Bismillahhirrahmanirrahim Assalamualaikum wr wb
Rektor Unpad Prof Tri Hanggono Achmad yang kami cintai,
Direktur jamu Prof Aris Junaidi dan sekretaris BAN PT Dwi Sasongko PhD yang kami hormati
serta hadirin yang kami banggakan.
Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk tujuan mulia yaitu memajukan dunia pendidikan yang sudah menjadi
urat nadi bagi kami para pendidik. Hadirin, Kegiatan ini didasari oleh niat untuk memperkuat peningkatan mutu
pendidikan di berbagai aspek. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa bukan sekedar terlibat secara
aktif dalam pembelajaran akan tetapi juga untuk mampu beradaptasi dengan persaingan global yang sudah dapat kita
rasakan dan kita lihat di berbagai sector. Sehingga kami bertekad untuk memperkuat pelaksanaan SPMI dan SPME di
almamater yang memiliki 159 PS dari mulai diploma hingga doctoral, ini sebagai bakti kepada negeri dalam memperkuat
kualitas generasi muda pelanjut cita-cita bangsa.
Hadirin yang dirahmati Allah
Kondisi yang ada di almamater ini memiliki JUMLAH PS = 159
1. FK = 31 PS (A22; B6;C1;CB2) 2.FISIP = 22 PS (A12; B8;C1;CB1) 3. FEB = 18 PS (A8;B6;CB4)
4. FMIPA = 18 PS (A5;B9;C1;CB3) 5. FIB = 14 PS (A4; B9; CB2)
6. FKG = 10 PS (A9;B1) 7. FIKOM = 9 PS (A5; CB4) 8. FAPERTA = 7 PS (A4;B3)
9. FH = 4 PS semua A 10. FTIP = 4 PS ( B2;CB2) 11.FPSI = 4 PS (A2;B2)
12.FIK = 3 PS (A2; CB1) 13. FAPET = 3 PS (A2;B1) 14. FTG = 3 PS (A1;B2) 15. FARMASI = 3 PS (A2;B1)
16. SPASCA
= 3 PS (A1; C1;CB1) 17. FPIK = 2PS (A1; C1)
Dari 159 PS yang memperoleh status akreditas A 84 B50 C5 CB20 = 159
UU PT tahun 2012 di Indonesia menjadi ruh bagi kita dalam mengembangkan mutu pendidikan dan diikuti dengan
perubahan peraturan pemerintah serta peraturan menteri di bidang pendidikan. SPMI dikti yang dulu hanya
menetapkan 8 standar nasional pendidikan, kini melalui permenristek dikti n0 44 tahun 2015 sudah berubah menjadi 24
SNP, dan Unpad harus melampaui batas minimum tersebut. Insya Allah kami akan mengembangkan 10 standar lainnya
yang dikembangkan serta dilaksanakan di almamater ini. Jadi 34 standar akan dikembangkan tahun ini. Mohon doa serta
bantuannya dari berbagai pihak.
Mulai tahun 2012 -2014 dengan bantuan pemerintah melalui IDB, Unpad sudah menyeleraskan kurikulum di jenjang S1
sejalan dengan KKNI yang berbasis capaian pembelajaran. Alhamdulillah Unpad sudah memulai sinkronisasi KKNI lebih
awal sehingga tinggal diterapkan dan disesuaikan dengan kerangka kualifikasi tingkat Internasional yang juga sangat
beragam. Capaian Pembelajaran ini merupakan standar minimum yang harus dikuasai oleh lulusan. Negara negara
ASEAN merumuskan capaian pembelajaran (LO) berbeda-beda Singapure memulai tahun 2003,Malaysia memulai tahun
2007 dan sekarang sedang direview. Indonesia merintis mulai tahun 2008 hingga 2012 menetapkan; Cambodia dan
philipines mengembangkan mulai tahun 2012, Brunei mulai tahun 2013, Thailand mulai 2014 dan Myanmar, Vietnam
serta LAOPDR dalam proses perumusan.
Untuk itu Uni Eropa mendukung upaya ASEAN dalam merumuskan Quality Framework agar selaras dengan Eropean
Quality Framework. Upaya penyelarasan QF sangat membantu dalam mobilitas mahasiswa dan pengembangan karirnya
serta tercapainya integrasi ASEAN.
Dari keragaman ini Kami bertekad untuk mensukseskan target kemenristek dikti dengan 12.000 prodi A sehingga tahun
ini kami mentargetkan 98 prodi yang unggul serta 2 prodi berakreditasi internasional. Terima kasih kepada FEB yang
berkontribusi , kepada yang lainnya mari kita rintis bagi yang sudah unggul untuk meningkatkan statusnya di tingkat
internasional Bagi FMIPA ada ASIIN e.v, RSC, bagi Teknik ada ABET bagi Bisnis ada ABEST21, QS Universitas), AUN QA,
IFLA, KAAB, AVBC, IMArEST, SWST, JABEE, IUFOST. Mari kita pikirkan bersama untuk peningkatan mutu agar lulusan kita
menjadi insan yang handal dan diakui serta disetarakan di berbagai belahan dunia. Amiiin. Untuk mencapai apa yang
kita tuju tersebut telah dhadir diantara kita narasumber yang saya bajak waktunya untuk memberikan arahan seputar
SPMI dan SPME dan SAN.
Akhirul kata terimakasih atas semua wakaf pikiran maupun energy yang sudah disumbangkan bagi peningkatan mutu
pendidikan di negeri ini. Billahi taufik wal hidayah wasalam mualaikum wr wb

