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Lampiran 1. Deskripsi Diri
Deskripsi diri menguraikan tentang kompetensi sebagai seorang pemimpin dan manajer yang telah
Anda tunjukkan dalam dua tahun terakhir, bukan sebagai seorang dosen
Deskripsi Diri Ketua/Sekretaris Program Studi
IDENTITAS DIRI
1. Nama Lengkap (dan gelar)
2.NIDN
3. Jabatan Akademik
4. Tempat & Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Bidang Keahlian

Laki-laki / Perempuan

Deskripsi Diri digunakan untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang calon
ketua program studi atas prestasi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai ketua
program studi khususnya terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Deskripsi Diri dibagi menjadi dua bagian.Bagian pertama berkenaan dengan prestasi dan
kontribusi ketua program studi di bidang manajerial dan profesionalitas dalam mengelola sebuah
program studi. Bagian kedua menjelaskan prestasi atau kontribusi ketua program studi yang
berkenaan dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadiannya, yang dilihat dari aspek
kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, etos kerja, integritas,
keteladanan, keterbukaan, kerjasama, serta kreativitas dan inovasi
Deskripsikan dengan jelas apa saja yang telah Anda lakukan yang dapat dianggap sebagai prestasi
dan/atau kontribusi bagi pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yang
berkenaan dengan hal-hal berikut. Deskripsi ini perlu dilengkapi dengan contoh nyata yang Anda
alami/lakukan dalam kegiatan manajerial Anda.
BAGIAN PERTAMA
1.

Pengembangan Kualitas Pembelajaran (usaha dan dampak perubahan)
Jelaskan kegiatan manajerial Anda dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran dan
bagaimana dampaknya! Berikan contoh nyata yang Anda alami dalam kehidupan dan
bagaimana dampaknya terhadap peningkatan mutu yang berkelanjutan.
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Peningkatan

Kualitas
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Manajemen/PengelolaanProgram

Studi (perubahan

pengelolaan, implementasi kebijakan, dan dukungan institusi)
Jelaskan kegiatan manajerial Anda dalam pengembangan manajemen (pengelolaan) pada
program studi di STIKes DHB, bagaimana implementasi dan dukungan institusi Anda!
Berikan contoh nyata yang Anda lakukan dalam kehidupan profesional dan bagaimana
dampaknya terhadap peningkatan mutu yang berkelanjutan
3.

Peningkatan

Kualitas

Kegiatan

Mahasiswa

(perubahan

pengelolaan,

implementasi kebijakan, dan dukungan institusi)
Jelaskan kegiatan manajerial Anda dalam kegiatan kemahasiswaan, bagaimana
implementasinya dan dukungan institusi Anda! Berikan contoh nyata keterlibatan Anda
dalam kehidupan profesional dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan mutu yang
berkelanjutan.
4.

Peningkatan

Kualitas

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(kegiatan

dan

implementasi perubahan, serta dukungan masyarakat)
Jelaskan kegiatan manajerial Anda dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
bagaimana implementasi, dan dukungan masyarakat! Berikan contoh nyata keterlibatan
Anda dalam kehidupan profesional dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan mutu
yang berkelanjutan
5.

Peran Anda dalam memberikan laporan baik EPSBED, Perpanjangan Ijin dan
Akreditasi
Jelaskan kegiatan manajerial Anda dalam menyelesaikan ketepatan laporan EPSBED,
Perpanjangan Ijin dan Akreditasi, bagaimana implementasi, dan dukungan masyarakat!
Berikan contoh nyata keterlibatan Anda dalam kehidupan profesional dan bagaimana
dampaknya terhadap peningkatan mutu yang berkelanjutan

BAGIAN KEDUA
6.

Karakter pribadi dalam berbagai situasi dan kondisi (kendali diri, kesabaran, ekspresi
perasaan, rasionalitas)
Jelaskan karakter/kepribadian Anda yang menggambarkan kemampuan pengendalian diri,
kesabaran, empati, dan rasionalitas pada berbagai situasi! Berikan contoh nyata yang
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Anda alami dalam kehidupan professional.
7.

Etos kerja (semangat, target kerja, disiplin, ketangguhan)
Jelaskan etos kerja yang meliputi semangat, target kerja, disiplin, dan ketangguhan Anda
menghadapi masalah! Berikan contoh nyata yang Anda lakukan/alami dalam kehidupan
professional.

8.

Integritas Diri (kejujuran, keteguhan pada prinsip, konsistensi, tanggung jawab dan
keteladanan)
Jelaskan integritas Anda dalam kaitannya dengan kejujuran, keteguhan prinsip, konsistensi,
tanggung jawab, dan keteladanan yang dapat ditunjukkan di lingkungan Anda! Berikan
contoh nyata yang Anda alami dalam kehidupan professional.

9.

Keterbukaan terhadap kritik, saran, dan pendapat orang lain (penyikapan,
penerimaan)
Bagaimana Anda menyikapi kritik, saran dan pendapat orang lain? Berikan contoh nyata
yang Anda alami dalam kehidupan professional.

10. Peran sosial (kemampuan kerja sama, kemampuan komunikasi)
Bagaimana

kemampuan Anda dalam menjalin kerjasama dan berkomunikasi dengan

teman sejawat, staf administrasi, atasan, mahasiswa, dan masyarakat? Berikan contoh
nyata yang Anda alami dalam kehidupan professional
Lampiran 2
PROGRAM KARYA INOVASI UNGGUL
TEMA “MENJADI KAPRODI YANG BERBASIS 3H”
A. DATA DIRI
1. Nama Lengkap (dengan
2.NIDN
gelar)
3. Jabatan Akademik
4. Tempat & Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Bidang Keahlian

Laki-laki / Perempuan
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B. CATATAN URAIAN
a. Ditulis 8 - 12 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan
menggunakan font 12 Times New Roman.
b. Isi : pendahuluan, permasalahan, tindakan, pembahasan, kesimpulan,
dan pengakuan dari pihak terkait .
c. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan
benar.
d. Penyajian makalah selama 20 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama
maksimum 60 menit.
Contoh Program Karya Inovasi yang diusulkan:
Bidang manajerial program
Metode pemberdayaan staf agar sesuai dengan visi, misi dan
tujuan program studi dan ke-3H-an
Ide/gagasan tentang pengembangan
pendidikan/pembelajaran, tingkat nasional maupun
internasional
Ketepatan dalam melaporkan kegiatan program studi secara
berkala baik dalam EPSBED maupun Akreditasi Program
Studi
Metode/model pemberian motivasi kepada teman sejawat
(dosen dan tenaga administrasi)
Metode/model pemberian motivasi dalam meningkatkan soft
skills mahasiswa
Upaya manajerial yang berkaitan dengan fungsi administratif
program studi seperti kelengkapan dokumen kurikulum,
perencanaan pembelajaran, pedoman pembelajaran dll.
Upaya manajerial yang berkaitan dengan fungsi administratif
program studi seperti kelengkapan dokumen kurikulum,
perencanaan pembelajaran, pedoman pembelajaran dll.
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Bidang Pengembangan Kemitraan
Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha atau
pengguna lulusan
Pengembangan kemitraan dengan lembaga pendidikan lain
baik dalam negeri maupun luar negeri
Model pengembangan jaringan dengan alumni
Model pemberdayaan kemitraan dengan industri/lembaga
pendidikan lain baik dalam negeri maupun luar negeri (long
term relationship)
Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Model pengembangan pembelajaran yang dapat mendukung
percepatan pencapaian kompetensi
Model pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
Model pemberdayaan sumber belajar
Model pembinaan organisasi mahasiswa di lingkungan
program studi
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