan strategis. Secara khusus, penataan ini dimaksudkan untuk: 

a. Menciptakan iklim organisasi yang lebih tertata secara sistematis, serta 

kelengkapan mekanisme sistem organisasi dengan merujuk kepada peraturan 

perundang-undangan; 

b. Membangun sistem organisasi yang menjadi landasan baik dalam hubungan 

internal organisasi maupun dalam hubungan akuntabilitas dan transparansi 

dengan publik; 

c.  Mewujudkan sasaran atau target, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 

pengaturan yang akan diwujudkan oleh Untan baik dalam target jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Organisasi dan Tata Kerja Untan saat ini 

berdasarkan Kepmendiknas Nomor 095/0/2001 Jo Kepmendikbud Nomor 

0171/0/1995 Jo Kepmendiknas Nomor 31 Tahun 2011. 

Dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan pendidikan yang semakin komplek saat ini 

Untan masih menggunakan dasar SOTK tahun 2001 hal ini tentu sudah tidak relevan lagi. 

Karena selama 14(empat belas) tahun belum pernah mengalami perubahan secara 

menyeluruh, walaupun terakhir telah mengalami perubahan dengan Kepmendiknas Nomor 

31 Tahun 2011 tetapi hanya bersifat perubahan penambahan 2 (dua) fakultas yaitu fakultas 

Kedokteran dan fakultas MIPA, sedangkan perubahan secara mendasar hingga saat ini 

belum pernah dilaksanakan. 

Landasan dasar untuk mendorong perubahan adalah semangat tujuan reformasi birokrasi 

pada tujuan perubahan reformsi birokrasi dan tatakelola sitem pemerintahan menuju kearah 

yang lebih baik sebagaimana telah diamanatkan pada setiap Lembaga/Kementrian Pusat dan 

Daerah sesuai berdasarkan: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kementrian Negara, Permen PAN dan RB 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Road Map RB-PJP 2010-2025, maka Untan telah berupaya 

mewujudkan amanat tersebut dengan melakukan reformasi perubahan bidang 

ketatalaksanaan, kelembagaan dan bidang lainnya. 
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3.5.2. Peningkatan fungsi pokok kelembagaan 

Peningkatan fungsi pokok kelembagaan antara lain: 

Dengan pembentukan organ yang mempresentasikan pemangku kepentingan, organ yang 

mempresentasikan pendidikan dan pengawasan akademik. Pembentukan organ baru Untan 

yang telah masuk dalam pembahasan di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan dalam proses tahap pembahasan di Men PAN & RB saat ini adalah: 

a.  Sampai dengan akhir 2014, Untan telah menetapkan tiga kebijakan utama dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan kebijakan yang telah 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan isu-isu strategis terkait dengan kondisi 

universitas. Dari kebijakan-kebijakan tersebut lahir program-program kerja yang akan 

diimplementasikan; 

b.  Fokus terhadap perubahan tata kelola di Untan adalah mengoptimalkan fungsi 

perencanaan dan sistem informasi dan fungsi lembaga. Tujuan perubahan tersebut 

adalah untuk merestrukturisasi ulang struktur organ yang telah ada maupun menambah 

struktur organ baru karena kebutuhan yang sangat mendesak. Adanya kebijakan 

pemerintah yang mengharuskan perubahan dalam SOTK di Untan yang telah tidak 

sesuai lagi dengan kondisi perkembangan pada saat ini guna melakukan 

penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang lebih baik 

dengan menerapkan prinsip efektif, efisien dan produktivitas. Disamping itu juga dalam 

rangka memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat; 

c.  Penataan organisasi Untan diarahkan pada pembagian tugas unit/satuan kerja sesuai 

dengan fungsi-fungsinya. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi fungsi perencanaan dan 

sistem informasi merupakan solusi yang terbaik. 

3.5.3. Rencana Pengembangan dan Perubahan Kelembagaan Untan 

Kedepan organ kelembagaan Untan akan dilakukan penataan sesuai dengan semangat 

perubahan. Selain melakukan perubahan nama atau nomenklatur pada beberapa unsur 

kelembagaan, Untan juga melakukan Peningkatan Akuntabilitas kelembagaan yang antara 

lain dilakukan dengan menambah organ SPI dalam SOTK baru sebagai fungsi kontrol 

kelembagaan; dan juga meningkatkan fungsi pengawasan bidang keuangan, kepegawaian, 

dan bidang akademik. 

Peningkatan tata kelola organisasi dan kepemimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kejelasan aturan dan mekanisme atau prosedur kerja dengan pembuatan program Standar 
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Operasional Prosedur (SOP) sesuai amanat Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur. Untan juga terus berupaya 

meningkatakan bidang layanan publik dengan pembuatan program Standar Pelayanan (SP) 

sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3.5.4. Landasan pengembangan kelembagaan Untan 

Guna menjawab tantangan masa depan dan dalam upaya meningkatkan kinerja dan tata 

kelola yang akuntabel maka penyelenggaraan fungsi lembaga pendidikan perlu didukung 

oleh adanya SOTK yang berfungsi sebagai arahan teknis (technicalguidance) terhadap 

semua kegiatan lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi organisatorisnya secara 

terstruktur. SOTK Untan saat ini, berlandaskan pada Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 Juncto Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

095/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Untan. Namun, berdasarkan perkembangan, 

keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut perannya sudah tidak relevan lagi, 

mengingat perkembangan saat ini. Fungsi pengaturan perguruan tinggi telah banyak 

digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan yang sebagian isinya diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permen PAN dan RB Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Road Map RB-PJP 2010 2025, Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Grand Design RB-PJM 2010-2015, Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, 

Surat Men PAN RB Nomor 8/488/M.PAN-RB.02/2012 tentang Penegasan penggunaan dan 

Penerapan SOP, SP, SPM dari K/L. 

Dengan dasar tersebut, secara logis perundang-undangan, produk hukum yang berada di 

bawahnya harus menyesuaikan keadaan. Oleh sebab itu SOTK Untan yang ada saat ini 

harus segera disinkronkan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru guna 

terciptanya penataan organisasi ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan layanan 

pendidikan yang semakin komplek di era globalisasi. 
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BAB IV. TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN 

4.1 Target Kinerja 

Sebelum menyusun target kinerja, PS Kimia telah mengidentifikasi beberapa kelemahan, 

menggali akar permasalahannya kemudian membuat perencanaan strategi pemecahannya.   

Berikut adalah daftar kelemahan dalam PS Kimia.     

1. Kelemahan dalam hal sarana dan prasarana, yaitu fasilitas laboratorium untuk 

mendukung penelitian advanced dosen dan mahasiswa masih kurang, jumlah peralatan 

laboratorium untuk mendukung modul praktikum dan penelitian mahasiswa masih 

perlu ditambah, fasilitas koneksi internet perlu perbaikan beserta penambahan sumber 

daya manusia untuk mengelola sistem informasi.  

2. Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa rata-rata lebih dari 12 bulan, sementara 

idealnya adalah maksimum 12 bulan. 

3. Perolehan hibah kompetitif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum 

merata diantara dosen, publikasi internasional yang masih kurang, aktivitas setiap 

dosen dengan instansi lain belum merata dengan kontinuitas kerja sama yang belum 

optimal. 

4. PS Kimia (Jurusan Kimia) tidak sepenuhnya memiliki otoritas dalam perencanaan 

maupun pengelolaan anggaran, namun bergantung pada kebijakan strategis Fakultas 

dan Universitas, sementara saat ini sumber pendanaan dalam pengelolaan PS hanya 

dari APBN dan SPP. 

Pemetaan kelemahan berdasarkan akar permasalahan berikut sasaran dan strategi yang 

direncanakan untuk mengatasi permasalahan dipaparkan berikut. 
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1. Pemetaan permasalahan sarana dan prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas laboratorium untuk mendukung penelitian advanced dosen dan mahasiswa masih kurang, jumlah 
peralatan laboratorium untuk mendukung modul praktikum dan penelitian mahasiswa masih perlu ditambah, 
fasilitas koneksi internet perlu perbaikan beserta penambahan sumber daya manusia untuk mengelola sistem 
informasi. 

Terbatasnya pembiayaan dan perencanaan penganggaran 
yang terpusat di fakultas dan universitas 

Strategi: memperkuat negosiasi dengan 
fakultas dan universitas untuk 
menjadikan program dari PS Kimia 
menjadi prioritas. Hal ini dilakukan 
dengan cara menyusun perencanaan 
berbasis data dan kebutuhan yang 
tajam dan akurat. 

Mencarikan sumber dana lain: menjadikan 
laboratorium riset dan bioteknologi, ekspertis 
dosen dan membentuk unit produktif sebagai 
income generator. 

Kondisi laboratorium saat ini belum memungkinkan 
sebagai sumber pendapatan, karena belum 
tersertifikasi atau terakrediatasi 

Sosilisasi dan promosi 
kapasitas sumber daya 
manusia PS Kimia;  menyusun 
regulasi kerjasama antara 
institusi/perusahaan 
pengguna dengan PS Kimia, 
maupun antara PS Kimia 
dengan akademisi. 

Strategi jangka pendek:  
terkait laboratorium riset dan 
bioteknologi adalah inisiasi 
dan penyiapan laboratorium 
penguji tersertifikasi. 

Membuka unit bisnis di bawah PS 
Kimia yang melibatkan mahasiswa 
maupun alumni, yaitu: 
- Pembentukan unit produktif  
- Pembentukan pusat 

bimbingan belajar (dapat 
berupa bimbingan materi 
pelajaran Kimia maupun 
penulisan karya ilmiah)  

Komp. F 

Komp. B 

Komp. B 
Komp. D 

Komp. F 

Komp. F, B Komp. A, B G Komp. C, D, F, G 
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2. Pemetaan permasalahan masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa rata-rata lebih dari 12 bulan, sementara idealnya adalah 
maksimum 12 bulan 

Regulasi dari Fakultas dan Universitas terkait 
syarat mengajukan tugas akhir adalah IPK 2.0, 
telah lulus 110 SKS akibatnya banyak 
mahasiswa yang melakukan penelitian 
disamping mengulang mata kuliah yang 
nilainya masih rendah ( C). Hal ini 
menyebabkan waktu penelitian melebihi 
waktu yang ditetapkan.  

Strategi untuk mengatasi permasalahan 
ini adalah secara internal, PS Kimia 
perlu mempertimbangkan kesiapan 
mahasiswa untuk melakukan tugas 
akhir (mengevaluasi SOP Tugas Akhir) 

Masa untuk karakterisasi dan analisis sampel 
yang dilakukan di instansi lain atau perguruan 
tinggi lain bisa mencapai 2 – 3 bulan.  

Akar permasalahan adalah kurangnya sarana 
laboratorium advanced untuk kebutuhan 
penelitian. Strategi mengatasi permasalahan ini 
dipaparkan dalam pemetaan kelemahan 1. 

Komp. C 

Komp. B 

Komp. F 

Komp. B Komp. F 
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3.  Pemetaan permasalahan perolehan hibah kompetitif penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang belum merata diantara dosen, publikasi internasional 

yang masih kurang, aktivitas setiap dosen dengan instansi lain belum merata 

dengan kontinuitas kerja sama yang belum optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Berikut yang akan dipaparkan adalah sasaran PS Kimia dalam empat bidang dalam 

fungsinya sebagai penyelenggara tridharma perguruan tinggi dan pelaksana operasioanal 

program studi.   

A. Sasaran Dan Strategi Pencapaian Bidang Pendidikan 

Sasaran PS Kimia FMIPA UNTAN bidang pendidikan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia bidang MIPA Kimia dengan deskripsi generik level 6.  

1.  Menguasai pengetahuan tentang sifat-sifat dan karakteristik unsur-unsur, molekul dan 

senyawa kimia baik organik maupun anorganik maupun metode mengkarakterisasinya 

Perolehan hibah kompetitif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum merata 
diantara dosen, publikasi internasional yang masih kurang, aktivitas setiap dosen dengan instansi 
lain belum merata dengan kontinuitas kerja sama yang belum optimal. 

Kemampuan dosen yang belum merata, 
dimana masih ada yang berkualifikasi S2 
dengan masa kerja masih relatif singkat. 

Strategi: 
mengikutsertakan 
peneliti muda dalam 
grup peneliti yang telah 
established; 
mengadakan pelatihan 
dan pendampingan 
penulisan proposal 
penelitian dan PKM.  

Kualitas penelitian yang belum 
memadai untuk dipublikasikan dalam 
jurnal internasional bereputasi 

Akar permasalahan: 
kurangnya sarana 
laboratorium advanced 
untuk kebutuhan 
penelitian.  

Strategi: menjalin kerja 
sama (kolaborasi) penelitian 
dan PKM   dengan dosen-
dosen dari universitas lain 
dalam negeri maupun luar 
negeri juga dengan instansi 
pemerintahan regional 
maupun nasional. 

Strategi mengatasi 
permasalahan ini 
dipaparkan dalam 
pemetaan kelemahan 1. 

Komp. D dan G 

Komp. D Komp. G 

Komp. D Komp. G, B Komp. F 
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sehingga memahami perubahan yang dapat dialami komponen tersebut, memahami 

strategi untuk memodifikasi komponen tersebut menjadi bahan material yang bernilai 

guna tambah. Sasarannya adalah mampu mengidentifikasi permasalahan atau tantangan 

yang berkaitan dengan Kimia dan merumuskan cara penyelesaian masalah berdasarkan 

kadiah pengetahuan Kimia. 

Strategi Pencapaian:  

a. Mengevaluasi Kurikulum PS Kimia FMIPA UNTAN secara periodik setiap 5 Tahun 

b. Menyelenggarakan pengajaran seperti yang tertuang dalam kurikulum PS Kimia 

FMIPA UNTAN dengan metode pengajaran yang inovatif dan melibatkan peran 

mahasiswa yang menginisiasi cara berfikir kritis dan rasional, serta metode evaluasi 

yang transparan dan terukur. 

c. Pengayaan keterampilan instruksional dosen melalui pelatihan model pembelajaran 

student centered learning, Pekerti dan Ancang Aplikasi.   

d. Melakukan pembinaan aktivitas mahasiswa dalam lomba-lomba keilmuan dan 

kreativitas seperti ON MIPA, OSN Pertamina, PKM Ditjen Belmawa, LKTI dll. 

2. Terampil bekerja dengan penguasaan akan keamanan dan keselamatan kerja di 

laboratorium. 

Strategi Pencapaian:  

a. Menyelenggarakan praktikum dengan penekanan secara terus menerus pada 

keterampilan dan keamanan, pemahaman tentang hazards bahan-bahan kimia, 

penanganannya dan penanggulangan cepat jika terjadi kecelakaan kerja di 

laboratorium. 

b. Pelatihan bekerja di laboratorium bagi mahasiswa yang akan memprogram penelitian 

tugas akhir 

3. Lulusan yang memiliki visi penerapan atau aplikasi ilmu yang dimiliki dalam menjawab 

persoalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Strategi Pencapaian:  

a. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan penerapan 

dan pengembangan ilmu dan teknologi melalui program kreativitas mahasiswa  

b. Menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dituangkan dalam 

kurikulum PS Kimia. 
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4. Kualitas lulusan yang mengikuti perkembangan ilmu kimia dan ilmu-ilmu terkait secara 

global dan mampu berkomunikasi ilmiah pada tataran internasional. 

 Strategi Pencapaian:      

a. Menyelenggarakan pengajaran yang mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

b. Meningkatkan penguasaan kemampuan bahasa internasional dengan cara 

meningkatkan akses mahasiswa terhadap sumber-sumber pustaka (buku teks/e-

book/artikel-artikel ilmiah berbahasa internasional). 

c. Meningkatkan peluang kerjasama pendidikan yang memberikan peluang pertukaran 

pelajar ke luar negeri.  

5. Pemahaman tentang dunia kerja dan pendidikan 

    Strategi Pencapaian:  

a. Melakukan kegiatan kerja praktek dan kunjungan industri yang terstruktur di dalam 

kurikulum. 

b. Mengadakan kuliah umum/kuliah tamu/kegiatan career expo dengan mendatangkan 

alumni atau praktisi dunia kerja yang berkompeten sebagai narasumber. 

B. Sasaran Dan Strategi Pencapaian Bidang Penelitian 

1.  Memiliki luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal nasional terakreditasi 

maupun internasional bereputasi, hak atas kekayaan intelektual (HaKI) serta prototipe 

suatu teknologi.  

2.  Meningkatnya peran PS Kimia sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi 

terutama untuk pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam Kalimantan Barat 

sesuai dengan RIP UNTAN 

Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2017-2020) : 

a. Memfasilitasi penelitian seluruh dosen PS Kimia secara individu atau dalam 

kelompok bidang hingga menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi dalam 

jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. 

b. Melakukan pendampingan (coaching clinic) penulisan hasil penelitian dalam bentuk 

artikel publikasi.  

c. Mendorong dosen-dosen untuk mengajukan dan mendapatkan hibah penelitian 

ditingkat nasional maupun internasional. 

d. Membentuk kerjasama penelitian dengan berbagai instansi dalam/luar negeri.  
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e. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam bidang aktivitas penalaran melalui kegiatan 

workshop penulisan karya ilmiah. 

f. Menjembatani komunikasi ilmiah antara peneliti-peneliti dengan pihak industri di 

Kalimantan Barat sehingga terjalin kerjasama yang menguntungkan pada kedua belah 

pihak. 

Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2017-2025): 

a. Meningkatkan fasilitas dan sumber pendanaan yang memungkinkan dosen-dosen PS 

Kimia untuk menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk publikasi pada jurnal 

internasional bereputasi.  

b. Memelihara keberlanjutan kerjasama antara institusi dengan pihak luar instansi 

sebagai pengguna jasa penelitian untuk pencapaian visi dan misi PS Kimia sebagai 

institusi pengembang  sumber daya alam di Kalimantan Barat.  

c. Meningkatkan dan memelihara keberlanjutan kerjasama penelitian dengan institusi 

dalam/luar negeri.  

C. Sasaran Dan Strategi Pencapaian Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

 Diseminasi ilmu dan teknologi kepada masyarakat  

Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2017-2020) : 

a. Memfasilitasi kegiatan PkM seluruh dosen PS Kimia baik secara individu atau dalam 

kelompok.  

b. Mendorong dosen-dosen untuk mengajukan hibah PkM di tingkat nasional maupun 

internasional. 

c. Mengadakan pelatihan-pelatihan teknologi tepat guna kepada masyarakat 

d. Membantu komersialisasi produk industri rumah tangga dalam bentuk pelatihan 

pengemasan produk, pengurusan perizinan dan sertifikasi produk, serta  manajemen 

pemasaran.  

e. Melibatkan mahasiswa secara penuh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.   

Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2017-2025) : 

Membentuk unit-unit binaan yang mandiri dan produktif dalam bentuk usaha rumah tangga 

skala kecil dan menengah. 

D. Sasaran Bidang Kelembagaan/Organisasi 

Mewujudkan tata kelola organisasi PS yang tertib serta kepemimpinan PS yang adil, 

kredibel dan bertanggungjawab 



Renstra & Renop PS Kimia | BAB IV. TARGET KINERJA dan KERANGKA 

PENDANAAN 

40 

 

Strategi Pencapaian: 

a. Melengkapi SOP-SOP yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan PS. 

b. mengoptimalkan fungsi perencanaan dan sistem informasi di PS. 

c. Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik di 

PS. 

d. Melakukan audit mutu internal PS dan meningkatkan koordinasi dengan LPPPM 

UNTAN untuk penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat PS. 

e. Meningkatkan dan memperkuat jejaring kerjasama dalam dan luar negeri yang 

membawa dampak positif bagi PS. 

Penjabaran sasaran, target kinerja maupun indikator pencapaian yang disusun berdasarkan 

komponen-komponen terkait dalam penyelenggaraan program studi disampaikan dalam 

Tabel 9 berikut. 
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Tabel 9. Sasaran, Aktivitas dan Target Capaian PS Kimia dalam periode waktu tahun 2016 – 2025 

No Program Jurusan Aktivitas Target Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 

A Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

JANGKA PENDEK (2016-2020) 

1 Peningkatan pemahaman 
dan pencapaian visi, misi, 

tujuan dan sasaran PS Kimia 

Pembaruan data PS 
melalui banner/papan 
pengumuman/website/ 
brosur berisi visi, misi, 

tujuan dan sasaran, dan 
layanan PS Kimia 

Tersedianya 
informasi jurusan  
yang diperbaharui 

 

50% 75% diperbaharui diperbaharui diperbaharui 

Pertemuan dengan 
orang tua mahasiswa 

baru 

Terkoordinasinya 
peran jurusan dan 
orang tua dalam 

peningkatan 
kualitas 

mahasiswa 

1x 1x 1x 1x 1x 

Pertemuan dengan 
orang tua mahasiswa 
yang terkena evaluasi 

studi 4 dan 8 smst 

Peningkatan 
kualitas 

mahasiswa 

1x 1x 1x 1x 1x 

Promosi PS Kimia ke 
SMA 

Peningkatan 
jumlah peminat 

PS 

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 

JANGKA PANJANG (2021-2025) 
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Pembaruan Visi, Misi, Tujuan 
dan Sasaran PS Kimia 

Pembentukan tim 
perumus VMST PS 

Kimia 2021 

Pembaruan 
dokumen VMTS 

PS 
- 1 keg 

VMST 
baru 

VMST 
baru 

Evaluasi 
VMST 

B. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

JANGKA PENDEK (2017-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 
3. Perbaikan sistem  tata kelola 

dan manajemen PS 
Penyediaan sistem 

informasi dan database 
PS dengan dukungan 

Tersedianya 
informasi jurusan 

secara online: 

Persiapan Persiapan Tersedia 
25% 

Tersedia 
dan 

terupdate 

Tersedia 
dan 

terupdate 
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TIK yang dapat diakses 
secara terbuka  

seminar, ujian 
sidang dll 

4. Penyediaan fasilitas 
pengurusan  pangkat dan 
jabatan fungsional dosen 

Penyediaan fasilitas 
pengurusan  pangkat 

dan jabatan fungsional 
dosen 

Memperlancar 
proses kenaikan 
pangkat Dosen 

PS 

25% 35% 50% 100% 100% 

5. Peningkatan kemampuan 
manajerial dosen dan tenaga 

kependidikan 

Pelatihan/lokakarya 
peningkatan 

kemampuan manajerial 
dosen dan tenaga 

kependidikan 

Peningkatan 
kepuasan  

pengelolaan PS 

1x 1x 1x 1x 1x 

6. Pengembangan dokumen 
mutu PS 

Peningkatan jumlah 
manual mutu dan SOP 

Tersedianya 
manual mutu dan 

SOP yang 
terupdate 

5 10 12 12 14 

7. Peningkatan fungsi SPMI PS 
Kimia 

Peningkatan aktivitas 
dan mekanisme SPMI 

Aktivitas SPMI 
yang terjadwal 

dan 
berkelanjutan 

1 x setahun 1 x per 
semester 

2 x per 
semester 

2 x per 
semester 

2x per 
semester 

8. Akreditasi BAN PT Penyiapan dokumen 
akreditasi PS 

Tersedianya 
dokumen 
akreditasi 

50% 100% Terakredi-
tasi A 

Terakredi-
tasi A 

Terakredi-
tasi A 

JANGKA PANJANG (2021-2025) 2021 2022 2023 2024 2025 

9. Peningkatan sistem  tata 
kelola organisasi dan SPMI 

Penyediaan sistem 
informasi dan database  

PS yang terupdate, 
berbasis online, dual 

bahasa  

Tersedianya 
sistem informasi 

dan database 
yang terupdate, 
berbasis online, 

dual Bahasa 

50% 100% 100% 100% 100% 

C. Mahasiswa dan Lulusan 

JANGKA PENDEK (2016-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 
10. Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam 
penyusunan proposal PKM 

Pelatihan dan 
Pendampingan 

penyusunan proposal 
PKM 

Kegiatan 
pelatihan/ 

coaching clinic 

2 x 3 x 3 x 4 x 4 x 

11. Pelibatan mahasiswa dalam  Kuliah tamu dengan Terselenggara- 10 x 9 x 10 x 12 x 12 x 
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kegiatan ilmiah  narasumber profesional 
dan akademisi 

nya kuliah 
tamu/kuliah 

umum 

12 Peningkatan peran alumni Kuliah tamu dengan 
narasumber dari alumni  

Terciptanya 
interaksi antara 
mahasiswa dan 

alumni 

1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 

13 Peningkatan prestasi 
mahasiswa di bidang 

akademik dan non-akademik 
skala nasional dan 

internasional 

Pelatihan dan 
Pendampingan 

mengikuti lomba LKTI, 
ON-MIPA, OSN 

Pertamina, PIMNAS dll 

Mahasiswa kimia 
sukses berbagai 

ajang 
perlombaan 

1 kali tiap 
kegiatan 

1 kali tiap 
kegiatan 

1 kali tiap 
kegiatan 

1 kali tiap 
kegiatan 

1 kali tiap 
kegiatan 

14 Program  pencapaian masa 
studi tepat waktu 

Monitoring dan evaluasi 
studi mahasiswa secara 

berkala  

Mahasiswa lulus 
tepat waktu (<4,0 

tahun) 

5,2 tahun 5,0 tahun 4,8 tahun 4,3 tahun 4,0 tahun 

15 

Program Peningkatan IPK 
rata-rata lulusan 

Monitoring dan evaluasi 
hasil studi mahasiswa 

secara berkala 

Kenaikan IPK 
rata-rata 

mahasiswa 
3,13 3,15 3,18 3,20 3,25 

Memfasilitasi kegiatan 
tutorial mata kuliah 

(bekerjasam dengan 
HIMKI) 

Kegiatan tutorial 
bimbingan mata 

kuliah 
1 keg 2 keg 2 keg 3 keg 3 keg 

16 
Program penurunan lama 

waktu penyelesaian 
skripsi/TA 

Monitoring dan evaluasi 
skripsi mahasiswa 
secara berkala 1 x 

persemester 

Rata-rata 
penyelesaian 

skripsi 10 bulan 
13,7 bulan 12 bulan 11,5 bulan 11 bulan 10 bulan 

JANGKA PANJANG (2021-2025) 2021 2022 2023 2024 2025 

17 Pendirian unit kegiatan 
produktif dengan 

memberdayakan Mahasiswa 
dan alumni  

Mendirikan unit kegiatan 
produktif dengan 
memberdayakan 

mahasiswa dan alumni 

Tersedianya unit 
kegiatan produktif 

rintisan unit 
kegiatan 

Penguru-
san ijin dan 
pendirian 

unit 
kegiatan 

Operasi-
onal 

Operasi-
onal 

Operasi-
onal 

D. Sumber Daya Manusia 

JANGKA PENDEK (2016-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 

18 Peningkatan kualifikasi  dan 
kompetensiDosen 

 

Kualifikasi pendidikan  
S3 

Kualifikasi 
pendidikan dosen 

S3 

> 37% 
Telah S3 

>41% 
Telah S3 

>50% 
Telah S3 

>54% 
Telah S3 

>60% 
Telah S3 
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Kursus/pelatihan/ 
magang 

Seluruh dosen 
pengajar telah 

mengikuti 
PEKERTI/AA 

50% 60% 75% 100% 100% 

19 Peningkatan jumlah dosen 
mengikuti seminar/workshop  

Pelibatan dosen dalam 
seminar/workshop 

Keterlibatan 
dosen dalam 

seminar ilmiah/ 
workshop 

Belum 
merata 

Belum 
merata 

1 dosen 
dalam  
1 keg 

1 dosen 
dalam 
1 keg 

1 dosen 
dalam 1-2 

keg 

20 Keikursertaan dalam 
organisasi profesi  

a. Nasional 
b. Internasional 

Fasilitas pendaftaran 
keanggotaan profesi 

terdaftar dalam 
organisasi 

profesi 
Nasional 

Internasional  

100% 100% 100% 100% 100% 

8% 12,5% 25%  30%  50% 

JANGKA PANJANG (TAHUN 2021-2025) 2021 2022 2023 2024 2025 

21 

Peningkatan jumlah lektor 
kepala dan guru besar 

Fasilitasi kegiatan-
kegiatan penunjang 
angka kredit seperti 

coaching clinic artikel  
jurnal Internasional 

bereputasi dan 
penulisan buku teks 

Jumlah LK dan 
guru besar 
meningkat 

12 LK 
 1 GB 

12 LK 
1 GB 

14 LK 
2 GB 

14 LK 
2 GB 

20 LK 
2-3 GB 

E. Kurikulum 

JANGKA PENDEK (2016-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 

22 Pengembangan  kurikulum Pengembangan 
kurikulum  

 

Penerapan 
kurikulum KPT 

 

Kurikulum 
baru 

Penerapan 
KPT 

Evaluasi 
KPT 

Evaluasi 
dan revisi 

Evaluasi 
Penera-pan 

KPT 

23 Pengembangan  RPS dan 
RPM 

Pengembangan  RPS 
dan RPM 

Jumlah 
RPS/RPM 100% 

50%  mata 
kuliah 

memiliki 
RPS/RPM 

>85% mata 
kuliah 

memiliki 
RPS/RPM 

100% 100% 100% 

24 Peningkatan penerapan       
e-learning 

Perluasan penerapan e-
learning 

>75% 
matakuliah telah 

e-learning 
- 5% 25% 50% 75% 
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25. Pengembangan metode 
pembelajaran pada semua 

matakuliah  

Metode belajar lebih 
variatif (3-4 teknik dalam 

1 mata kuliah)  

>85% 
matakuliah telah 

menerapkan 
SCL 

Pelatihan 50% 75% 90% 100% 

JANGKA PANJANG (2021-2025) 2021 2022 2023 2024 2025 
26 Rintisan kurikulum berbahasa 

Ingris 
Penyiapan kurikulum 

berbahasa Inggris 
Tersedianya 
Kurikulum 
berbahasa 

Inggris 

Pembentu-
kan tim 

Lokakarya 
Kurikulum 

Tersedia 
Draft 

Pengesa-
han dan 

Sosialisas 

Sosialisas 
Kurikulum 

F. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

JANGKA PENDEK (2016-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 
27 Pengembangan web jurusan Pengembangan web 

jurusan 
Tersedia dan 

aktual 
 
 

tersedia tersedia tersedia 
tersedia 

dan aktual 
tersedia dan 

aktual 

28 Peningkatan kuantitas alat 
dan intrumentasi serta 

manajemen mutu 
laboratorium 

 

Akreditasi laboratorium Laboratorium 
Terakreditasi 

Persiapan 
Pembena-
han mana-
jemen lab 

Penyiapan 
dokumen 
akreditasi 

lab 

Pendafta-
ran 

akreditasi 

Lab 
terakredi-

tasi 

29 Peningkatan langganan jurnal 
nasional dan internasional 

Jurnal berlanggan Tersedianya 
jurnal 

berlanggan 

3 jurnal 
nasional, 4 

jurnal 
internasional 

3 jurnal 
nas, 4 
jurnal 

internas 

3 jurnal 
nas, 4 
jurnal 

internas 

4 jurnal 
nas, 5 
jurnal 

internas 

4 jurnal 
nas,5 jurnal 

internas 

30 Peningkatan kualitas sarana-
prasanarana pembelajaran 

Peningkatan jumlah dan 
sarana ruang kuliah  

Fasilitas kuliah 
meningkat 

Jumlah LCD 
terbatas, 

ruang kuliah 
dengan kipas 

angin 

LCD 
memadai, 

kipas angin 

1 ruang  
1 LCD, 
kipas 
angin 

1 ruang  
1 LCD,  
Ruang 
ber-AC 

1 ruang 
1 LCD,  

Ruang ber-
AC 

JANGKA PANJANG (2021-2025) 2021 2022 2023 2024 2025 

31 
Pengembangan jurnal 

jurusan Kimia (JKK dan 
Orbital 

Peningkatan kualitas 
jurnal jurusan Kimia 

Jurnal Orbital 
telah terindeks 

dan atau 
terkreditasi 

Jurnal 
terakreditasi 

Jurnal 
terakredita

si 

Jurnal 
terakredita

si 

Jurnal 
terakredita

si 

Jurnal 
terakreditasi 
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G. Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat 

JANGKA PENDEK (2016-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 

32 

Peningkatan jumlah penelitian dosen : 

a. Dana DIPA fakultas Penyediaan dana 
penelitian melalui dana 

DIPAfakultas/universitas 

Peningkatan 
jumlah proposal 

yang didanai 
35 % 40% 50 % 75 % 85 % 

b. Dana dari luar PT Menyediakan fasilitas 
layanan: internet dan 

laboratorium 
5 5 7 10 15 

33 

Peningkatan jumlah publikasi 
ilmiah dosen 

 

Workshop penulisan 
proposal penelitian dan 
penulisan artikel dalam 

jurnal 
nasionai/internasional 

Kegiatan 
Workshop/pelati
han penulisan 
proposal dan 
artikel ilmiah 

1 keg 2 Keg 2 keg 2 keg 2 keg 

Menyediakan insentif 
dana bantuan publikasi 

Dana bantuan 
publikasi 

- 

2 juta/ 
artikel 
jurnal 

nasional 
10 juta/ 
artikel 

internasion
al 

2 juta/ 
artikel 
jurnal 

nasional 
20 juta/ 
artikel 

internasio
nal 

3 juta/ 
artikel 
jurnal 

nasional 
20 juta/ 
artikel 

internasio
nal 

4 juta/ artikel 
jurnal 

nasional 
20 juta/ 
artikel 

internasional 

34 
Peningkatan kerjasama 
penelitian internasional 

Hibah riset kolaborasi 
dengan institusi luar 

negeri 

Peningkatan 
jumlah hibah 

riset kolaborasi 
- 1 2 3 > 3 

35 

Peningkatan aktivitas PKM 
dosen yang melibatkan 

mahasiswa secara penuh  

Memfasilitasi dosen 
untuk mengusulkan 
proposal PPM dari 

DRPM 

Peningkatan 
jumlah proposal 

PKM yang 
didanai 

3 5 > 5 > 5 > 5 

36 
Peningkatan jumlah artikel 

publikasi PKM 
 

Menyediakan insentif 
dana bantuan publikasi 

artikel PKM 

Dana bantuan 
publikasi 

 

1 artikel 
didanai 

1 artikel 
didanai 

2 artikel 
didanai 

> 2 > 2 

37 
Peningkatan kerjasama PKM 

dengan instansi di luar 
UNTAN 

Membuka kerjasama 
PKM dengan instansi di 

luar UNTAN 

Jumlah 
kerjasama yang 

terealisasi 
1 1 2 3 4 

JANGKA PANJANG (2021-2025) 2021 2022 2023 2024 2025 

38 Melakukan kerjasama Hibah riset nasional dan Jumlah MoU 3 nasional > 3 > 3 > 3 >3> 3 
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penelitian nasional dan 
internasional yang 

berkelanjutan 

internasional riset kerjasama 3  interna-
sional 

> 3 > 3 > 3 

39 
Inisiasi inkubator bisnis terkait 

hilirisasi produk riset/PKM 
Inisisasi inkubator bisnis Inkubator bisnis 

Persiapan Trealisasi dan operasional 
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4.2 Kerangka Pendanaan 

Pendanaan PS Kimia saat ini bergantung keseluruhan pada kebijakan dan strategi fakultas 

dan universitas namun PS Kimia menyampaikan rencana anggaran. Berikut adalah strategi 

pembiayaan yang terdapat dalam rencana strategi FMIPA Untan Tahun 2013 – 2018 yang 

juga diikuti oleh PS Kimia. 

a. Penggalangan dana masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga/perorangan 

non-pemerintah dan  membuka unit-unit usaha 

b. Penggalangan dana internal melalui optimalisasi unit-unit yang ada di FMIPA 

Untan, pengelolaan aset dan sumber-sumber dana lain.   

c. Peningkatan efisiensi sumber dana melalui penerapan susbsidi silang, anggaran 

berbasis  kinerja dan kebijakan keuangan satu pintu 
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BAB V. PENUTUP 

Rencana strategi rencana operasional PS Kimia FMIPA Untan 2015-2019 adalah dokumen 

turunan dari visi, misi, tujuan dan sasaran PS Kimia, merupakan panduan implementasi 

penyelenggaraan program studi. Dengan adanya dokumen ini, program-program yang akan 

dilaksanakan telah terencana dan dengan dilengkapi oleh luaran dan indikator maka 

pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievalusi secara akuntabel. Akhir kata, meskipun 

upaya penyusunan renstra dan renop ini telah dilakukan dengan semampunya, namun 

kekurangan dan kekeliruan akan mungkin terjadi sehingga dalam pelaksanaannya, 

kelemahan yang dihadapi akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam 

periode mendatang.    
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