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KATA PENGANTAR 

Rencana Operasional (Renop) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Sorong 

2018 - 2022 adalah merupakan penjabaran dari rencana Strategis (Renstra) Program Studi 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 2018 - 2022. Renop ini sebagai salah satu dokumen 

perencanaan yang bertujuan untuk memberikan arah pembangunan Program Studi Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam dalam kurun waktu lima tahun mendatang. 

Dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki, seluruh stakeholders Program Studi 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam telah bekerja keras guna merampungkan Renop ini. Namun 

demikian, hal itu bukanlah suatu jaminan bahwa Renop ini sudah sempurna. 

Oleh karena itu, maka apabila dianggap perlu dan terjadi perubahan di lingkungan Program 

Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam maupun Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) Muhammadiyah Sorong, khususnya perubahan yang terjadi diluar prediksi sehingga 

mengakibatkan terjadinya kendala dalam pengimplementasiannya, maka Renop ini dapat dirubah 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan. 

Demikian Rencana Operasional Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 2018 - 2022 disusun untuk dapat 

diimplementasikan sebagaimana mestinya. 

Kiranya Visi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Program Studi 

Ilmu Pengetahuan Alam terkemuka baik ditingkat nasional maupun internasional dapat terwujud. 

Akhir kata diucapkan terima kasih. 

 

Sorong, September 2018 

Ketua Program Studi 

 

 

 

Abd. Rachman Tiro, M.Pd.        

NIDN. 1401118701
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RENCANA OPERASIONAL  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  

TAHUN 2018 - 2022 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Sejarah Perkembangan 

Program Studi (Prodi) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam STKIP Muhammadiyah Sorong 

adalah merupakan salah satu Prodi terkemuka yang dikelola oleh STKIP Muhammadiyah Sorong. Prodi 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam berdiri pada tahun 9 April 2015 di Kabupaten Sorong Papua Barat. 

Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P.IPA) berdasarkan surat 

usul ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong No. 

245/I.3.AU/J/2011 tentang penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan 

diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik  Indonesia, Nomor 107/KPT/I/2015  Tgl  9 

April  2015  tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di STKIP 

Muhammadiyah Sorong yang telah berubah bentuk menjadi Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong biasa disingkat UNIMUDA Sorong pada Tahun 2018, Program Studi 

Pendidikan IPA berada pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program studi 

P.IPA dipimpin oleh seorang 

Ketua  dan  dua  orang  Wakil  Ketua  yang  didukung  oleh  Dekan dan Wakil Dekan FKIP, 

Biro  Administrasi Umum, Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Kemahasiswaan, 

Biro Administrasi Humas,Biro Administrasi Kepegawaian, Biro Administrasi Keuangan, serta 

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yaitu Perpustakaan, Pusat Komputer,Laboratorium Bahasa, 

LPM dan LP3M.  

Sejak Tahun 2017 Program Studi Pendidikan IPA Resmi menjadi Anggota Perkumpulan 

Pendidik IPA Indonesia (PPII) yang berpusat di Universitas Negeri Semarang (UNNES) , PPII 

merupakan suatu asosiasi profesi dimana memiliki anggota tenaga pendidik baik guru maupun 

dosen IPA di Indonesia, hasil kejasama ini menghasilkan sebuah rancangan awal kurikulum S1 

untuk Program Studi Pendidikan IPA.   

Program Studi Pendidikan IPA Memiliki Keunggulan yaitu: 1) Menguasai Bidang IPA 

(Kimia, Biologi, dan Fisika) yang peduli akan lingkungan, sadar bencana dan berorientasi pada 

pemecahan masalah (ilmiah, berbasis teknologi, dan sosio- kultural);  (2) Menjadi Syi’ar 
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Dakwa Islam dan Terampil dalam bermasyarakat pemersatu bangsa yang berwawasan sains dan 

teknologi; (3) Memiliki Jiwa entrepreneurship berbasis pariwisata. 

Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam ini tidak lain adalah untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga guru IPA di sekolah-sekolah se-Provinsi Papua Barat, terlebih khususnya di 

Kabupaten dan Kota se-Sorong Raya. Program Studi ini dikelola oleh sekelompok dosen yang memiliki 

latar belakang ilmu Ilmu Pengetahuan Alam yang tersebar di lingkungan UNIMUDA Sorong yang 

didukung oleh tenaga administrasi serta di lengkapi dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar 

mengajar 

. 

B. Keadaan Calon Mahasiswa Tahun 2015  

Pada tahun akademik 2014/2015, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam mulai 

melaksanakan perkuliahan perdananya. Pada awal berdirinya jumlah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Alam 68 orang. Pada tahun akademik 2016/2017 Prodi IPA menerima mahasiswa baru 83 

orang. Pada tahun akademik 2016/2017 Prodi IPA menerima mahasiswa brau 86 orang. Sebagian besar 

mahasiswa tersebut berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat termasuk Kabupaten 

dan Kota Sorong. Selain itu terdapat juga mahasiswa yang berasal dari daerah lain, seperti Maybrat dan Raja 

Ampat. 

 

C. Keadaan Tenaga Edukatif 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam semaksimal mungkin tetap berupaya untuk memanfaatkan keseluruhan sumberdaya yang ada. Dengan 

jumlah dosen tetap sebanyak 6 orang, maka sangat diyakini bahwa proses belajar mengajar akan dapat 

dijalankan semaksimal mungkin. Dengan jumlah dosen tetap sebanyak 6 orang ditahun pertama dan akan 

terus ditingkatkan pada tahun berikutnya sesuai dengan perkembangan jumlah mahasiswa dengan tetap 

memperhatikan rasio dosen tetap dengan jumlah mahasiswa. 

D. Keadaan Tenaga Administratif 

Tenaga administratif di Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMUDA Sorong 

terdiri dari pustakawan6 orang jenjang pendidikan S1 dan D3, laboran sebanyak 7 orang dengan jenjang 

pendidikan S1 dan D3, tenaga administrasi 8 orang dengan jenjang pendidikan S1 dan SMA/SMK dan 5 

orang staff pendukung lainnya jenjang pendidikan S1 dan SMA/SMK.  

Dengan kondisi tenaga administratif yang demikian, maka diharapkan bahwa pelayanan terhadap 

mahasiswa dan juga para dosen dalam rangka menunjang proses belajar mengajar akan dapat terpenuhi 

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dan juga pemerintah. 

E. Keadaan Aset Fisik 

Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alamsaat ini menempati gedung tersendiri untuk 

melaksanakan kegiatan perkantoran. Dengan penataan kantor Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alamyang semakin professional, maka diharapkan agar suasana akademik dapat tercipta dengan baik. 
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Sedangkan untuk gedung perkuliahan masih memakai ruangan bersama untuk seluruh Program studi yang 

ada di STKIP Muhammadiyah Sorong.  

Dalam rangka mencetak lulusan yang professional akan disiapkan berbagai fasilitas pendukung yang 

berupa laboratoruim computer, laboratorium jaringan,  laboratoriumbahasa, laboratorium media, 

laboratorium microteaching, perpustakaan, bus kampus, dan campus mart. 

 

F. Tantangan 

Adapun tantangan yang dihadapi Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sekarang ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Persaingan yang cukup tinggi dengan semakin banyaknya PTS yang baru maupun PTN, lahirnya 

beberapa PTS di kabupaten/kota di Papua Barat. 

b. Dampak Krisis ekonomi yang belum membaik mengakibatkan menurun kemampuan daya beli 

masyarakat, sementara biaya pendidikan mengalami kenaikan. 

c. Standarisasi kompetensi yang dibutuhkan instansi perusahaan meningkat. 

d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam lebih cepat dibandingkan perkembangan ilmu pengetahuan 

(kurikulum). 

G. Masalah Utama 

Masalah utama pengembangan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai lembaga 

pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Kurangnya tenaga pengajar IPA di Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Sorong. 

b. Pemenuhan kebutuhan tenaga keahlian bidang IPA yang terus meningkat di kalangan dunia usaha 

dan industri, lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat. 

c. Penerapan sistem informasi di berbagai sektor perdagangan, sekolah dan perkantoran. 

d. Persiapan era 4.0 . 

H. Pendekatan 

Guna menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, maka pendekatan yang dipilih 

adalah melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continuous improvement) dengan dasar 

pemikiran yang bersifat sirkuler dalam teknis pelaksanaannya yaitu perencanaan, pelaksanaa, evaluasi, dan 

perbaikan (PDCA = Plan, Do, Check, Act). Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan kualitas unit 

kerja yang diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 

Pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan benar-benar dikerjakan sehingga mencapai mutu yang 

diharapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan sebagai suatu kebutuhan untuk memperbaiki langkah 

selanjutnya agar dapat mencapai baku kinerja yang  ditetapkan bersama.  Pelaksanaan peningkatan kualitas 

yang berkelanjutan 

disesuaikan dengan keadaan di masing-masing unit kerja. Tentunya semua langkah ini dilakukan dengan 

terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kebutuhan serta melihat kelemahan setiap unit kerja yang ada. 
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II. DASAR PERENCANAAN 

 

A. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam STKIP Muhammadiyah 

Sorong 

 

 A.1. Visi 

Visi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam diturunkan dari Visi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu pendidikan. Adapun visi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai 

berikut: Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan tenaga pendidik IPA memiliki 

Kemampuan Berpikir Kritis serta Tanggap Social Lingkungan Hidup, Bertakwa, Profesional 

dan Unggul Berbasis Tourism-Preneur Se-Indonesia Timur pada Tahun 2025 

A.2. Misi 

Misi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang studi Pendidikan IPA yang selaras dengan tuntutan 

dunia pendidikan. 

2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. 

3. Menyelenggarakan   pengabdian   pada   masyarakat   sebagai   bentuk   kontribusi   dala

m mewujudkan masyarakat berwawasan sains dan teknologi 

4. Mengembangkan   kerja   sama   dengan   pihak-pihak   lain   untuk   menumbuhkan   ji

wa entrepreneurship di bidang pariwisata pada ilmu Pengetahuan Alam. 

5. Menyelenggarakan program pembinaan iman dan taqwa bagi 

mahasiswa       Program       studi Pendidikan IPA pada khususnya dan sivitas 

akademika  Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada umumnya. 

A.3. Tujuan 

Tujuan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam adalah:  

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik serta berdaya  saing  sehingga mampu 

berperan aktif dalam pengembangan pembelajaran yang berwawasan lingkungan 

2. Menghasilkan   riset   bidang   Pendidikan   dan   Ilmu   Pengetahuan   Alam   (Sains)   untu

k meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa 

3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk kontribusi dalam 

mewujudkan masyarakat berwawasan sains dan teknologi 
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4. Mengadakan   kerjasama   dengan   pihak-pihak   yang   terkait   untuk   menumbuhkan jiwa 

entrepreneurship dibidang pariwisata pada lulusan program studi Pendidikan IPA. 

5. Menghasilkan lulusan yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

A.4 Sasaran Program Studi Pendidikan IPA 

Sasaran Program Studi Pendidikan IPA FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

Sorong meliputi Enam isu strategis hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam di FKIP UNIMUDA Sorong, yaitu:  

(1) penguatan reputasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di FKIP UNIMUDA Sorong 

melalui kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat;  

(2) penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja;  

(3) implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik;  

(4) pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen 

sumberdaya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi 

akademik, pengembangan perpustakaan, dan Ilmu Pengetahuan Alam;  

(5) budaya organisasi dan iklim akademik;  

(6) jaringan kerjasama (networking). 

 

 

1. Bidang Pendidikan, melalui 

a. Peningkatan kualitas dosen 

b. Peningkatan kualitas pembelajar kompetensi penunjang bagi mahasiswa 

c. Peninjauan dan Pemutakhiran kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

IPTEK 

d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. 

 
2. Bidang Penelitian, melalui 

a. Penyelenggaraan penelitian 

b. Peningkatan publikasi karya ilmiah 

c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

d. Peningkatan kerjasama penelitian 

e. Pengembangan penelitian di bidang bidang Sains yang berbasis Al Islam dan 

Keuhammadiyahan 

f. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan berbasis ICT 
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3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, melalui 

a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program 

Studi Pendidikan IPA FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat program studi 

c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 

d. Peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi terkait 

e. Mempunyai kontribusi dalam pemecahan berbagai persoalan dalam masyarakat dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK). 

 

4. Bidang Pembinaan AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) 

a. Penguasaan materi dan penerapan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) bagi 

mahasiswa 

b. Peningkatan kualitas pembelajaran dosen yang mengintegrasikan materi AL Islam dalam 

konten materi perkuliahan 

c. Kajian materi Al Quran dan Al Hadist bagi sivitas akademika serta penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat di lingkungan kampus. 

d. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang pendidikanIlmu Pengetahuan Alam berlandaskan 

moral dan nilai Islam. 

 

5. Bidang Kemahasiswaan  

a. Mensinergikan antara kinerja Program Studi dan Himpunan Mahasiswa Program Studi 

HMPSI  

b. Mensinergikan aktivitas Catur Dharma dosen dengan kegiatan penalaran mahasiswa dan 

HMPSI. 

c.  Memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, 

termasuk dalam hal keterampilan hidup (komunikasi, bahasa inggris, kepemimpinan, 

kewirausahaan, teknologi informasi, dll).   

d. Perbaikan kesejahteraan dan peranan mahasiswa untuk menunjang suasana akademik di 

program studi Pendidikan IPA 

e. Merintis jaringan yang optimal dengan alumni.  

  

6. Bidang Penunjang Penyelenggaraan Program Studi  

a. Pengembangan sarana akademik secara terencana untuk mendapatkan manfaat dalam 
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kegiatan akademik dan penelitian yang efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan 

dukungan yang optimal dalam proses belajar mengajar dan penelitian.   

b. Pengembangan sarana prasarana, laboratorium untuk praktikum dan laboratorium 

penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam 

pembelajaran.   

c. Pemberdayaan kemampuan evaluasi diri, manajemen internal dan transparansi 

pengelolaaan.   

7. Bidang Kerjasama  

a. Melakukan kerjasama bersama perguruan tinggi lain yang memiliki Program Studi 

Pendidikan IPA baik PTN maupun PTS (terutama PTM) 

b. Melakukan MoU dengan instansi pemerintah baik BUMN maupun lembaga-lembaga 

dalam rangka membantu dan mendukung sarana praktek pembelajaran 

c. Kerjasama dengan sekolah-sekolah mitra dalam hal penunjang praktek pembelajaran 

mahasiswa di sekolah 

d. Melakukan kerjasama dengan kampung maupun desa mitra dalam hal pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

A.5. Strategi pencapaiannya 

Uraian sasaran dan strategi pencapaian disajikan dalam Tabel berikut: 

 

No. Isu Strategis Sasaran Strategis Pencapaian Waktu 

Pencapaian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Penguatan reputasi 

Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam di 

FKIP UNIMUDA 

Sorong melalui 

kinerja 

penyelenggaraan 

pendidikan, kinerja 

penyelenggaraan 

penelitian, dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Penguatan kualitas 

lulusan untuk 

1. Bidang Pendidikan, 

melalui : 

a. Peningkatan kualitas dosen 

b. Peningkatan kualitas 

pembelajaran 

c. Peningkatan kompetensi 
penunjang bagi 

mahasiswa 

d. Peninjauan dan 
Pemutakhiran kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan IPTEK 

e. Peningkatan sarana dan 
prasarana pendukung 

pembelajaran 

a. Optimalisasi dan 

memfasilitasi dosen 

dalam peningkatan 

jenjang jabatan 

fungsional 

b. Memotivasi dan 

memfasilitasi dosen 

untuk membuat dan 

meng-ISBN-kan 

buku ajar/buku teks 

c. Memotivasi dan 

mamfasilitasi 

peningkatan 

kompetensi, 

profesionalitas, dan 

organisasi profesi 

dosen melalui 

kegiatan temu 
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meningkatkan daya 

saing lulusan di 

dunia kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilmiah/workshop 

baik lokal, nasional, 

dan internasional di 

setiap tahunnya. 

d. Pengoptimalan 

bimbingan PA 

(Penasihat 

Akademik) sebagai 

sarana kontrol 

akademik mahasiswa 

e. Mengevaluasi mutu 

pembelajaran di setiap 

semesternya 

f. Memotivasi dan 

mempersiapkan secara 

lengkap perangkat 

pembelajaran 

(SILABUS, RPS, 

E-Learning dll) 

g. Memotivasi dan 

senantiasai 

menginstruksikan 

dosen agar selalu 

mengintegrasikan 

hasil penelitian ke 

dalam proses 

pembelajaran 

h. Optimalisasi 

kehadiran dosen dalam 

pembelajaran 

i. Optimalisasi penilaian 

pembelajaran yang 

objektif dan bervariatif 

j. Optimalisasi kegiatan 

pelatihan dan 

pembimbingan 

mahasiswa dalam 

berorganisasi melalui 

HMPSI 

k. Melakukan peninjauan 

secara berkala dan 

pembaharuan kurikulum 

sesuai dengan 

perkembangannya 

(Kurikulum berbasis 

KKNI) peningkatan 

kualitas kurikulum 

Program Studi 
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Pendidikan IPA FKIP 

Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Bidang Penelitian, melalui 

a. Penyelenggaraan 

penelitian 

b. Peningkatan publikasi 

karya ilmiah 

c. Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam 

penelitian 

e. Peningkatan kerjasama 

penelitian 

f. Pengembangan penelitian 

di bidang Sains yang 

berbasis Al Islam dan 

Keuhammadiyahan 

g. Menghasilkan penelitian 

yang bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu 

pengetahuan berbasis ICT 

  

3. Bidang Pengabdian 

kepada Masyarakat, 

melalui 

a. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

Program Studi 

Pendidikan IPA FKIP 

Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong 

b. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan kegiatan 

pengabdian masyarakat 

program studi 

c. Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat. 

d. Peningkatan kerjasama 

pengabdian kepada 

masyarakat dengan 

instansi terkait 
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e. Mempunyai kontribusi 

dalam pemecahan berbagai 

persoalan dalam masyarakat 

dan pengembangan Ilmu 

Pengetahuan danTeknologi 

(IPTEK) 
 

3. Implementasi 

Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

dalam kehidupan 

akademik 

1. Bidang Pembinaan AIK 

(Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan) 

a. Penguasaan materi dan 

penerapan Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

(AIK) bagi mahasiswa 

b. Peningkatan kualitas 

pembelajaran dosen yang 

mengintegrasikan materi 

AL Islam dalam konten 

materi perkuliahan 

c. Kajian materi Al Quran dan 

Al Hadist bagi sivitas 

akademika serta 

penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat di 

lingkungan kampus. 

d. Menghasilkan lulusan yang 

kompeten di bidang 

pendidikanIlmu 

Pengetahuan Alam 

berlandaskan moral dan 

nilai Islam 

  

4. Pemantapan kinerja 

manajemen 

kelembagaan yang 

meliputi bidang 

manajemen 

sumberdaya insani, 

keuangan, sumber 

daya fisik, 

pengembangan 

kampus, administrasi 

akademik, 

pengembangan 

perpustakaan, dan 

1. Bidang Penunjang 

Penyelenggaraan 

Program Studi 

a. Pengembangan sarana 

akademik secara 

terencana untuk 

mendapatkan manfaat 

dalam kegiatan 

akademik dan 

penelitian yang 

efektif, efisien, dan 

produktif dalam 

memberikan 

dukungan yang 

optimal dalam proses 

belajar mengajar dan 

penelitian. 
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Ilmu Pengetahuan 

Alam 
b. Pengembangan sarana 

prasarana, 

laboratorium untuk 

praktikum dan 

laboratorium 

penelitian, 

perpustakaan, bahan 

ajar, dan kebutuhan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran.   

c. Pemberdayaan 

kemampuan evaluasi 

diri, manajemen 

internal dan 

transparansi 

pengelolaaan 
5. Budaya organisasi 

dan iklim akademik 

1. Bidang Kemahasiswaan 

a. Mensinergikan antara 

kinerja Program Studi 

dan Himpunan 

Mahasiswa Program 

Studi HMPSI  

b. Mensinergikan 

aktivitas Catur 

Dharma dosen dengan 

kegiatan penalaran 

mahasiswa dan 

HMPSI. 

c. Memberikan peluang 

bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan 

minat dan bakatnya, 

termasuk dalam hal 

keterampilan hidup 

(komunikasi, bahasa 

inggris, 

kepemimpinan, 

kewirausahaan, 

teknologi informasi, 

dll).   

d. Perbaikan 

kesejahteraan dan 

peranan mahasiswa 
untuk menunjang 

suasana akademik di 

program studi 

Pendidikan IPA 
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e. Merintis jaringan 

yang optimal dengan 

alumni 
6. jaringan kerjasama 

(networking). 

1. Bidang Kerjasama 

a. Melakukan kerjasama 

bersama perguruan 

tinggi lain yang 

memiliki Program 

Studi Pendidikan IPA 

baik PTN maupun 

PTS (terutama PTM) 

b. Melakukan MoU 

dengan instansi 

pemerintah baik 

BUMN maupun 

lembaga-lembaga 

dalam rangka 

membantu dan 

mendukung sarana 

praktek pembelajaran 

c. Kerjasama dengan 

sekolah-sekolah mitra 

dalam hal penunjang 

praktek pembelajaran 

mahasiswa di sekolah 

Melakukan kerjasama 

dengan kampung 

maupun desa mitra 

dalam hal pengabdian 

kepada masyarakat 

  

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di FKIP 

UNIMUDA Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis sebagai berikut. 

1. Kebijakan pertama. Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas secara 

komprehensif. 

2. Kebijakan kedua. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk 

menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana peningkatan 

kualitas umat.  

3. Kebijakan ketiga. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset perguruan 

tinggi 

4. Kebijakan keempat. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada 

kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam. 

5. Kebijakan kelima. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas 

akademika.  

6. Kebijakan keenam. Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan 

akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi. 
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7. Kebijakan ketujuh. Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan 

kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. 

8. Kebijakan kedelapan. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan 

kemuhammadiyahan. 

9. Kebijakan kesembilan. Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik 

melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa di tengah masyarakat. 
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG 
NOMOR : 14/KEP/I.3AU/DKN/FKIP/2018 

TENTANG: 
RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  

PERIODE 2018 - 2022 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka penetapan program jangka menengah (5 

tahun) Program Studi Pendidikan IPA Fakultas  Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

perlu dibuat surat keputusan. 

b. Bahwa pelaksanaan aktivitas di Program Studi Pendidikan IPA 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong perlu adanya pedoman. 

Mengingat 
  

  : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

b. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
c. Permenristek Dikti No.: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

d. Permenristek Dikti No.: 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan 

Guru. 

e. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 
f. Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan dan Senat Fakultas 

Keguruan dan IImu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong tanggal 21 September  2018 

Menetapkan    :  
Pertama     : Menetapkan Rencana Operasional Program Studi di lingkungan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah Sorong 2018-2022 

Kedua  Mensosialisasikan Rencana Operasional Program Studi di 
 
lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas 
Pendidikan Muhammadiyah Sorong 2018-2022 tersebut kepada 
segenap penyelenggara pendidikan dan stakolders. 

Ketiga  : Keputusan disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai  



 19 

 
 
 
 
 
 
amanah 

Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya 
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam 
keputusan ini. 

Kelima  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
 

 
 Ditetapkan di Sorong 

Pada tanggal  22 September  2018 
Dekan, 
 
 
 
 
Henny Sri Astutik, M.Pd. 
NIDN. 1415048801 

     
Tembusan: 

1. Yth. Rektor 
2. Yth Wakil Rektor UNIMUDA Sorong 
3. Yth. Ketua dan Anggota Senat FKIP UNIMUDA Sorong 
4. Yth. Kaprodi dan UPT FKIP UNIMUDA Sorong 
5. Arsip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


