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Alhamdulillah, kita sudah masuk minggu ke-4 di
Semester Ganjil Tahun Akademik baru 2020/2021

Pengantar 00

Sekaligus sudah berada dipenghujung bulan Oktober
& diakhir tahun 2020.

Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat & masih
banyak kegiatan yg harus kita kerjakan.

Walaupun masa Pandemi Covid-19 masih belum reda,
jangan membuat kita seakan-akan tidak dapat
melakukan apapun.
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Dengan keterbatasan ruang gerak saat ini, bukan
berarti kita tidak bisa berbuat.

Pengantar 00

Mari kita lakukan hal-hal yang positif & sesuai dengan
komitmen kita bersama untuk memajukan Unbrah

Adapun agenda MM bulan Oktober ini sebagai berikut:

Masih banyak kegiatan yang bisa kerjakan dengan
menerapkan Prokes & sedikit adaptasi pada masa
pandemi ini
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1. Pengantar   

2. Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2020/2021    

3. Pelaporan Aktivitas Akademik (PDDikti)    

5. Pelaksanaan Program Transfer Kredit      

4. Kurikulum Program Studi     

6. Persiapan Program MBKM Lainnya   
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Pengantar 00

1
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12.Peningkatan Kerjasama    

9. Persiapan Program PKM Mahasiswa      

11.Persiapan Akreditasi Prodi Baru       

8. Proposal Hibah Dikti 
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7. Pembinaan Mahasiswa Baru    

10.Pembinaan Prodi    

Pengantar 00
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15.Berpikir Out of the Box         

3

14.Penerapan Protokol Kesehatan di Kampus       

Pengantar 00
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Tidak terasa perkuliahan Semester Ganjil TA. 20/21
sudah berjalan 4 minggu.

Kegiatan akademik pada semester ini semuanya
dilaksanakan secara daring baik perkuliahan, pratikum
maupun seminar/ujian kompre.

Agar mutu pembelajaran tetap terjaga, diharapkan
Kaprodi selalu memonitor aktivitas perkuliahan daring

Ka. Prodi tiap minggu diharapkan menyampaikan rekap
pelaksanaan perkuliahan daring ke Rektorat.

Perkuliahan Semester Ganjil T.A 
2020/2021    00
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Terkait pelaporan PDDikti untuk semester ini, yang
perlu diingatkan :

Pelaporan PDDikti 00

1. Dekan/Ka.Prodi memonitor pelaksanaan entri
laporan terutama untuk data mahasiswa baru

2. Ingatkan ke operator Prodi agar tidak membuat
kesalahan dalam entri nama & identitas lainnya
untuk mahasiswa baru.

3. Data nama, tempat & tanggal lahir Mhs baru
sebaiknya mengacu apa yang tertuang dalam Ijazah
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Awal tahun 2020, Kemendikbud memberlakukan
kebijakan baru melalui program “Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka” (MBKM).

Kurikulum Program Studi 00

Kebijakan MBKM memberi kesempatan Mhs untuk
mendapatkan pengalaman lebih luas melalui
kegiatan pembelajaran di luar Prodi.

Untuk itu, Kemendikbud menghimbau PT agar dapat
melakukan penyesuaian kurikulum & meningkatkan
mutu proses pembelajaran sesuai SN-Dikti &
mendukung program MBKM
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Terkait himbauan tsb, maka 2 minggu yg lalu diluncurkan
buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM

Kurikulum Program Studi 00

Panduan ini dapat digunakan bagi Prodi2x yang akan
melakukan penyesuaian kurikulum

Terlebih lagi bagi Prodi baru, yang belum punya model
utk dijadikan contoh agar melakukan pengkajian secara
mendalam terkait struktur kurikulum yg ada
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Susunlah bahan kajian yang mengarah pada
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yg sudah
ditetapkan

Kurikulum Program Studi 00

Dengan harapan lulusan Unbrah memiliki ketiga
kompetensi (pengetahuan, sikap & keterampilan)
secara utuh

Secara garis besar Tujuan Pendidikan Tinggi yg
diturunkan kedalam kurikulum pendidikan tinggi
digambarkan pada digaram berikut:
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Tahapan Penyusunan Kurikulum 00
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Sejalan dengan Kebijakan MBKM, pada Semester
Ganjil ini, kita baru bisa menjalankan Program
Pertukaran Mahasiswa (Transfer Kredit)

Pelaksanaan Program Transfer Kredit 00

Prodi Manajemen Fak. Ekonomi sudah mengirimkan
mhs untuk mengikuti Transfer kredit ke Fak. Ekonomi
UIR

Untuk itu kita beri appresiasi akan langkah maju ini.

Dalam pelaksanaannya, perlu dipantau terus agar
dapat berjalan sesuai rencana & jangan sampai
mahasiswa dirugikan.
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Persiapan Program MBKM Lainnya 00

Kegiatan pertukaran mahasiswa (Transfer kredit)
merupakan salah satu dari 8 program yg
ditawarkan Kemendikbud dalam MBKM

Paling tidak 4 dari 8 program mesti disiapkan rancangan
& panduan kegiatan.

Termasuk institusi, perusahaan & lembaga yang akan
dijadikan mitra sudah harus disiapkan MoU nya.

Untuk semester Genap TA.20/21, diharapkan
mulai sekarang perlu disiapkan & dimatangkan
beberapa program yang akan kita tawarkan ke
mahasiswa.
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Pembinaan Mahasiswa Baru 00

Walaupun kegiatan perkuliahan semester ini dilakukan
full daring, namun kegiatan pembinaan mahasiswa baru
tetap dilaksanakan.

Untuk itu Wadek III mengajak mhs senior sebagai
mentor dalam pembinaan mahasiswa baru.

Kita tidak ingin mhs baru hanya mendapatkan
pengetahuan saja di semester ini, tanpa menanamkan
nilai-nilai karakter (softskill)
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Bentuk kegiatan pembinaan dapat didiskusikan &
dipantau & dievaluasi dalam pelaksanaannya.
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Pembinaan Mahasiswa Baru 00

Disamping kegiatan mentoring & perkuliahan,
pembinaan dpt dilakukan pada saat Kajian Dhuha
secara virtual.

Buat pertemuan dengan mahasiswa baru via Zoom
sekali sebulan untuk mendengarkan keluhan & harapan
mereka

7

Kalau perlu libatkan anggota BEM dan UKM, lakukan
diskusi untuk merencanakan berbagai kegiatan
kemahasiswaan yg bisa dilakukan secara daring
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Proposal Hibah Dikti 00

Pengiriman proposal penelitian & PKM Hibah Dikti untuk
anggaran tahun 2021 mulai dari tgl 15 - 29 Oktober
2020.

Pada hari Selasa & Rabu kemaren kita telah
melaksanakan Workshop dengan menghadirkan 2
narasumber.:

1. Prof. Dr. Rizanda M,M.Kes (Unand)

2. Dr. Febrianty, M.Si (Poltek Palcomtech)

8

Tentu diharapkan, semua dosen dapat memanfaatkan
kesempatan ini untuk mengirimkan proposalnya.
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Proposal Hibah Dikti 00

Skim penelitian yang bisa diikuti dosen Unbrah (Klaster
Madya) meliputi:
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Klaster
Madya

1. Penelitian Dasar 

2. Penelitian Terapan 

3. Penelitian Disertasi Doktor 

4.Penelitian Dasar Unggulan PT 

5. Penelitian Terapan Unggulan PT 
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Persiapan Program PKM  00

Dalam waktu dekat, usulan kegiatan Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) akan dibuka untuk
tahun anggaran 2021
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Untuk itu, perlu disiapkan lebih awal, calon mahasiswa
yg akan dilibatkan dalam berbagai skim PKM 8 bidang
tersebut.

Pada minggu lalu, kita sudah melakukan sosialisasi ke
mahasiswa & calon dosen pembimbing agar mulai
mencari ide & membuat proposal utk diajukan ke Dikti.
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Persiapan Program PKM  00

Diharapkan Warek III & Wadek III tiap Fakultas dapat
memonitor & mendorong agar mhs & dosen
mempersiapkan proposal.
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Buat jadwal penerimaan proposal dan kegiatan Bedah
Proposal serta kapan dilakukan review proposal yg akan
dikirim.

Dengan perencanaan yg baik, mudah-mudahan banyak
proposal PKM 8 bidang lolos di Dikti tahun ini.
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Pembinaan Prodi 00

Saat ini Fakultas di Unbrah telah memiliki lebih dari satu
Prodi.

Malah sudah ada yg memiliki 3 Prodi dalam satu
Fakultas.
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Hal ini tentunya akan membutuhkan perhatian lebih &
khusus karena tiap Prodi punya karakteristik &
permasalahan yg berbeda.

Untuk itu, Dekan selaku pimpinan Fakultas harus
melakukan pembinaan di tiap Prodinya.
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Persiapan Akreditasi Prodi Baru 00

Saat ini kita sudah berada di minggu ke-4 bulan
Oktober.

Artinya, tinggal 1 bulan lagi utk proses persiapan
penyusunan Laporan Kinerja (LK) & Laporan Evaluasi
Diri (LED) utk pengusulan Akreditasi Prodi
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Dalam usulan Akresitasi Prodi Baru, hal yg paling krusial
adalah kecukupan dosen tetap.

Jika jml dosen minimal yg dipersyaratkan telah
terpenuhi, baru kita bisa mengajukan usulan.
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Persiapan Akreditasi Prodi Baru 00

Untuk itu, mohon Dekan & Kaprodi untuk fokus
menyelesaikan persyaratan tsb.

Kecukupan dosen beserta atributnya harus segera
disiapkan antara lain:

1. NIDN

2. Jabatan fungsional (jika ada)

3. Produk dosen (hasil penelitian & pengabdian
kepada masyarakat)

4. dll
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Persiapan Akreditasi Prodi Baru 00

Untuk lebih intensif dalam mempersiapkan akreditasi,
tiap Prodi diminta buat scedule atau Plan of Action
(POA) agar bekerja sesuai target.

Jika ada hambatan segera diikomunikasikan ke Rektorat
agar bisa dicarikan solusinya.
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Sebelum pengiriman berkas akreditasi, mungkin
sebaiknya dilakukan audensi untuk finalisasi.

Disamping keterlibatan Fakutas, peran LP3M juga
diharapkan dapat memaksimalkan persiapan Akre.
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Peningkatan Kerjasama 00
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Salah satu indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh
Dirjen Dikti dalam Klasterisasi PT adalah jumlah
& kualitas kerjasama

Kerjasama perlu digalang dengan semua sector
dalam lingkup Tridharma PT

Saat ini kerjasama yang ada, lebih banyak pada
bidang pendidikan khususnya untuk pelaksanaan
magang/praktek mhs.

Sementara dua Dharma lainnya belum tersentuh.

Kalaupun ada, tapi kegiatannya belum nampak.
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Peningkatan Kerjasama 00
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Untuk itu, diharapkan Biro Humas & Kerjasama
segera utk menginventarisasi lembaga/institusi
dan PT yang kerjasamanya masih berjalan atau
sudah habis pada tiap fakultas

Apalagi dengan adanya kebijakan MBKM, tentu
sangat membutuhkan kerjasama dengan Mitra
luar sesuai dengan program MBKM yg
ditawarkan ke mahasiswa.

Fakultas yang membutuhkan kerjasama dengan
lembaga/institusi & lainnya dapat berhubungan
langsung dengan Biro ini.
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Optimalisasi LMS Unbrah 00

Berdasarkan hasil monitoring, sejauh ini proses
pembelajaran daring sudah berjalan dengan baik

LMS yang ada di dalam Portal Unbrah sudah
dimanfaatkan oleh dosen utk mengupload materi
perkuliahan.
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Dari laporan tiap Prodi, sudah mencapai 80-100%,
dosen menggunakan LMS-Unbrah utk upload materi
kuliah.

Namun, masih ada Prodi yg tidak melaporkan sampai
pertemuan ke-4. Data rinciannya sbb:
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Optimalisasi LMS Unbrah 00

13

Secara rinci persentase Dosen upload materi
kuliah per Prodi sampai pertemuan ke-4 sbb:
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Optimalisasi LMS Unbrah 00

Hanya lagi, untuk sementara ini LMS Unbrah
belum terintegrasi dengan Spada, sehingga
aktivitasnya belum terpantau oleh Dikti

Sementara Univ. Bung Hatta sudah terintegrasi
dengan Spada Indonesia.
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Appresiasi diberikan pada Prodi yg sudah 100%
& kondisi ini harus tetap dipertahankan sampai
akhir semester.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat Unbrah
sudah terintegrasi.
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Penerapan Protokol Kesehatan
di Kampus 00
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Akhir-akhir ini, kasus Covid-19 yg terkonfirmasi positif
semakin banyak di kota Padang.

Untuk itu, semua kita sangat diharapkan untuk
menerapkan Protokol Kesehatan dengan tegas di
kampus.

Dalam beraktivitas di kampus, jadikan penerapan
protokol kesehatan sebagai nomor satu.

Jika kegiatan kampus melanggar Prokes, maka
batalkan atau cari metode lainnya agar kita sehat.
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Berpikir Out of the Box 00

Agar kita tidak stagnan dan tidak terjebak dalam
kegiatan rutinitas, maka sebagai pimpinan kita perlu
berpikir Out of the Box.
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Cara berpikir di luar kotak (zona nyaman) sangat
dibutuhkan dalam peningkatan mutu Prodi, Fakultas
& Unbrah secara umum

Ketika kita berani ambil keputusan utk keluar dari
zona nyaman, maka barulah muncul hal-hal baru,
inovasi, kreativitas & pengalaman baru
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Berpikir Out of the Box 00

Kita harus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan
produktivitas kita selaku pimpinan
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Sebab seseorang yg berpikir out of the box mampu
mengimplementasikan sesuatu yang biasa menjadi luar
biasa.

Untuk itu, mari kita manfaatkan cara berpikir ini untuk
kemajuan Unbrah & jangan terus berada pada zona
nyaman.
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