
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPPS TERKAIT PROGRAM STUDI YANG 

DIAKREDITASI 

 1. Analisis capaian kinerja 

Aspek-aspek antar kriteria yang dievaluasi mencakup kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman 

analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten 

dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas. 

Capaian kinerja, secara keseluruhan, pada UPPS dan PS PTP dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada 

setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan dari pangkalan data yang telah terintegrasi 

dengan sistem informasi pada UNM. Data seperti kepuasan pengguna juga dikumpulkan dengan instrumen yang telah tervalidasi 

oleh Tim Validasi UPPS. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan 

cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.  

Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini 

dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di UPPS pada setiap kriteria. Hasil dari analisis capaian 

kinerja yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas dan SPMI UNM. Selain itu, hasil ini juga dipublikasikan 

pada pihak eksternal, seperti mitra pengguna lulusan dan stakeholder lainnya. Hasil analisis capaian kinerja UPPS dan PS PTP 

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholder lainnya pada website PTP (http://ptp.ft.unm.ac.id/). Adapun hasil 

analisis capaian kinerja yang dilakukan UPPS dan PS PTP adalah sebagai berikut: 

Tabel D.1.1. Analisis Capaian Kinerja UPPS UNM dan PS PTP 
KRITERIA TARGET REALISASI TINDAK LANJUT 

Visi, Misi, 

Tujuan, dan 

Strategi 

 Implementasi VMTS yang dijabarkan dalam setiap kegiatan atau 
program FT UNM berjalan sesuai yang ditetapkan dan berdampak 
baik pada pencapaian target strategis.  

 Waktu penyelesaian studi yang mempengaruhi nilai persentase 
jumlah mahasiswa yang lulus < 4 tahun. Rata-rata waktu 
penyelesaian studi mahasiswa adalah 4.47 tahun.  

 Jumlah publikasi dosen baik di tingkat nasional maupun 
internasional yang bereputasi yang masih perlu untuk di tingkatkan 
agar berdampak pada jenjang karir dosen. 

 Sistem manajemen data dan informasi yang dimiliki oleh UPPS 
perlu ditingkatkan dan dilengkapi untuk menunjang data dan 
informasi yang dibutuhkan oleh PS PTP. 

 100% 
 
 

 75% 
 
 

 100% 
 
 
 

 95% 

 Peningkatan pemahaman VMTS dilakukan dengan cara 
mensosialisasikan VMTS secara berkala pada seluruh civitas 
akademikan. 

 Optimalisasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa dengan 
meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 
pengabdian dosen 

 Peningkatan publikasi dosen baik nasional maupun internasional 
bereputasi, seperti mengadakan pelatihan karya tulis ilmiah dan 
menyediakan klinik publikasi, sehingga mempercepat jenjang karir 
dosen 

 Pengadaan server miliki FT UNM agar terjadi peningkatan kemudahan 
dalam mengakses informasi mengenai FT UNM 

http://ptp.ft.unm.ac.id/


Tata Pamong, 

Tata Kelola, dan 

Kerjasama 

 Tata pamong, berbagai kebijakan yang diterapkan oleh FT UNM 
dan PS PTP sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan 
dilaksanakan secara menyeluruh 

 Perlunya penganggaran keuangan untuk operasional PS PTP 
yang bersifat insidental 

 Diperulukan peningkatan pelayanan tata kelola dan tata pamong di 
UPPS 

 Diperlukan peningkatan efisiesnsi tata pamong dan tata kelola FT 
UNM 

 Diperlukan peningkatan kerjasama dari berbagai pihak 

 100% 
 
 

 85% 
 

 90% 
 

 90% 
 

 80% 

 Pengembangan institusi dari Satker menjadi Badan Layanan Umum 
dan  

 Menyusun kebijakan dengan mencantumkan dan menetapkan 
pendanaan, khusunya yang bersifat insidental 

 Dilakukan digitalisasi agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata 
pamong dan tata kelola FT UNM 

 PS PTP telah mempersiapkan diri untuk meningkatkan akreditasi, baik 
akreditasi nasional maupun internasional (ASIIN) 

 FT UNM dan PS PTP melakukan perluasan kerjasama dengan 
berbagai pihak, seperti sekolah-sekolah, pemerintah daerah, balai 
riset, perusahaan swasta, dan NGO.  

Mahasiswa  Hasil analisis terhadap tingkat kepuasan mahasiswa berkaitan 
dengan pelayanan kemahasiswaan menunjukkan bahwa 
kepuasan mahasiswa berada pada rentang 4 (Puas) hingga 5 
(Sangat Puas). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang 
berkaitan dengan kemahasiswaan di UPPS sudah baik. 

 Seleksi calon mahasiswa baru di PSP PTP sudah baik dan calon 
mahasiswa diseleksi dengan sistem yang ketat. Jumlah rasio 
pelamar dan jumlah mahsiswa yang lulus termasuk tinggi. 

 Jumlah mahasiswa asing masih kurang pada PS PTP. 

 Adanya mahasiswa yang lulus seleksi tetapi tidak melakukan 
pendaftaran ulang dan menyebabkan kuota mahasiswa tidak 
terpenuhi 

 95% 
 
 
 
 

 100% 
 
 

 30% 

 95% 

 Peningkatan layanan kemahasiswaan terhadap pelayanan akademik, 
UKM, lembaga kemahasiswaan, beasiswa, bimbingan dan konseling, 
kesehatan, pengembangan karir, dan kewirausahaan terus dilakukan 
oleh FT UNM dan PS PTP.  

 Untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa agar terjaring mahasiswa 
baru yang berkualitas, sosialisasi pada tingkat berbagai daerah 
dilakukan dengan berkala dan dilakukan dengan melalui daring dan 
luring.  

 UPPS dan PS PTP mengembangkan beberapa bagian dari website 
PTP dan membuatnya ke dalam Bahasa Inggris. Selain itu, UPPS 
meningkatkan kerjasama dengan universitas di tingkat internasional 

 UPPS menetapkan sanksi kepada sekolah asal calon mahasiswa yang 
tidak melakukan pendaftaran ulang, dimana sekolah asalnya tidak 
diikutsertakan dalam SNMPTN tahun berikutnya.  

Sumber Daya 

Manusia 

 Hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa menunjukkan mahasiswa 
secara keseluruhan menilai DTPS di PS PTP memperoleh nilai 
rata-rata, yaitu 4.37. Nilai ini mengindikasikan bahwa mahasiswa 
menilai kinerja DTPS di PS PTP tergolong pada kriteria yang baik 

 Hasil evaluasi BKD menunjukkan seluruh DTPS PS PTP 
memenuhi beban kerja yang telah dipersyaratkan, yaitu 16 sks 

 Dosen tetap PS PTP sudah melaksanakan kegiatan tridarma 
perguruan tinggi (Pendidikan (perkuliahan dan pengajaran), 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dengan baik 
sesuai dengan aturan SN-Dikti. Hasil BKD menunjukkan bahwa 
tridarma telah terpenuhi bahkan seluruh dosen di PS PTP memiliki 
kelebihan beban kerja dari standar yang dipersyaratkan. Beberapa 
dosen di PS PTP sudah layak untuk mengurus kenaikan jabatan 
fungsional dari Lektor Kepala menjadi Guru Besar, namun 
pengusulannya masih terkendala 

 90% 
 
 
 
 

 100% 
 

 90% 

 FT UNM dan PS PTP senantiasa dan secara berkala memberikan 
pelatihan kepada dosen untuk mengembangkan kemampuan 
mengajarnya, seperti pelatihan pembuatan RPS berbasis PjBL dan 
studi kasus, PEKERTI, AA, dan teaching method 

 Beban kinerja dosen yang baik tetap dipertahankan dengan cara 
melakukan pengawasan dan penilaian BKD dosen di setiap semester. 
Bagi dosen yang kurang BKDnya, akan dievaluasi dan diberikan 
dukungan 

 Pelaksanaan tirdarma perhuruan tinggi dosen di FT UNM dan PS PTP 
di tingkatkan. Setiap dosen yang memiliki beban kerja yang lebih akan 
dihargai dan diberikan intensif dalam bentuk remunerasi. UNM 
menyediakan sarana bagi seluruh dosen yang memenuhi syarat 
pengusulan Guru Besar untuk mengikuti kegiatan program penelitian 
PNBP percepatan Guru Besar, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 
tahun 2019. 

Keuangan, 

Sarana, dan 

Prasarana 

 Data Investasi SDM, sarana, dan prasarana menunjukkan bahwa 
setiap tahunnya, investasi yang dialokasikan mengalami 
peningkatan.  

 Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas memadai 
untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran dan penelitian dan 
memiliki tingkat kecukupan dan aksesibilitas yang baik. Terdapat 
berbagai prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran 
mahasiswa, seperti poliklinik, sarana olahraga, ruang himpunan, 
dll. 

 100% 
 
 

 90% 
 
 
 
 
 

 Dana investasi untuk SD, sarana, dan prasarana tetap di tingkatkan 
dan dimaksimalkan penggunaannya serta dievaluasi jika terdapat 
kekurangan, seperti dilakukan perawatan pada fasilitas secara berkala 
agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa dan 
seluruh civitas akademika UNM 

 Sarana dan prasarana yang ada akan di tingkatkan kecukupan 
aksesibilitasnya, serta dievaluasii setiap tahun. Peningkatan prasarana 
seperti pembangunan masjid dan perawatan fasilitas olahraga 
dilakukan oleh FT UNM agar mendukung proses pembelajaran 



 UPPS dan PS PTP memiliki sarana teknologi informasi yang 
sangat memadai dalam proses pengumpulan data yang cepat 
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (kapasitas internet 800 
Mbps dan jaringan fiber optic) 

 Perpustakaan UNM telah memiliki dan menyediakan pelayanan 
akses bebas untuk jurnal dan buku teks internasional secara 
online atau elektronik.  

 100% 
 
 
 

 100% 

mahasiswa 

 Jaringan fiber optik akan diperluas agar seluruh wilayah di FT UNM 
dapat terjangkau oleh kecepatan internet yang tinggi. Setiap 
mahasiswa diberikan akun agar dapat memanfaatkan fasilitas internet 
berkecapat tinggi 

 Perpustakaan didigitalisasi agar dapat dijangkau dengan mudah oleh 
mahasiswa. Selain itu, fasilitas perpustkaan terus di tingkatkan agar 
mahasiswa merasa lebih nyaman dalam perpustakaan 

Pendidikan  PS PTP telah memiliki kurikulum yang mendukung program MBKM 
dengan melibatkan stakeholder dan para pengguna, serta 
mengoptimalkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian dengan 
pembelajaran sebagai upaya untuk penyesuaian materi ajar 
dengan kebutuhan perkembangan IPTEK. Kurikulum tersebut 
juga direview oleh pakar pada program studi sejenis 

 Semua MK telah dilengkapi dengan RPS yang sesuai dengan 
standard an dilengkapi dengan metode evaluasinya 

 Hasil evaluasi EDOM menunkukkan bahwa mahasiswa puas 
dengan proses pembelajaran yang diberikan oleh dosen di PS 
PTP 

 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di FT UNM dan PS 
PTP banyak dimanfaatkan untuk menjadi bahan ajar dan 
digunakan dalam proses pembelajaran 

 Pada kurikulum terdahulu, mumlah mata kuliah cukup banyak, 
sehingga dibutuhkan perampingan 

 FT dan PS PTP menyediakan sistem pembelajaran daring yang 
berkualitas baik dan ditunjang dengan fasilitas yang memadahi, 
yaitu SYAM-OK agar mahasiswa tetap dapat melakukan 
pembelajaran dimana saja. 

 100% 
 
 
 
 
 
 

 100% 
 

 90% 
 

 

 90% 
 
 

 100% 
 

 100% 

 UPPS PTP telah melakukan rekonstruksikurikulumnya tahun 2015, 
2018 dan tahun 2021 adaptasi program MBKM dengan melibatkan 
stakeholder dan para pengguna, serta mengoptimalkan integrasi hasil 
penelitian dan pengabdian dengan pembelajaran sebagai upaya untuk 
penyesuaian materi ajar dengan kebutuhan perkembangan IPTEK. 

 RPS ditinjau secara berkala dan selalu diupdate agar sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS 

 Untuk menunjang pembelajaran yang lebih baik UPPS Pendidikan 
Teknologi Pertanian berusaha melengkapi sarana dan prasarana 
antara lain menambah ruang dan fasilitas laboratorium. 

 Referensi berbasis jurnal ilmiah dan sumber belajar berbasis internet 

 Menyatukan mata kuliah sejenis, jumlah SKS meningkat 

 SYAM-OK diupgragde kapasitasnya agar dapat mendukung 
pembelajaran daring secara maksimal, seperti ditambah bandwithnya 

Penelitian  Setiap dosen di FT UNM dan PS PTP memiliki roadmap penelitian 
yang sesuai dengan bidangnya masing-masing 

 Dosen di FT UNM dan PS PTP mengikutsertakan mahasiswa 
dalam penelitiannya, dengan jumlah penelitian yang melibatkan 
mahasiswa pada PS PTP adalah 100%. 

 FT UNM dan PS PTP mengevaluasi kesesuaian penelitian yang 
dilakukan oleh dosen dan roadmap penelitiannya secara berkala 
dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dosen telah 
sesuai dengan roadmap penelitiannya 

 Hasil-hasil dari penelitian dosen digunakan sebagai bahan ajar 
yang dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa 

 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penelitian. 

 100% 
 

 100% 
 

 

 100% 
 
 
 

 90% 
 

 80% 

 Roadmap penelitian dosen dikumpulkan dalam suatu database di PS 
PTP 

 Mengevaluasi kikutsertaan mahaisswa dan meningkatkan jumlah 
mahasiswa dalam penelitian dosen 

 Hasil dari evaluasi kesesuaian roadmap digunakan untuk 
pengembangan PS dan dosen di PS PTP 

 Meningkatkan output penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan 
ajar pada pembelajaran mahasiswa di FT UNM dan PS PTP 

 Menambah fasilitas laboratorium dan alokasi dana penelitian dan 
dilakukan kerjasama penelitian dengan institusi lainnya yang memiliki 
fasilitas laboratorium yang lebih lengkap. 

 


