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Pengantar

1

◙ Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan
Maret. Tidak terasa, waktu berjalan dengan cepat.

◙ Sebentar lagi kita akan menghadapi penerimaan
mahasiswa baru untuk TA 2020/2021. Untuk itu, perlu
aksi nyata dalam upaya menjaring calon mahasiswa
baru.

◙ Kita terus melakukan berbagai kegiatan baik di dalam
maupun luar kampus, yg semuanya dalam rangka
membangun citra Unbrah.

◙ Saat ini semua negara sangat hati2x menangani wabah
ini, termasuk Indonesia, Pemda dan Perguruan Tinggi.
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Pengantar

1

◙ Bagaimana sikap kita terhadap kegiatan yang akan kita
lakukan, termasuk wisuda tanggal 21 Maret nanti.

◙ Kita perlu melakukan aksi nyata, karena kita punya
expertis bidang kesehatan minimal untuk civitas Unbrah,

◙ Membuat edaran kepada civitas seperti yang telah
dibuat UI, Unand dan bisa contoh PT lain (bagaimana
sikap kita terhadap dosen dan mhs yang akan, sedang
dan sudah pulang bepergian.

◙ Membuat hand sanitizer yang murah meriah diletakkan
di tempat umum, bisa juga mesjid dsb
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Evaluasi Agenda MM Bulan lalu

1. Kampus Merdeka

Agenda MM Maret 2020  

2. Pertemuan dgn Prodi Kewirausahaan

3. Peluang Kerjasama 

4. Pelaksanaan Kajian Dhuha

5. Pelaksanaan Wisuda
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6. Hasil Audensi dengan Ormawa Unbrah 

Agenda MM Februari 2020  

a) Sarana dan Prasarana Kampus

7. Persiapan Workshop AA  

b) Transparansi Dana Kemahasiswaan

c) Waktu Kegiatan Kemahasiswaan

d) Mutu Dosen dan Tendik

8. Pelaksanaan USR  
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◙ Sebelum masuk ke Agenda MM bulan Maret, mari
sama2x kita evaluasi agenda satu bulan lalu sbb:

1. Kegiatan USR-IV sudah berjalan sukses.

2. Kegiatan Roadshow dan pengiriman undangan Jalur
khusus PMB 2020 sudah selesai

3. Pembentukan Satgas Unbrah ?

 Apa Kendala & Hambatannya ?

4. Penyusunan Statuta Unbrah ?

 Apa Kendala & Hambatannya ?

3

Evaluasi Agenda MM Bulan Februari  
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5. Penyusunan RKAU Unbrah ?

 Target rampung 1 minggu setelah USR

6. Penyusunan RIP Penelitian & Abdimas ?

 Apa Kendala & Hambatannya ?

7. Pelaksanaan Tracer Study ?

 Apa Kendala & Hambatannya ?

3

Evaluasi Agenda MM Bulan Februari  
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1 Kampus Merdeka                   

7

◙ Hasil pertemuan dengan Dirjen Dikti Kemendikbud
(Prof. Nizam) tanggal 5 Maret, kiranya perlu kita
disikapi bersama dengan segera

◙ Kebijakan “Merdeka Belajar” telah dipaparkan lebih
operasional sehingga lebih mudah dalam proses
implementasikannya.

◙ Yang penting setiap PT harus menyediakan
kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan
pilihannya.

◙ Inilah yang dikenal dengan konsep “Merdeka dalam
Belajar”
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1 Merdeka Belajar                  

PT wajib memberikan Hak bagi Mahasiswa
untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)
 Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak 2 Smt

(setara 40 sks)
 Ditambah lagi dapat mengambil sks di Prodi

berbeda di PT yg sama sebanyak 1 Smt (setara
20 sks)

Artinya sks yg wajib diambil di prodi asal sebanyak
5 smt dari total Smt yg harus dijalankan (tdk
berlaku utk Prodi Kesehatan)

Setiap sks diartikan sebagai Jam Kegiatan, bukan
Jam Belajar

Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Dosen sebagai PENGGERAK
Dosen memfasilitasi pembelajaran 

mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: 

magang, KKN, menghadirkan praktisi 

(dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), 

project melibatkan mahasiswa. 

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk 

secara sukarela (dapatdiambil  atau tidak):

§ Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 

semester (setara dengan 40 sks)

§ Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang 

berbeda di PT yang sama sebanyak1  semester (setara 

dengan 20 sks)

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal 

adalah sebanyak 5 semester daritotal  semester yang 

harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodiKesehatan1)

Perubahan definisi sks:

§ Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jambelajar”.

§ Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), 

pertukaran pelajar, proyek didesa,  wirausaha, riset, studi 

independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua 

jenis  kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen 

ditentukan olehPT)

§ Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 

3 semester diatas) dapatdipilih  dari: (a) program yang 

ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui olehrektor

Merdeka dalam BELAJAR
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1 Merdeka Belajar                  

Kegiatan 
Pembelajaran

1. Praktek Kerja 
(Magang)

2. Pertukaran 
Mahasiswa

3. Proyek di Desa
4. Wirausaha
5. Kegiatan Riset
6. Studi Independen
7. Proyek 

Kemanusiaan
8. Mengajar di Sekolah

Dibimbing oleh
Dosen 

yg ditentukan PT 

Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Dosen sebagai PENGGERAK
Dosen memfasilitasi pembelajaran 

mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: 

magang, KKN, menghadirkan praktisi 

(dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), 

project melibatkan mahasiswa. 

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk 

secara sukarela (dapatdiambil  atau tidak):

§ Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 

semester (setara dengan 40 sks)

§ Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang 

berbeda di PT yang sama sebanyak1  semester (setara 

dengan 20 sks)

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal 

adalah sebanyak 5 semester daritotal  semester yang 

harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodiKesehatan1)

Perubahan definisi sks:

§ Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jambelajar”.

§ Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), 

pertukaran pelajar, proyek didesa,  wirausaha, riset, studi 

independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua 

jenis  kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen 

ditentukan olehPT)

§ Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 

3 semester diatas) dapatdipilih  dari: (a) program yang 

ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui olehrektor

Merdeka dalam BELAJAR
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Kegiatan Penjelasan Catatan

1 Magang / praktik kerja
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi  
multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan
(startup)

Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

2 Proyek di desa
Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah  
terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya

Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala  
desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya

3 Mengajar di sekolah
Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama  
beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud

4 Pertukaran pelajar

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun  
dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan  
Pemerintah

Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan  
oleh PT masing-masing

5 Penelitian / riset
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang  
dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN

6 Kegiatan wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri –
dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti  
transaksi konsumen atau slip gaji pegawai

Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

7 Studi / proyek independen
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik  
sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

8 Proyek kemanusiaan
Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang  
disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri

Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor:  
Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain
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1 Magang/Praktek Kerja                   

Latar Belakang

◙ Mahasiswa kurang dpt pengalaman kerja
sehingga kurang siap bekerja

◙ Magang dgn jangka pendek (< 6 bln)
tdk cukup beri pengalaman &
kompetensi

◙ Dengan magang 1-2 Smt, mhs dapat
pengalaman yg cukup & institusi tempat
magang mendapatkan talenta yg cocok

◙ Mhs yg sudah mengenal tempat kerja
lebih mantap memasuki dunia kerja.
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1 Magang/Praktek Kerja                   

Bagaimana Caranya : 
◙ PT & institusi mitra magang menyepakati

program magang, kompetensi yg akan
diperoleh mhs.

◙ Setarakan sks dan kompetensi yg akan
diperoleh di PT

◙ Kerjasama dituangkan dlm MoU atau PKS
antar dua belah pihak

◙ PT menugasi dosen pembimbing utk
membimbing mhs selama magang

◙ Dalam satu pemagangan dapat ditunjuk
beberapa dosen pembimibing.
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1 Magang/Praktek Kerja                   

Tugas & Kewajiban : 

◙ Tempat magang menjamin proses magang
yg berkualitas

◙ Menyediakan supervisor/mentor/coach

◙ Memberi hak & jaminan sesuai aturan

◙ Supervisor mendampingi & menilai kinerja
mhs bersama dosen pembimbing (DP)

◙ PT menyiapkan proses keberangkatan mhs,
dan menetapkan DP

◙ Bila memungkinkan DP melakukan
kunjungan utk monev ke lokasi magang
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1 Mahasiswa Membangun Desa                    

Latar Belakang & Tujuan : 

◙ 78 ribu desa menerima kucuran dana 1
M/desa, 27 ribu masuk desa tertinggal

◙ Efektifitas penggunaan dana desa perlu
ditingkatkan

◙ Kehadiran mhs selama 6-12 bln dpt
mendampingi perencanaan program,
mulai dari kajian potensi desa, masalah
& tantangan pembangunan desa,
menyusun prioritas pembangunan &
lainnya.
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1 Mahasiswa Membangun Desa                    

Bagaimana Caranya:  

◙ Saat ini 3 kementerian sedang merancang
program Mhs membangun desa

◙ Direncanakan 2 batch tiap tahun

◙ Dapat juga PT merancang program dgn
mengintegrasikan KKN dgn mata kuliah
kecakapan.

◙ Mhs mendaftar & pembekalan di PT
masing2x

◙ Pembekalan & pembimbingan dilakukan oleh
dosen PT & Pembimbing lapangan.
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1 Mahasiswa Membangun Desa                    

Tugas & Kewajiban :  

◙ Kemendes memberi dana desa, data &
informasi yg relevan & penyuluh lapangan

◙ Dana CSR & lainnya utk membantu
mobilisasi, logistik & akomodasi mhs

◙ Radius desa sasaran dgn kampus dirancang
200 km

◙ PT menyiapkan keberangkatan mhs, dosen
pembimbing, memantau & beri penilaian

◙ Mhs melapor kegiatan secara periodik &
bikin karya tulis (tugas akhir) atau lainnya
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1 Pertukaran Mahasiswa                     

Latar Belakang & Tujuan : 

◙ Saat ini pertukaran Mhs dgn full credit
transfer sudah banyak dilakukan dgn
PT luar negeri, tapi dalam negeri
sedikit

◙ Dengan belajar lintas kampus
(dalam/luar), tinggal bersama keluarga
di kampus tujuan

◙ Meningkatkan wawasan ke-Bhinekka
Tunggal serta memperkuat
persaudaraan lintas budaya & suku.
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1 Pertukaran Mahasiswa                     

Bagaimana Caranya: 

◙ Lakukan kerjasama antar PT,
Konsorsium keilmuan untuk
pertukaran mhs dgn full credit
transfer

◙ PT dapat mengalokasikan quota utk
mhs inbound atau outbond
(resiprokal)

◙ Mhs mengikuti Mata kuliah yg
setara dgn MK & sks di kampus asal
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1 Mahasiswa Melakukan Riset                      

Latar Belakang & Tujuan : 

◙ Bagi mhs yg punya passion di
bidang riset berpelung untuk
magang di pusat riset dari
berbagai lembaga riset yg ada

◙ Lab/lembaga riset terkadang
kekurangan peneliti saat ada
projek riset jangka pendek ( 6-12
bln).
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1 Mahasiswa Melakukan Riset                      

Bagaimana Caranya: 

◙ Lab/lembaga riset membuka
kesempatan mhs magang penelitian

◙ PT merekognisi program tsb

◙ Mhs magang penelitian (6-12 bln)
dibawah bimbingan dosen & peneliti

◙ Mhs buat laporan penelitian sebagai
tugas akhir atau publikasi ilmiah di
jurnal
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1 Mahasiswa Melakukan Wirausaha                      

Latar Belakang & Tujuan : 

◙ Entrepreneurship lulusan kita
masih rendah

◙ Orientasi mhs masih mencari
tempat kerja

◙ Sementara lapangan kerja sangat
terbatas, lahirlah pengangguran
intelektual
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1 Mahasiswa Melakukan Wirausaha                      

Bagaimana Caranya:  

◙ Mhs merancang proyek start up
& mengajukan ke pusat inkubasi

◙ Mhs mendapatkan pelatihan,
bimbingan & pendampingan
sampai dpt mewujudkan start up

◙ Di akhir program, mhs dinilai
berdasarkan keberhasilan
wirausahanya
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1 Mahasiswa Melakukan Wirausaha                      

Latar Belakang & Tujuan : 

◙ Banyak lembaga International
melakukan kajian mendalam & buat
pilot project pembangunan di
Indonesia atau negara berkembang

◙ Mhs dgn jiwa muda & passion nya
dapat menjadi “foot soldier” yg
mereplikasi proyek2x kemanusiaan
tersebut
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1 Mahasiswa Melakukan Wirausaha                      

Bagaimana Caranya:  

◙ Lembaga International bekerjasama
dgn Mendikbud atau PT
menawarkan program-program
berdasarkan agenda International,
seperti: MDGs, Kesehatan, dll.

◙ Mhs mengikuti sbg Volunterr
Workers

◙ Diakhir program, Mhs membuat
report ilmiah
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2 Pertemuan dengan Prodi Kewirausahaan                      

◙ Sekitar 2 minggu lalu dilakukan diskusi antara unsur
pimpinan dengan Ka. Prodi dan dosen Kewirausahaan

◙ Pertemuan dilakukan untuk membahas kondisi dan
perkembangan serta strategi pembelajaran di Prodi tsb.

◙ Hasil pertemuan disepakati beberapa hal :

1. Dosen tetap berkomitmen untuk membawa Prodi ini
menjadi daya tarik tersendiri ke depannya

2. Diminta Prodi Kewirausahaan Unbrah memunculkan
penciri yg menjadi pembeda dengan Prodi sejenis
lainnya.
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2 Pertemuan dengan Prodi Kewirausahaan                      

3. Dosen Kewirausahaan diminta untuk merancang
model pembelajaran yg mendekatkan Mhs dengan
jenis usaha yg ada di kota Padang

4. Mahasiswa harus dibiasakan berhadapan dengan
berbagai bentuk usaha utk memunculkan jiwa
kewirausahaannya.

5. Dosen tetap berjanji dalam waktu dengan akan
menjajaki pelaku usaha yang bisa diajak
berkerjasama dalam proses pembelajaran.
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3 Peluang Kerjasama  

◙ Baru-baru ini kita kedatangan Prof. Klause dari Jerman

◙ Kedatangan beliau ke Unbrah selain bersilaturahmi, juga
menjajaki kemungkinan dilakukan kerjasama dalam
berbagai bentuk.

◙ Beliau selain Prof di salah satu Universitas di Jerman,
juga sebagai Agency yg dapat membantu membuka
akses dalam berbagai bentuk kerjasama.

◙ Setelah pertemuan pertama, beliau sangat terkesan dan
minta dilakukan pertemuan ke-2 untuk menindaklanjuti
ke pembicaraan yg lebih konkrit.
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3 Peluang Kerjasama  

◙ Pada pertemuan ke-2, Unbrah coba menawarkan
kemungkinan di salurkan bantuan dalam bentuk alat
laboratorium.

◙ Alat Laboratorium yang kita butuhkan yaitu untuk
memproduksi minyak Atsiri buah Pala (essensial oil).

◙ Dari hasil pemaparan tsb, beliau terkesan & tertarik utk
menindaklanjutinya setelah sampai di Jerman.

◙ Disamping itu, peluang kerjasama lainnya sebenarnya
masih terbuka lebar karena beliau mau membantu
untuk menghubungkan pada pihak2x yg kita butuhkan.
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4 Pelaksanaan Kajian Dhuha   

◙ Program kajian Dhuha sampai hari ini tetap berjalan
sesuai jadwal yaitu tiap Sabtu, sekali/minggu

◙ Namun, kegiatan ini belum menjadi kebutuhan bagi
mahasiswa, karena belum semua mahasiswa thn 2018
hadir.

◙ Di sisi lain, kita dapat informasi bahwa pada hari Sabtu
jam 8.00 s/d 10.00 masih banyak dosen yang kuliah,
sehingga mhs tdk bisa hadir.

◙ Padahal, kita sudah sepakat bahwa di jadwal tsb,
perkuliahan ditiadakan.
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4 Pelaksanaan Kajian Dhuha   

◙ Untuk itu, diharapkan betul Wadek III tiap Fakultas
berkoordinasi dgn Wadek I dalam pengaturan jadwal
perkuliahan.

◙ Disamping minimnya mahasiswa yg hadir pada saat
kajian Dhuha, juga terlihat hanya satu dua unsur
pimpinan yg hadir.

◙ Alangkah indahnya, jika saat kajian Dhuha, mesjid yg
indah ini dipenuhi oleh mahasiswa, dosen, tendik dan
unsur pimpinan fakultas maupun rektorat.

◙ Mari sama-sama kita makmurkan mesjid kita ini.
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5 Pelaksanaan Wisuda    

◙ Sesuai rencana, wisuda ke-73 akan dilaksanakan pada
hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020

◙ Jumlah peserta wisuda pada periode ini sbb:

No Program Studi Jumlah

1 Pendidikan Dokter 106

2 Profesi Dokter 37

3 Pendidikan Dokter Gigi 65

4 Profesi Dokter Gigi 23

5 Prodi Manajemen 26

Jumlah 257
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5 Pelaksanaan Wisuda    

◙ Agar pelaksanaan wisuda dapat berjalan dengan
khidmat, kita harus terus melakukan perbaikan.

◙ Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar prosesi
wisuda khidmat & berkesan antaranya:

1. Mungkin perlu diberikan penghargaan bagi lulusan
yang mendapat predikat “Cumlaude”

2. Penghargaan bagi aktivis kampus yg diwisuda

3. Menyanyi oleh lulusan atau mahasiswa dapat
dipersiapkan/dilatih dengan baik, sehingga nyanyi
pas dan khidmat.
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6 Hasil Audensi dengan Ormawa 

◙ Pada tgl 27 Februari lalu, telah dilangsungkan
pertemuan Ormawa Unbrah dengan pimpinan Unbrah.

◙ Ormawa yang hadir diwakili oleh ketua BEM universitas
dan fakultas di lingkungan Unbrah.

◙ Dari pertemuan tsb, banyak hal yang disampaikan mhs
dalam upaya pemenuhan sarana & prasarana akademik
maupun non-akademik.

◙ Semua hal yg dituntut oleh mahasiswa harus segera kita
sikapi dan ditindaklanjuti

◙ Untuk lebih rincinya akan disampaikan sbb:
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a) Sarana & Prasarana Kampus  

1. Penggunaan Auditorium

 Perlu adanya kejelasan dalam batasan waktu dalam
melakukan kegiatan kemahasiswaan

 Penggunaan auditorium utk kegiatan kemahasiswaan
dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan jumlah
SDM.

2. Tempat Parkir

 Mahasiswa banyak kehilangan helm

 CCTV tdk aktif & perlu ditambah
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a) Sarana & Prasarana Kampus  

 Perlu ada pembatas yg jelas parkiran utk RSI dgn
kampus.

 Perlu ada pembatasan parkiran kendaraan antara
dosen dgn mahasiswa.

 Penjagaan parkiran oleh Satpam lebih diperketat.

3. Perpustakaan

 Perlu dibenahi fasilitas perpustakaan pusat

 Fasilitas perpustakaan sangat tertinggal zaman

 Buku 2x referensi sangat kurang
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a) Sarana & Prasarana Kampus  

3. Ruang Kuliah

 Minimnya ruang perkuliahan

 AC tidak mencukupi utk ruang kuliah yg besar
membuat kuliah tdk nyaman

 Sarana seperti : Infocus, Microfon masih kurang

 Kursi banyak yg rusak

4. Ruang Laboratorium

 Kapasitas ruang labor masih kurang

 Perlu pengaturan yg baik dalam penggunaan labor

 Terutama labor Parasitologi, Histologi & Radiasi



Universitas Baiturrahmah

a) Sarana & Prasarana Kampus  

5. Sarana Olahraga

 Fasilitas olahraga perlu dibenahi dan ditambah

 Diusulkan lapangan olahraganya indoor

6. Sarana Penunjang

 Tersedia APAR pada titik tertentu sesuai standar

 Tersedianya Alarm kebakaran di kampus

 Kursi laboratorium masih model lama

 Wifi off di jam 16.30

 Wifi FKG
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b) Transparansi Dana Kemahasiswaan   

◙ Terkait dengan pengalokasian dana kemahasiswaan,
yang diharapkan mahasiswa sbb:

1. Perlu adanya mekanisme yg jelas dalam
pengalokasian dana kegiatan kemahasiswaan

2. Adanya SOP yang baku dalam pengalokasian &
pencarian dana kemahasiswaan ke masing2x
fakultas.

3. Memberi kesempatan mahasiswa untuk
mengembangkan sofskill di kampus.
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c) Waktu Kegiatan Kemahasiswaan    

◙ Adapun harapan mahasiswa terkait pembatasan waktu
kegiatan :

1. Selama ini kegiatan mahasiswa hanya dapat
dilakukan sampai jam 18.00. Aturan ini tetap berlaku
sampai saat ini walaupun berbentuk kegiatan
inagurasi.

2. Mahasiswa mengharapkan diberi keluasan dari waktu
pelaksanaan, sehingga mhs dapat mengekspresikan
minat & bakatnya.
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d) Mutu Dosen dan Tendik     

◙ Sehubungan jumlah dosen tidak seimbang dgn jumlah
mahasiswa dan adanya penambahan Prodi baru, maka:

1. Perlu penambahan dosen utk Prodi yang rasio
dosen:mahasiswa sudah tdk memenuhi standar

2. Perlunya tenaga pendidik seperti laboran yg sesuai
dengan bidang keahliannya

3. Perlu staff akademik sesuai bidangnya dalam upaya
peningkatan kualitas pembelajaran.
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Keluhan Mahasiswa FKG      

◙ Fasilitas Mahasiswa

 Loker banyak yg rusak utk preklinik & klinik
 Unbrah guest & acces sangat lambat & berlimit serta

tdk aktif 24 jam
 Toilet kotor & banyak rusak
 Sabun, tissue & pengharum tidak tersedia
 AC kurang
 APAR diperbaiki
 Penambahan CCTV di setiap sudut parkir
 Alarm kebakaran tdk ada
 Kursi pasien di lobby kurang
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Keluhan Mahasiswa FKG      

◙ Fasilitas Mahasiswa

 FKG dan RSGM banyak yg bocor
 Dental stool kurang
 Minijet & dental unit di ruang OSCE banyak rusak
 AC kurang
 Bahan di klinik banyak yg kadaluarsa
 Ruang kelas kurang
 Mic/Wireless
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Keluhan Mahasiswa FK      

◙ Sarana dan Prasarana

 Ruang Pleno I
 Ruang OSCE
 Parkiran
 AC kurang
 Toilet
 Kurangnya ruang kelas
 Laptop kurang
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Keluhan Mahasiswa FKM      

◙ Sarana dan Prasarana

 Alat laboratorium tidak mendukung
 Kuliah hari Sabtu
 Uang tidak transparan
 Toilet
 Atap di kelas bocor
 Kursi banyak yg rusak
 Ruang kelas yg kurang
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Keluhan Mahasiswa Ekonomi      

◙ Adapun keluhan mahasiswa:

 Kuliah hari Sabtu
 Saat Adzan dosen masih ngajar
 Toilet
 Kantin tidak ada
 Ruang kelas yg kurang
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Keluhan Mahasiswa Vokasi      

◙ Adapun keluhan mahasiswa:

 Buku perpustakaan sangat minim & terbitan sudah
lama

 Kursi & meja di perpustakaan & kelas kurang
 Infocus sebaiknya dipasang permanen
 Lapangan vokasi tidak ada
 Laboratorium komputer
 Toilet
 Penambahan alat pratikum atro & bidan yg kurang
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7 Persiapan Workshop AA      

◙ Dalam upaya peningkatan kapasitas sebagai dosen, kita
berencana akan mengadakan Pelatihan Applied
Approach (AA)

◙ Kegiatan ini diperuntukkan bagi dosen baru & dosen
tetap yang belum pernah mengikuti AA

◙ Untuk itu, mohon Dekan tiap fakultas untuk mendata
berapa jumlah dosennya yang belum memiliki sertifikat
AA dan bersedia ikut workshop dalam waktu dekat ini

◙ Jika pesertanya masuk quota, workshop ini akan kita
lakukan di Unbrah saja (inhouse training) dalam 3 hari
saja.
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8 Pelaksanaa USR ke-IV      

◙ Alhamdulillah, kegiatan USR ke-4 telah terlaksana
dengan baik

◙ Kita patut memberi appresiasi pada ketua dan semua
panitia dalam ikut mensukseskan kegiatan ini.

◙ Walaupun saat kegiatan, kondisi alam (badai) tidak
bersahabat, namun berkat rahmat Tuhan, hampir semua
kegiatan yg kita rancang dapat dilaksanakan dengan
baik

◙ Namun sangat disayangkan, banyak unsur pimpinan
Fakultas kurang berpartisipasi pada kegiatan USR ini
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8 Pelaksanaa USR ke-IV      

◙ Tentu kondisi ini menimbulkan pertanyaan, Apakah perlu
USR ini kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya.

?
◙ Kalau kita merasa bahwa kegiatan USR ini jadi milik kita

bersama, tentu partisipasi tdk seperti ini.

◙ Untuk itu, mohon masukan apa perlu kita pertahankan
atau tetap dilanjutkan sebagai icon Unbrah.........
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