
DESKRIPSI DIRI DOSEN 

Deskripsi dengan jelas apa saja yang telah Saudara 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 Saudara alami/lakukan dalam kehidupan profesional sebagai Dosen 

A Pengembangan Kualitas Pembelajaran. 

A.1. Berikut contoh semua usaha kreatif yang telah atau sedang Saudara lakukan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran; dan jelaskan dampaknya! 

Deskripsi:  

Pada tiga tahun terakhir saya diberi tanggung jawab dan dipercaya mengajar lima (5) Mata 

Kuliah, Kesemuanya mata kuliah praktikum, tiga mata kuliah di Prodi D3 Teknik Mesin dan 

dua mata kuliah di Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Dalam pelaksanaan perkuliahan 

praktikum sering menghadapi kendala, terutama kekurangan jumlah dan jenis mesin  bila 

dikaitkan terhadap tuntutan kompetensi yang harus dicapai sesuai kurikulum, serta tidak 

proporsional dengan jumlah Mahasiswa. Kondisi ini dapat menyebabkan mahasiswa akan 

terhambat dalam mencapai penguasaan kompetensi yang diharapkan. 

Usaha Kreatif yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain mengirimkan 

mahasiswa ke Industri atau Instansi lain yang memiliki fasilitas sesuai kebutuhan Kita  untuk 

melaksanakan Praktikum; dengan cara kerjasama atau meluli pendekatan personal kepada 

Alumni, pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia. Jika jumlah 

Mahasiswa banyak, Mahasiswa dibagi kelompok, setiap kelompok beranggotakan 10 Orang 

Mahasiswa. Dengan demikian Perkuliahan dapat berjalan dengan baik sesuai tuntutan 

kurikulum 

Dampak dari usaha kreatif yang saya lakukan, Mahasiswa memndapatkan kesempatan 

praktikum sesuai dengan haknya, Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung praktek 

bekerja di Industri; secara tidak langsung merupakan wahana promosi institusi/prodi ke 

masyarakat Industri, sehingga prodi JPTM lebih dikenal oleh masyarakat. Yang terpenting 

penguasaan keahlian/kompetensi dapat dikuasai oleh Mahasiswa. 

Contoh dalam Mata Kuliah Pemesinan dan Mata Kuliah Proses Produksi Mhasiswa 

melaksanakan Praktek Surface Grinding dan Cylindrical Grinding di BLK Bandung, 

Mahasiswa Praktek bergiliran sesuai kelompoknya, sementara yang lain tetap praktek di 

kampus. Pada Mata Kuliah Praktek CNC Mahasiswa dikelompokan  dengan anngota 10 

Mhs/kelompok , sesusai daya tampung dan fasilitas di Lab.CNC. Dengan demikian 

Mahasiswa dapat praktek dengan leluasa sesuai haknya, dan penguasaan kompetensi pada 

bidang CNC dapat dicapai dengan baik. 

 



A.2. Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan dan keterbukaan terhadap kritik 

yang Saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Deskripsi: 

Kedisiplinan.dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain Bahan ajar dipersiapkan sesuai 

kurikulum yang berlaku dan disampaikan dalam perkuliahan melalui tahapan/strategi  

apersepsi-motivasi- kolaborasi- evaluasi dan refleksi. Pada saat kolaborasi dilakukan 

peragaan tindakan atau demonstrasi dan dilanjutkan latihan mandiri oleh mahasiswa sesaui 

job sheet. Evaluasi dilakukan dengan meperhatikan kehadiran kuliah lebih 80 %, UTS, UAS 

Tugas penyusunan rancana kerja sesuai job sheet dan hasil kerja/praktikum.Kuliah dilakukan 

sesuai jadual, jumlah jam kuliahdipenuhi sesuai sks ,untuk praktikum 1 sks selama 100 menit. 

Jumlah pertemuan 16 kali per semester 

Keteladanan dalam pembelajaran antara lain, objektif dalam menilai mahasiswa, berbuat dan 

bertindak hati-hati, teliti dan proporsional, selalu berusaha menunjukan kineja terbaik, 

pngendalian diri, berusaha menhindarai tindakan dan perkataan yang tercela, berusaha 

bergaul dan megenal mahasiswa. Dalam setiap kesempatan waktu kuliah selalu memberi 

nasihat dan pesan moral agar mehasiswa terhidar dari hal-hal yang tidak baik dan merugikan 

sperti narkoba, sakit keras, seks diluar nikah. Memenuhi kewajiban sebagi muslim yang baik. 

Keterbukaan  terhadap kritik saya implementasikan dalam bentuk diskusi dengan 

mahasiswa baik individual maupun kelompok  dalam perkuliahan atau bimbingan. Misalkan 

dalam mengatasi permasalahan kegagalan hasil praktik; dianalisa penyebab kegagalan, 

dirumuskan tindakan pencegahan dan perbaikan, disusun rencana kerja baru agar terhindar 

dari kegagalan yang sama. 

B. Pengembangan Keilmuan /keahlian 

B.1. Sebutkan produk karya-karya ilmiah (buku, artikel, paten, dll) yang telah Saudara 

hasilkan dan pihak yang mempublikasikannya. Bagaimana makna dan kegunaannya 

dalam pengembangan keilmuan. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovasi. 

(1) Modifikasi Proses Heat Treatment untuk Baja Amutit, dipublikasikan melalui Jurnal 

TORSI vol.III Tahun 2003. 

(2) Tingkat Keberhasilan Flame Hardening pada Baja Amuti, dipublikasikan melalui Jurnal 

TORSI vol.VII  Th.2009. 

(3) Relevansi Praktikum Pemesinan Program D3 Teknik Mesin FPTK UPI degan tuntutan 

SKKNI Industri Logam dan Mesin, dimuat pada Jurnal Penelitian Pendidikan Nasional 

Vol.2, No.3 ,Oktober 2008,hal 124 

(4) PengembanganModel Praktikum Terintegrasi Bagi Mahasiswa di JurusanPendidikan 

Teknik Mesin FPTK UPI, dimuat pada Jurnal Penelitian Pendidikan nasional 

Vol.8,No.3, Desember 2008, hal 127. 

(5) Diktat Kuliah : Teknik Pemesinan Bubu dan Frais, Dicetak oleh FPTK UPI 



Makna dan kegunaannya . Kerya-kaerya diatas sangat bermakna terutama bagi peningkatan 

kompetensi pedagogikdan kompetensi profesional, sehingga sangat berguna bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran serta memberikan nilai inovatif terhadap 

pendekatan pembelajaran menjadi pembelajaran berbasis riset dan selalu relevan 

dengan tuntutan kebutuhan Industri 

B.2. Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang Saudara tunjukan dalam 

pengembangan keilmuan/keahlian. 

Konsistensi dalam pengembangan keilmuan /keahlian saya tunjukan dalam menempuh 

Pendidikan selalu pada jalur yang relevan, mulai dari SD-Sekolah Teknik Jur. Mesin- 

STM Jurusan Mesin, S1 FPTK UPI (Dh.FKIT IKIP) Jurusan Mesin, S2 UNY 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan konsentrasi Mesin. 

         Pelatihan dansertifikasi yang saya ikuti selalu pada jalur yang relevan  dengan tugas 

tanggung jawab saya sebagi Dosen di JPTM FPTK UPI, seperti pelatihan bidang 

teknologi CNC, Sertifikasi dari BNSP Bidang Pemesinan 

         Penelitian yang saya lakukan relevan dengan tugas saya sebagai Dosen di JPTM. 

         Pengajaran saya ampu sejalan dengan kompetensi dan keahlian saya 

         Kehadirandi Kampus diatas 30 jam /minggu  

Target Kerja antara lain : Mengembangkan Unit produksi di Lab. JPTM FPTK UPI, 

Menjadikan Lab. JPTM FPTK UPI untuk tempat Uji Kompetensi bidang keahlian 

Pemesinan, Gambar Teknik, Otomotip dan CNC. Mengembangkan Bursa Kerja bagi 

Lulusan JPTM. Target Pribadi adalah menjadi asesor BNSP bidang Pemesinan, 

Gambar Teknik dan CNC. Melaksanakan pelayanan danbimbingan bagi mahasiswa 

yang terbaik ,agar mahasiswa lulus tepat waktu. 

 

C. Pengabdian Kepada Masyarakat: 

C.1. Berikan contohnya penerapan ilmu/ keahlian saudara dalam berbagai kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat . deskripsikan dampak perubahan dan dukungan 

masyarakat terhadap kegiatan tersebut! 

Sebagai Instruktur Pelatihan bidang Teknik Mesin program peningkatan mutu pendidikan dan 

tenaga kependidikan  Kab .Indramayu, kegiatan ini ditujukan bagi Guru-guru SMK 

Teknologi di Kab. Indramayu, khususnya Guru-guru yang mengajar praktek. Saya diberi 

tugas menyampaikan materi Penyusunan Job Sheet dan Job Planning. Dampak dari kegiatan 

pelatihan ini adalah, kualitas pembelajran praktek di SMK menjadi lebih baik dan bermutu , 

sehingga siswa menguasai ketrampilan dan keahlian yang relevan dengan standar mutu di 

Industri. Dukungan para peserta pada kegiatan ini, positif dan antusias, ini terbukti bahwa 

kegiatan pelatihan berlangsung sesuai harapan dan mencapai tujuan, dimana para guru dapat 



menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Peserta terdiri dari guru negeri 

maupun swasta yang ditugaskan oleh dinas pendidikan setempat. 

C.2. Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara 

tunjukan dalam pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam komunikasi saya lakukan dua arah melalui pendekatan personal maupun kelompok 

sehingga para peserta memahami maksud dan tujuan pelatihan serta manfaatnya bagi 

mereka, dengan cara ini keberlangsungan kegiatan dapat terjaga dan para peserta 

termotivasi untuk mencapai hasil terbaik dari pelatihan, hal ini terbukti dari jumlah 

peserta yang tidak berkurang sampai ahkir kegiatan dan trugas yang diberikan 

diselesaikan dengan baik. 

D. Manajemen/Pengelolaaan Intitusi 

D.1. Berikan contoh nyata kontribusi saudara sebagai dosen, berupa pemikiran untuk 

meningkatkan kualitas manejemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas, 

jurusan, lab, manejemen sistem informasi akademik, dll), implementasi kegiatan, dan 

bagaimana dukungan institusi terhadap kegiatan tersebut. 

Saya pernah menjabat sebagai ketua prodi D3 Teknik Mesin periode th. 1999/2000 

pada awal dibuka  sampai th. 2007/2008. Keterlibatan saya dimulai dari kepanitiaan 

pembuatan proposal pembukaan prodi D3 Teknik Mesin . Mulai dari penyusunan 

kurikulum penyusunan silabus , penyunsunan tata tertib,.  Kurikulum disusun agar 

memungkinkan Mahasiswa lulus tepat waktu dengan kualitas yang memadai dan tata 

tertib perkuliahan dan bimbingan  menerapkan pendekatan disiplin yang ketat agar 

Mahasiswa terbiasa dengan suasana disiplin, sesuai suasana disiplin di Industri . 

Alhamdulillah sistem ini dapat berjalan dan telah berhasil meluluskan lulusan yang 

tepat waktu mendekati 98%. 

Sampai saat sekarang sistem ini masih tetap berlanjut ,tingkat kelulusan tetap terjaga dan 

kualitan lulusan bertambah baik. Dukungan Institusi semakin meningkat dengan 

ditambahkan anggaran untuk pembelian bahan praktek dan perawatan alat atau mesin 

D.2. Berikan contoh nyata pengendalian diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada 

prinsip yang Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi 

manajement/pengelolaan institusi. 

Pengendalian diri saya lakukan dengan cara menjaga citra diri ,citra lembaga dan citra 

profesi. Menghindari perbuatan dan perkataan  yang tercela, melaksanakan kewajiban sebagai 

seorang muslim. Bersikap Profesional dalam melaksanakan tugas, dengan cara melaksanakan 

Tri dharma perguruan tinggi secara bertanggungjawab, membimbing mahasiswa sepenuh hati 

agar mahasiswa  lulus tepat waktu, Contoh nyata kehadiran saya di kampus untuk 

melaksanakan tugas perkuliahan dan bimbingan  setiap minggu lebih dari 35 jam. Saya 

melaksanakan pembelajaran dimulai dengan menyusun SAP, Menyampaikan kuliah sesuai 

jadwal, melaksanakan evaluasi dengan jujur dan objektif, Melaksanakan kuliah 16 pertemuan 



tiap semester. Prinsip yang saya anut adalah jangan menjadi penyebab keterlabatan 

mahasiswa menyelesaikan studi, karena kita lalai dalam tugas, dosa. 

E. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa 

E.1. Berikan contoh nyata peran Saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun 

pemikiran dalam meningkakan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana 

dukungan institusi dalam implementasinya. 

Turut berperan dalam mengembangkan Komunitas Mahasiswa Pecinta Robot 

(Kompor).Pada awal berdiri th.2005 hanya beranggota tiga orang dari Jrurusan Mesin 

,pada saat  mengikuti kontes robot tingkat Nasional , saya sebagai pembimbing pada 

saat pembuatan kontruksi mekanik robot. Pada tahun pertama ini tim Kompor Gagal 

masuk final. Kegagalan ini berlanjut sampai tahun 2008. Pada Tahun 2009  Kompor 

Berhasil meraih Juara tiga tingkat Nasional Kontes Robot, sejak saat itulah keberadaan 

Kompor diakui Universitas sebagai kegiatan kemahasiswaa dan diberi dana dari 

anggaran rutin UPI. Jumlah aggota jadi berkembang dari beberapa Prodi , dari MIPA 

dari Elektro. Setiap Tahun Kompor melakukan perekrutan anggota dan 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

E.2. Berikan contoh nyata interaksi yang saudara tujukan dalam peningkatan kualitas 

kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa, institusi ,saudara 

maupun pihak lain yang terlibat. 

Interaksi saya dengan  Mahasiswa  dalam usaha meningkatkan kualitas kegiatan 

kemahasiswaan dilakukan dengan cara pendekantan informal melalui kegiatan olah raga 

Futsal , yang dilakukan setiap hari rabu. Tujuannya adalah meningkatkan kesegaran jasmani 

yang bermanfaat untuk menunjang kelancaran studi mahasiswa, meningkatkan kualitas 

kinerja Dosen , pada akhirnya insttitusi juga akan diuntungkan. Komunitas Futsal terdiri dari 

5 orang Dosen, 4 orang karyawan dan 37 orang Mahasiswa JPTM FPTK UPI. Manfaat lain , 

mempererat silaturahim, menumbuhkan jiwa sportif dan jujur, mengembangkan jiwa yang 

berani berkompetisi secara jujur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                PERNYATAAN DOSEN 

Saya dosen yang membaut deskripsi diri ini menyatakan bahwa semua yang saya 

deskripsikan adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk 

penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima. Apabila pernyataaan ini 

dikemudian hari terbukti tidak benar. 

                                                                                                       Bandung ,10 Maret.2010 

                                                                                               Dosen Yang Diusulkan 

 

 

                                                                                             H. Wardaya, Drs. M.Pd 

                                                                                                      NIP 19560331 198603 1 001 

 

 

Saya sudah memeriksa kebenaran deskripsi diri ini dan bisa menyetujui semua isinya. 

 

Mengesahkan,        Mengetahui, 

Dekan FPTK UPI                Ketua Jurusan   
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