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Alhamdulillah, sesuai kalender akademik, kita sudah
menyelesaikan UTS Semester Ganjil Tahun Akademik
2020/2021

Pengantar 00

Walaupun masih suasana pandemi Covid-19, tidak
menjadi halangan buat kita untuk berkarya &
berkontribusi untuk kemajuan Unbrah

Mudah-mudahan di tahun 2021 pandemi ini akan
berakhir, sehingga kita bisa lebih produktif
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Banyak kegiatan2x yang menimbulkan kerumunan
sulit kita jalankan seperti aktivitas kemahasiswaan,
wisuda, pratikum terpaksa dilakukan secara daring.

Pengantar 00

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

Agenda MM bulan November ini sebagai berikut:
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1. Pengantar   

2. Realisasi Perkuliahan     

3. E-Learning (LMS-Unbrah)      

5. RKAU 2021

4. Tracer Study      

6. Akreditasi Prodi Baru     

Agenda MM     00
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12.Budaya Meneliti dan Kreatif     

9. Program PKM Mahasiswa      

11.RSGM dan FKG        

8. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 

7. Peningkatan Kerjasama    

10.Wisuda Online

Agenda MM     00
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15.Kajian Dhuha         

14.Kuliah Umum        

Agenda MM     00
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Saat ini kita sudah masuk minggu ke-9 sesuai kalender
akademik Ganjil 2020/2021

Baru saja kita menyelesaikan UTS daring

Sesuai laporan per Prodi, secara umum semua kegiatan
pembelajaran sudah berjalan sesuai rencana

Sampai saat ini, semua proses pembelajaran masih full
daring, maka sangat dibutuhkan kreatifitas dan inovasi
dosen.

Realisasi Perkuliahan 00
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Dosen diharapkan dapat mendesain model
pembelajaran yg disesuaikan dgn materi yg akan
disampaikan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus
menjadi target/fokus dalam pemilihan metode
pembelajaran

Kita tidak ingin proses pembelajaran hanya sekedar
melepas tanggung jawab saja sebagai dosen.

Realisasi Perkuliahan 00

Berikut disajikan realisasi upload materi perkuliahan di
Portal Akademik Unbrah sampai pertemuan ke-7
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E-Learning (LMS-Unbrah)  00
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Tracer Study    00

1

Tujuan untuk mengetahui :

Outcome pendidikan dlm bentuk transisi
dari dunia pendidikan ke dunia kerja

Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap
penguasaan & pemerolehan kompetensi

Proses pendidikan berupa evaluasi proses
pembelajaran & kontribusi PT terhadap
pemerolehan kompetensi

2

3



Universitas Baiturrahmah

Tracer Study    00

Aplikasi Program Tracer Study  ini sudah terstandarisasi 
menggunakan desain & metodologi baku secara 
Nasional

1 Dirjen Dikti baru-baru ini telah meluncurkan aplikasi
PRIMA (Portofolio Mahasiswa dan Alumni)

2

3
Diharapkan P2K2 segera untuk memanfaatkan aplikasi 
ini untuk kebutuhan Tracer Study yg sudah terintegrasi 
ke Dirjen Dikti. 
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RKAU Tahun 2021     00

Pada awal bulan Desember, RKAU sudah bisa
dilakukan pembahasan di tingkat Rektorat

Mengingatkan kembali, menjelang akhir tahun
setiap Fakultas/Lembaga & unit kerja lainnya
menyusun RKUA untuk tahun anggaran 2021

Diharapkan semua unit segera
menyelesaikan penyusunan RKAU dan
mengirimkan ke rektorat untuk dapat
segera dibahas

1
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Akreditasi Prodi Baru 00

Content B

Farmasi Klinis

Pada hari Kamis yg lalu, kita lakukan
penyamaan persepsi persiapan Akreditasi 4
Prodi baru

Hasil pertemuan :

1. Pengusulan akreditasi dalam waktu dekat ini
merupakan harga mati.

2. Target dari ke-4 Prodi baru minimal Terakreditasi
B, jika perlu fasilitator segera ditindaklanjuti

3. Untuk itu, Tim Akreditasi harus berkomitmen & fokus dalam
menyiapkan semuanya sesuai kriteria yg dipersyaratkan
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Peningkatan Kerjasama 00

  

 

 
 

 

 

 

 

Salah satu indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam
Klasterisasi PT adalah jumlah & kualitas kerjasama

Kita tahu betul kerjasama dengan pihak luar adalah
sebuah keniscayaan dalam memajukan Unbrah

Kerjasama harus dirancang sesuai kebutuhan baik
terhadap PT dalam maupun luar negeri serta institusi
lainnya.

Makanya kita harus punya target dalam setahun
berapa MoU dapat disepakati & direalisasikan
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Peningkatan Kerjasama 00

Kehadiran Biro Humas & Kerjasama memang
diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah
& kualitas kerjasama

Implementasi MBKM sangat membutuhkan
kerjasama baik ke PT dalam dan luar negeri maupun
ke instansi/perusahaan sesuai kebutuhan fakultas.

Bagi Fakultas yang membutuhkan kerjasama
dengan lembaga/institusi & lainnya dapat
berkoordinasi langsung dengan Biro ini.
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Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) 00

Program MBKM perlu segera disiapkan & dimatangkan
berfokus pada program yang akan ditawarkan ke
mahasiswa.

Paling tidak, 3 dari 8 program mesti disiapkan rancangan
& panduan kegiatannya :

1. Pertukaran Mahasiswa (sudah jalan)

2. Magang/Praktek Kerja (belum)

3. Membangun Desa/KKN-Tematik (belum)



Universitas Baiturrahmah

Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) 00

Lakukan penyesuaian
Kurikulum fleksibel yg
dapat mengakomodasi
Program MBKM

Untuk itu Perlu disiapkan :
1

Bikin panduan teknis &
sosialisasi dari program
yang ditawarkan ke
mahasiswa

Jajaki segera & lakukan 
kerjasama dengan 
institusi/perusahaan mitra 
sebagai lokasi program 
MBKM   
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Program PKM Mahasiswa 00

Kita sudah dua kali menginisiasi kegiatan workshop
penulisan proposal PKM Mahasiswa

Seharusnya setelah workshop, perlu segera ditindaklanjuti
dengan penulisan proposal.

Walaupun sampai saat ini belum keluar pengumuman
batas upload proposal PKM 5 bidang, namun sebaiknya
disegerakan bikin jadwal pengiriman proposal.

Agar kita punya waktu utk mereview proposal yg masuk,
sehingga peluang untuk lolos lebih besar.
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Wisuda Virtual         00

Lulusan dari Periode 73 dan 74

Jumlah peserta wisuda 308 orang

Wisuda
16 Des

Wisuda
17 Des

Bahan
Dikirim

Lulusan dari Periode 75 dan 76

Jumlah peserta wisuda 216 orang

Toga (Topi + Baju)

Kalung

Map Ijazah

Buku Wisuda

Alqur’an

Salempang Lulusan Terbaik
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RSGM dan FKG         00

Satu minggu lalu, Direktur RSGM baru dilantik, untuk itu
ucapan selamat kepada Bpk. Dr. Edrizal sebagai Direktur
RSGM baru.

Disamping itu, apresiasi untuk Direktur & Wadir lama,
karena telah bekerja dgn baik & telah menanamkan pondasi
dalam proses akreditasi RSGM.

RSGM dan FKG yang berada dalam satu atap, seharusnya
saling bersinergis untuk meningkatkan kualitas proses
pembelajaran & mutu lulusan di FKG.
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RSGM dan FKG         00

Namun, jika dilihat dari tingkat kelulusan UKMPDG dari
beberapa tahun belakang, kelulusannya masih tergolong
rendah.

Malah masih kalah dengan tingkat kelulusan mahasiswa
FK yg notabene Koas nya dititipkan di berbagai RS di luar
kampus.

Berkaca dari itu, seharusnya tingkat kelulusan UKMPDG
Mhs FKG lebih tinggi & rerata lama studi mhs Koas
seharusnya lebih cepat.

What’s Wrong ?
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RSGM dan FKG         00

Untuk itu, harapan ditumpukan pada Direktur baru untuk
dapat melakukan root cause analysis dalam menemukan
akar masalahnya.

Mari duduk bersama antara Dekan FKG dan Direktur
RSGM untuk mencarikan solusi agar tingkat kelulusan
semakin tinggi & memperpendek rata2x lama studi
mahasiswa Coas

Perlu juga lakukan kajian mendalam terkait struktur
kurikulum yg diselaraskan dengan materi yg diujikan
dalam UKMPDG. Apakah sudah sejalan ?
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RSGM dan FKG          00

Untuk itulah, mari kita berusaha bersama-sama dalam
meningkatkan % lulusan UKMPDG dan Coas

Terkait proses akreditasi, mari kita bersama-sama
merampungkan sesuai jadwal yg telah disepakati.

Saya minta buk. Wit walaupun tdk lagi menjabat Direktur,
utk dapat membantu dalam penyelesaian akreditasi
RSGM.

Saya tekankan, tidak ada alasan, Desember ini harus
rampung & dapat diajukan sesuai jadwal semula.
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Budaya Meneliti & Kreatif 00

Persoalan mendasar dari dosen Unbrah adalah masih
rendahnya minat meneliti & melakukan Abdimas

Harapan kita, akan lahir output dalam bentuk artikel
penelitian yg dapat dipublis pd jurnal terakreditasi maupun
terindeks Scopus.

LPPM saat ini sedang gencar-gencarnya memotivasi &
mendorong dosen dengan berbagai aktivitas pelatihan/
workshop

Baru-baru ini, LPPM lolos pendanaan program Detasering
untuk peningkatan kapasitas dosen dalam meneliti & Abdimas
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Budaya Meneliti & Kreatif 00

Mari kita tumbuhkan minat meneliti minimal 1 kali setahun
baik menulis proposal untuk pendanaan internal maupun Dikti

Pada kesempatan ini, Saya mengapresiasi kepada pak.
Abu dan buk. Valen dimana artikel beliau masuk dalam
600 artikel terbaik untuk diseleksi (Terindeks Scopus Q1)

Mudah-mudahan kebiasaan ini akan mendorong munculnya
budaya meneliti bagi dosen Unbrah.

Keberhasilan pak Abu dan buk Valen dijadikan motivasi
bagi kita semua untuk melakukan penelitian yang
berkualitas.
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Budaya Meneliti & Kreatif 00

Disamping menumbuhkan budaya meneliti, kita sebagai dosen
juga harus berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah

Kreativitas dapat muncul dari berbagai persoalan yg kita
hadapi baik pada proses pembelajaran, penelitian maupun
pengabdian kepada masyarakat

Jadikan budaya meneliti dan kreatif menjadi bagian dalam
keseharian kita.
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Kuliah Umum 00

Untuk menambah wawasan & membangun akademik
atmosfir, kita berkomitmen tetap melakukan kegiatan
kuliah umum sekali tiap bulan.

Agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan rutin tiap
bulan, diminta Dekan tiap Fakultas dapat mengusulkan
narasumber

Jika tiap fakultas mengusulkan 2 narasumber saja, kita
sudah punya 10 narasumber untuk program 1 tahun
kedepan.
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Kajian Dhuha 00
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Kajian 
Dhuha

Kegiatan kajian Dhuha semester ganjil ini kita
laksanakan secara daring dgn narasumber live
dari Masjid Baiturrahmah

Alhamdulillah, mahasiswa yang ikut sampai
600 orang minggu lalu.

Walau demikian, tetap kita pantau terus agar
kegiatan kajian dhuha ini bisa jadi Icon Unbrah

Presensi mahasiswa tetap dijalankan dari
fakultas masing-masing.
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@Kingsoft_Office
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Terima Kasih atas Perhatiannya
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