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DESKRIPSI DIRI DOSEN 
Deskripsikan 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. Berikan contoh nyatas semua usaha kreatif yang telah atau sedang 

Saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan jelaskan 
dampaknya ! 

 

Deskripsi:  

Sejak menjadi dosen saya mengikuti pendalaman yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran. Pendalaman materi PEKERTI pada pahun 1996, kemudian pada 
tahun 2005 mengikuti Applied Approach, dan untuk memperdalam metode 
pembelajaran saya mengikuti training of trainer pembelajaran orang dewasa, dan 
saya telah memperoleh sertifikat dari Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) tahun 
2009. Kursus yang saya ikuti berkaitan dengan proses pembelajaran seperti 
Tabel 1. 
 
Tabel 1. Pelatihan Pembelajaran yang Diikuti: 
 

Tahun Pelatihan Penyelenggara 
 

1996 Pengembangan Ketrampilan Dasar 
Teknik Intruksional (PEKERTI) 

Direktorat 
Sarana 
Akademis 
DIKTI 

2005 Applied Approach (AA) Basic Training Pancanaka 
Consultant 

2009 Training of Trainer SCB-DP angkatan 
V 
(Pembelajaran Untuk Orang Dewasa) 

Lembaga  
Adminitrasi 
Negara (LAN) 

 
 

Usaha Kreatif 
Usaha kreatif dalam proses pembelajaran perlu dilakukan untuk mendapatkan 
suatu perubahan-perubahan. Usaha kreatif dapat dilakukan dengan cara 
melakukan evaluasi proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ada 
beberapa aspek yang perlu dicermati, agar apa yang kita sampaikan dapat 
dipahami dan dimengerti mahasiswa. Usaha-usaha kreatif yang saya lakukan 
dalam proses pembelajaran antara lain: 
 
a. Pengamatan kemampuan mahasiswa: Pada awal perkuliahaan saya 

melakukan perkenalan dengan mahasiswa baik tentang diri saya, materi yang 
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akan diberikan, dan berusaha mengenal anak didik saya, mulai dari asal 
tempat tinggalnya, asal sekolah dan pekerjaan orang tuanya. Untuk melihat 
potensi mahasiswa saya mencoba memberikan pertanyaan yang saya 
kaitkan dengan kuliah yang akan saya berikan. Dengan perkenalan tersebut 
saya dapat menggali kemampuan dasar siswa dan membuat catatan latar 
belakang mahasiswa. 

 
b. Memperkenalkan metode evaluasi belajar: Pada awal perkuliahan saya juga 

memperkenalkan penilaian mata kuliah yang saya ampu. Hal ini dimaksud 
agar mahasiswa dapat mengetahui sejak awal metode evaluasi yang saya 
gunakan. Contoh cara penilaian mata kuliah sebagai berikut: 

XUaXUt
n

PnPP
X

n

TnTT
XNgab 3,02,0

....21
3,0

....21
2,0  

 
Keterangan:  
Ngab    = Nilai gabungan 
T1...Tn = Nilai Tugas atau kuis ke 1 sampai dengan tugas ke n 
P1...Pn = Praktikum ke 1 sampai dengan praktiku ke n 
Ut         + Ujian tengah semester 
Ua         + Ujian akhir 
Nilai tugas adalah penilaian dari tugas mandiri dan kelompok yang saya 
berikan, penilaian tersebut saya ambil dari tugas, diskusi, seminar  ataupun 
pertanyaan-pertanyaan lisan. Menurut saya dengan metode demikian maka 
pemikiran cerdas mahasiwa akan timbul, mahasiswa menjadi aktif dan 
mempunyai kepercayaan diri. Selanjutnya untuk  melakukan evaluasi 
ketrampilan dan penggunaan metode analisis dievaluasi dengan nilai 
praktikum.  Dan selanjutnya di evaluasi mempergunakan ujian tengah 
semester dan ujian akhir. Menurut saya dengan mempergunakan evaluasi 
belajar dengan berbagai cara dan sistem penilaian yang telah dimengerti  
oleh mahasiswa maka setiap akan kuliah, mahasiswa  selalu mempersiapkan 
diri dan tidak mau menggantungkan diri pada temannya.  
 

c. Menciptakan akademik atmosfer nyaman dan dinamis.  Saya mencoba 
melontarkan permasalahan-permasalahan, atau teori-teori baru yang 
menarik. Ketika mengajar Irigasi Tertutup, saya membawa Apel Manalagi 
yang berasal dari Malang dan Apel Newzealand. Saya bertanya kepada 
mahasiwa”Kita di Malang sebagai penghasil buah apel, mengapa di Super 
market banyak apel dari luar negri?”. Kemudian mahasiswa saya beri 
kesempatan berfikir, dan akhirnya muncul argumentasi masing-masing 
sesuai dengan pemikiran mahasiswa. Dari kejadian yang sederhana ini dapat 
saya petik maknanya yaitu mahasiswa menjadi aktif, terjadi tanya jawab dua 
arah dan menghasilkan sesuatu rumusan yang menarik yaitu”Mampukah kita 
meningkatkan kualitas apel di Malang”. Dan hasil rumusan tersebut dapat 
digunakan sebagai ide penelitian. 

 
d. Memberikan semangat belajar. Pada tatap muka ke 7 atau ke 15, atau satu 
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minggu sebelum dilakukan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, 
saya memberikan kuis atau soal sebelum dimulai kuliah. Mahasiswa saya 
beri tahu bahwa nilai kuis mempunyai bobot 0,2 dari nilai Ujian tengah 
semester atau Ujian Akhir semester. Soal yang digunakan adalah soal yang 
mirip contoh yang sudah dibahas dalam perkulihaan,  dan saya perkirakan 
mahasiswa mampu mengerjakan. Kuis tersebut hasil penilaian saya 
umumkan saat itu juga. Pengalaman saya nilai kuis dari mahasiswa 80% 
hasilnya baik. Kemudian saya memberikan pujian kepada mahasiswa dan 
memberi nasehat agar lebih giat belajar karena minggu depan ujian tengah 
semester atau ujian akhir.  Dorongan semangat belajar ini saya lakukan agar 
mahasiswa menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuannya.  

 
e. Metode pembelajaran yang bervariasi. Saya menggunakan beberapa 

metode pembelajaran yang dianggap sesuai untuk acara tatap muka 
tersebut. Sebagai contoh mata kuliah Irigasi Tertutup yang saya ampu. Saya 
menjelaskan perancangan sistem irigasi, metode pembelajaran yang saya 
gunakan adalah metode ceramah dengan harapan mahasiswa mengerti 
pokok permasalahan disain. Pada saat menjelaskan peralatan irigasi 
digunakan metode demontrasi, saya tunjukkan peraga untuk menjelaskan 
kepada siswa, karena dengan melakukan demontrasi mahasiswa dapat 
memahami dan membedakan jenis peralatan dan cara kerja alat. Dan pada 
waktu menjelaskan materi pemilihan sistem irigasi  metode diskusi saya 
gunakan untuk mengaktifkan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat 
dan memberikan alasan-alasannya. Dengan berbagai cara penyampaian, 
maka mahasiswa menjadi lebih memahami materi yang saya berikan, 
menjadi aktif, dan berani berargumentasi. 

 
Dampak Pembelajaran 
Dampak nyata dari usaha kreatif yang saya lakukan terhadap peningkatan hasil 
proses pembelajaran: 
 
a. Dampak pengamatan kemampuan mahasiswa: Dengan penggalian 

kemampuan dasar penting bagi saya yaitu untuk menyeragamkan 
kemampuan dasar mahasiswa. Penyeragaman kemampuan dasar saya 
lakukan pada tatap muka ke I dan II dengan harapan pada tatap muka ke III 
semua mahasiswa sudah mempunyai kemampuan dasar yang sama.  
Sehingga  penyampaian materi kuliah selanjutnya akan lebih mudah. Juga 
pengamatan kemampuan berfungsi untuk mengamati mahasiswa yang 
ketinggalan sehingga dapat dipantau dari catatan latar belakang saat 
perkenalan.  Pengamatan saya menunjukkan bahwa apabila ada mahasiwa 
yang kemampuan dasarnya kurang dapat segera mengejar ketinggalannya. 
Dengan pengetahuan dasar yang sama, saya melihat bahwa mahasiswa 
menjadi aktif dan terjalin komunikasi dua arah. Selain itu perkenalan awal 
kuliah dapat membangkitkan akademik atmosfer yang nyaman bagi dosen 
dan mahasiswa.   

b. Dampak memperkenalkan metode evaluasi belajar pada mahasiswa 
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menjadikan transparansi dan obyektifitas penilaian. Dan mahasiswa 
mengetahui bahwa penilaian tidak berasal dari ujian saja.  Dari pengamatan 
yang saya lakukan setiap kali kuliah mahasiswa selalu siap, terlihat kalau 
saya berikan pertanyaan dapat menjawab dengan baik.  Mahasiswa menjadi 
aktif bertanya, menjadi percaya diri, mandiri, dan tugas selalu dikerjakan 
tepat waktu. Sebagai dosen saya menjadi puas dengan hasil kerja. 

 
c. Dampak dari akademik atmosfer yang nyaman dan dinamis mahasiswa 

menjadi berani dan gemar mengungkapkan pernyataan dan pertanyaan. 
Pada waktu kuliah terjadi komunikasi dua arah, dan sering sekali muncul 
gagasan-gagasan yang sifatnya baru dan  merupakan masalah yang harus 
kita pecahkan bersama. Bahkan permasalahan  yang muncul kadang-kadang 
diluar perkiraan saya, dan masalah  tersebut harus saya diskusikan dengan 
teman sejawat. Ini menunjukkan bahwa dengan akademik atmosfer yang 
nyaman minat membaca dan belajar mahasiswa menjadi lebih giat.   

 
d. Dengan dorongan semangat belajar, mahasiswa menjadi mandiri dan 

percaya diri. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku waktu ujian, mahasiswa tidak 
takut duduk di kursi barisan depan. Mahasiswa menjadi siap dalam ujian dan 
tidak mempunyai ketergantungan kepada orang lain. 

 
e. Dampak penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, mahasiswa 

menjadi lebih memahami materi perkulihaan. Hal ini ditunjukkan pada waktu 
diskusi yaitu pertanyaan-pertanyan mahasiswa semakin berkualitas  dan 
argumentasi  yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan sangat logis. 
Dikelas selalu muncul diskusi dan mahasiswa mempunyai ketertarikan yang 
tinggi terhadap mata kuliah yang diterima. Dari hasil diskusi yang kami 
lakukan pada saat kuliah, muncul suatu ide penelitian yang akhirnya 
dimanfaatkan  untuk penelitian tugas akhir.  Bagi saya sebagai dosen 
menjadi bangga dengan cara belajar mahasiswa.  

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

kritik yang Saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Deskripsi: 
 
Kedisiplinan 
Sikap disiplin merupakan faktor utama untuk melakukan kerja secara profesional. 
Contoh sikap kedisiplinan saya antara lain:  
 
a. Setiap hari saya mulai kerja dikantor jam 08.00 dan pulang jam 16.00 WIB. 

Semua tugas untuk persiapan mengajar, membuat laporan penelitian, dan 
pengabdian pada masyarakat selalu saya kerjakan dikantor.  

 
b. Pada saat memberi kuliah saya datang tepat waktu, dengan cara lima menit 

sebelum kuliah saya sudah berada diruangan. Sikap ini berdampak pada 
kehadiran mahasiswa sebelum kuliah dimulai mahasiswa telah siap. Saya 
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berusaha untuk tidak absen dalam kuliah. Soal ujian dan hasil evaluasi saya 
serahkan ke bagian pendidikan  tepat waktu. 

 
c. Saya    memberikan materi sesuai dengan satuan acara perkuliahan (SAP) 

yang saya buat. Menurut saya dengan disiplin penggunaan SAP pada kuliah 
memperkecil kehilangan materi yang tidak tersampaikan kepada mahasiswa. 
Saya juga menyisipkan  materi   baru yang didapatkan dari pustaka, internet 
atau pengalaman-pengalaman dari penelitian. Dengan disiplin terhadap SAP 
target materi perkuliahan dapat terpenuhi.  

 

Keteladanan 
Keteladanan adalah sikap dan  syarat utama yang harus dipunyai seorang 
pengajar, perilaku seorang pengajar akan ditirukan oleh siswanya. Sebagai 
contoh keteladanan yang saya lakukan: 
 
a. Saya menjaga sikap yang baik kepada mahasiswa: sebagai contoh yang 

sederhana setiap masuk kuliah saya selalu membersihkan white board, 
walaupun media utama pembelajaran saya mempergunakan LCD. Dan 
setelah selesai kuliah saya selalu menghapus white board.  Kebiasaan 
demikian diketahui mahasiswa, akhirnya setiap saya masuk ruangan, white 
board sudah dibersihkan mahasiswa. 

b. Karena mata kuliah irigasi tertutup yang saya bina adalah  mata kuliah 
lanjutan yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa. Saya mendisain  
Tabel pengamatan penelitian dengan tujuan untuk memudahkan pengamatan 
dan memperkecil kesalahan. Saya membuat disain Tabel pengamatan 
penelitian  sesuai dengan rancangan petak percobaan. Dampak dari 
disain Tabel yang saya buat,  mahasiswa yang melakukan penelitian selalu 
menggunakan Tabel pengamatan sesuai dengan rancangan petak 
percobaan.  

 
c. Pada waktu mengajar teknik penyediaan air dan pengolahan limbah, materi 

kuliah tersebut adalah materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 
Sewaktu saya mengajar, ada kertas berceceran di ruang kelas, lalu saya 
mengambil kertas tersebut dan membuang pada tempatnya. Dan saya 
memberikan  pengertian kepada mahasiswa, bahwa sebagai orang yang 
berkecimpung pada ilmu lingkungan harus berperilaku untuk menjaga 
kelestarian lingkungan, mulai dari yang sederhana seperti menaruh sampah 
kertas pada tempatnya. Keteladanan yang saya berikan ditindaklanjuti oleh  
mahasiswa. Saya merasa senang bahwa mahasiswa tanggap terhadap 
kelestarian lingkungan 

 

Keterbukaan Terhadap Kritik, 
Keterbukaan terhadap kritik merupakan sesuatu yang menarik untuk dipahami. 
Tingkat kedewasaan seseorang dalam ilmu pengetahuan dan tindakan tercermin 
dari keterbukaan terhadap kriktik. Beberapa pengalaman saya dalam menyikapi 
kritikan antara lain:  
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a. Pada tahun 1990 saat itu saya masih merokok, ketika mengajar saya sambil 
merokok. Seorang mahasiswa yang tidak senang terhadap bau rokok 
menegur saya karena merasa terganggu. Seketika itu saya minta maaf 
karena saya mengganggu proses belajar mereka. Kritikan tersebut  benar 
karena saya masuk kelas adalah untuk mengajar dan saya sadar dengan 
merokok mengganggu proses belajar mereka. Kejadian tersebut merupakan 
pelajaran bagi saya untuk tidak merokok di dalam kelas.  Setahun kemudian 
saya memutuskan untuk tidak merokok sama sekali sampai sekarang.  

 
b. Ketika saya mengajar, ada seorang mahasiswa melakukan koreksi terhadap 

formula yang saya tulis dan menunjukkan pustakanya. Saya menerima 
kritikan atas kesalahan saya dan saya ucapkan terimakasih kepadanya. 

 
 
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 inovatif 

 
Deskripsi: 
Sejak saya menjadi dosen teknik pertanian saya memilih di laboratorium teknik tanah 
dan air atau sekarang teknik sumberdaya alam dan lingkungan. Saya berusaha 
mengembangkan keilmuan dalam bidang hidrologi lingkungan. Selain itu untuk 
meningkatkan tatacara penulisan ilmiah, pada tahun 1995 saya mengikuti seminar 

penulisan ilmiah yang disesenggarakan Universitas Brawijaya. Hasil penelitian dan 
karya ilmiah yang pernah saya lakukan dalam kaitannya dengan pengembangan 
keilmuan saya relevan dengan bidang studi saya, baik S1 maupun S2 dalam 
melaksanakan pengembangan ilmu. Beberapa penelitian yang saya lakukan dari 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 seperti Tabel 2. 
 
Tabel 2. Hasil Penelitian tahun 2005-2009 
 

No Judul Tahun Jabatan 
Peneliti 

Sumberdana 

1 AMDAL BIOFUEL “PT. Jatayu” di 
Kabupaten Blitar 

2005 Anggota PT. Jatayu 

2 Identifikasi Pemanfaatan Tanah dan 
Air di Sepadan S. Brantas 

2005 Ketua Pengairan 
Propinsi 

3 Mitigasi Bencana Gempa dan 
Tsunami di Kabupaten Blitar 

2005 Anggota Bappeda 
Blitar 

4 Alih Fungsi Lahan di PSAWS 
Bondoyudo-Mayang 

2006 Anggota Pengairan 
Propinsi 

5 Alih Fungsi Lahan di PSAWS 
Sampean Baru 

2006 Anggota Pengairan 
Propinsi 

6 Project Benefit and Monitoring LSRIP 
Bengawan Solo 

2006 Anggota Pengairan 
Pusat 
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7 MDGs di Kalimantan Selatan “Sanitasi 
Pemukiman, Sampah, Drainase, dan 
Pengolahan Limbah” 

2007 Anggota BLH Prop. 
Banjarmasin 

8 Master Plan Agropolitan di Kabupaten 
Malang 

2007 Ketua Bappeda 
Kab. Malang 

9 Kajian Lingkungan  Strategis Kota 
Batu 

2008 Ketua BLH Kota 
Batu 

10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Kecamatan Cempaka. Kalimantan 
Selatan 

2008 Anggota BLH Kota 
Banjar Baru 

11 AMDAL Bendungan Mujur- NTB 2008 Anggota Pengairan 
Propinsi 

12 LARAP Bendungan Mujur NTB 2008 Anggota Pengairan 
Propinsi 

13 Environmental Health Risk 
Assessement (EHRA) 

2008 Ketua Bappeda 
Kota Batu 

14 Master Plant Gerakan Sejuta Pohon 
Kabupaten Ponorogo 

2008 Anggota Bappeda 
Kab. 
Ponorogo 

15 Studi Kualitas Air Bawah Tanah di 
kabupaten Sumenep 

2008 Ketua Bappeda  
Kab. 
Sumenep 

16 Perencanaan Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dengan  
Pembuatan Bangunan Kontruksi 
Biogas di Kabupaten Ponorogo 

2008 Anggota BLH 
Ponorogo 

17 AMDAL Mutiara Square, Malang. 2009 Anggota PT. Mutiara 
Citra Sentosa 

18 AMDAL Universitas Brawijaya-Malang 2009 Anggota Universitas 
Brawijaya 

19 Perencanaan Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dengan  
Pembuatan Bangunan Kontruksi 
Biogas di Kabupaten Ponorogo 

2009 Anggota BLH Kab. 
Ponorogo 

20 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Kabupaten Ponorogo 

2009 Ketua Bappeda 
Kab. 
Ponorogo 

21 Penerapan Model SIMODAS untuk 
Tampungan Detensi DAS 

2009 Ketua DIKNAS 

22 Integrasi Model Hidrodinamik dan 
Sistem Informasi Geografik untuk 
Asesmen Resiko Banjir: Studi Kasus 
di Pasu Bengawan Solo Hilir 

2009 Anggota DIKNAS 

23 Bioenergi dan Pengolahan Limbah 2009 Anggota DIKNAS 
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Cair 

24 Studi AMDAL Rumah Sakit 
Pendidikan Universitas Brawijaya 

2009 Anggota Universitas 
Brawijaya 

 
Hasil penulisan jurnal yang saya laporkan periode tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2009 seperti Tabel 3. 
Tabel 3. Penulisan Jurnal Tahun 2006-2009 
 

No Judul Tahun Penerbit 

1 Identifikasi pemanfaatan lahan 
dan air di sepadan sungai 
Brantas 

Desember, 2006 Jurnal Teknologi 
Pertanian. 
ISSN 1441-5131 

2 Survei dan investigasi 
Bangunan, Jaringan dan 
Efisiensi Irigasi Krenceng (Sisi 
Kanan) Berbasis Sistem 
Informasi Geografi (SIG) di 
Kabupaten Purbalingga 
Propinsi jawa Tengah 

April, 2006 Jurnal Teknik 
ISSN-0854-2139 
Terakreditasi No 
55/DIKTI/Kep/2005 

3 Penilaian Tingkat Bahaya Erosi 
dengan Mempergunakan Arc 
View GIS 

Februari, 2008 Jurnal Teknologi dan 
Kejuruan. 
ISSN 0852-0062 
Terakreditasi No 
22/DIKTI/Kep/2005 

4 Pola Intersepsi Kopi Skala 
Laboratorium Menggunakan 
Rainfall Simulator dengan 
Intensitas Hujan Sedang-Deras 

Desember, 2008 Jurnal Teknologi 
Pertanian. 
ISSN 1441-5131 

5 Kalibrasi dan Evaluasi Kinerja 
Rainfall Simulator 

Desember, 2008 Jurnal Teknologi 
Pertanian. 
ISSN 1441-5131 

6 Rancangan Pola Tanam di 
Daerah Irigasi (Studi Kasus 
Irigasi Molek) 

April,2009 Jurnal Teknologi 
Pertanian. 
ISSN 1441-5131 

    

 
Hasil penulisan yang saya terbitkan pada jurnal ilmiah semata mata untuk 
menyebarluaskan pengetahuan yang kemungkinan dimanfaatkan pembaca. Dan 
pada saat ini, melalui email bambangrahadi@wordpress.com saya tuliskan 
beberapa ringkasan penelitian. 
 
Hasil penulisan buku ajar yang saya lakukan periode 2006-2009: Pada tahun  
2006 saya mencoba menulis buku matakuliah Ekonomi Teknik dan adanya dana 
penelitian dari DIKTI bersama tim peneliti, saya sebagai anggota menyusun 
Diktat Bio Energi dan Pengolahan Limbah Cair yang akan saya terbitkan sebagai 
buku Tahun 2010 (Tabel 4).  

mailto:bambangrahadi@wordpress.com
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Tabel 4. Hasil Penulisan Buku Tahun 2006-2009 
 

No Judul Tahun Penerbit 

1 Ekonomi Teknik 2006 Fak. Teknologi 
Pertanian 
Universitas 
Brawijaya. 
ISBN:978-879-
1366-25-D 

2 Bio Energi dan Pengolahan Limbah 
Cair 

2009 Hibah Penelitian 
Strategis Nasional 

    

 
Penyampaian makalah yang dipergunakan untuk kepentingan Nasional yang 
pernah saya sampaikan adalah “Revitalitas Kebijakan Nasional Pengelolaan 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupTahun 2010-2014” disampaikan 
pada Raund table Discusing yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan 
Hidup, di Hotel Santika, Malang tahun 2009. Kegiatan acara tersebut penting 
karena dapat memberikan kontribusi  kebijaksanaan Nasional. 
 
Makna Karya: 
Dari hasil penelitian diantara beberapa studi yang saya lakukan dan saya 
anggap penting sebagai tanggung jawab saya sebagai dosen adalah penelitian 
yang dapat berguna bagi masyarakat dengan judul ”Pengendalian resiko 
kegagalan panen tembakau karena pengaruh cuaca mempergunakan 
irigasi curah” Penelitian sebetulnya telah dilakukan sejak tahun 1993 untuk 
mendukung penelitian tersebut, yaitu penelitian  Mempelajari sebagai akibat 
dari set tricle tipe drip dan sistim pengolahan tanah, 1992. Pengaruh Pipa 
Tube Terhadap Distribusi Penyebaran Micro Sprayer.1994. Optimasi 
Instalasi Penempatan Micro Sprayer dan Kinerja Sistim Irigasi tahun 1995 
dan pada tahun 1997 dan 1998 saya mendapatkan dana dari Agricultural 
Research Management selama dua Tahun yaitu tahun 1997 sampai 1998, Pada 
penelitian tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa  kualitas tembakau sawah 
dapat ditingkatkan setara dengan kualitas tembakau gunung, dan produksi 
tembakau sawah dapat mencapai empat kali lebih besar dari tembakau gunung. 
Hasil penelitian ini bagi saya merupakan temuan yang hebat, dan dapat 
mewujudkan penambahan khasanah ilmu pengetahuan saya.  Bagi institusi 
merupakan suatu aset pengetahuan yang dapat disebar luaskan   kepada 
msyarakat. Dan bagi petani, perbaikan ini akan berdampak positip dalam 
peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Walaupun demikian ada beberapa 
hambatan dalam pelaksanaanya yaitu tata niaga di tingkat petani cenderung 
didasarkan wilayah. Hal ini perlu kebijakan pemerintah daerah dan industri rokok 
untuk memperbaiki tata niaga tembakau Madura. 
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B.2. Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang Saudara tunjukkan 
dalam pengembangan keilmuan/keahlian. 

 
Deskripsi: 

 
Konsistensi  
Konsistensi merupakan tindakan yang sangat erat hubungannya dengan 
pelaksanaan prinsip, sikap yang dapat saya contohkan adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai dosen:  di bidang Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan, saya 

selalu mengembangkan ilmu dibidang tersebut. Sebagai contoh penelitian 
yang saya lakukan selalu berkaitan dalam bidang teknik sumberdaya alam 
dan lingkungan: kursusnya bidang Hidrologi Lingkungan (Hidroekologi). 
Sebagai tim ahli penyusunan AMDAL, saya selalu menduduki tugas bidang 
hidrologi lingkungan. Dari kajian yang saya lakukan (Tabel 1), tercermin 
bahwa penelitian yang saya lakukan selalu terkait dengan kegiatan hidrologi 
lingkungan.  

b. Sebagai Ketua Laboratorium Teknik Tanah dan Air, saya tetap konsisten 
dalam pengembangan ilmu Teknik Tanah dan Air (sekarang Teknik 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan). Pengalaman saya dalam 
mengembangkan laboratorium yang awalnya kegiatan    dan minat   
mahasiswa kurang dibandingkan laboratorium Prosesing dan laboratorium 
Alat Mesin. Dengan tetap konsisten pada bidang tersebut saya berusaha 
untuk menekuni di laboratorium teknik tanah dan air. Hasil ketekunan saya 
terlihat adanya  peningkatan kegiatan dan minat mahasiswa pada tahun 1997 
dan  mampu  mengimbangi laboratorium prosessing. Dan lima tahun terakhr 
ini kegiatan dan minat mahasiswa sudah melampaui kegiatan dan minat 
mahasiswa dari kedua laboratorium yang lain.  

c. Sebagai peneliti sikap konsisten selalu saya gunakan sebagai pegangan. 
Contoh pada waktu penelitian, rancangan analisis yang saya gunakan adalah 
metode regresi linier, maka dalam pembuatan laporan metode tersebut tetap 
saya gunakan, walaupun ada hasil yang  tidak sesuai dengan harapan 
penelitian atau hipotesis. Ketidak sesuaian dengan hipotesis menurut saya  
adalah bukan kesalahan, tetapi justru sesuatu  permasalahan mengapa 
terjadi penyimpangan atau anomali dalam penelitian, permasalahan tersebut 
perlu ditindaklanjuti untuk penelitian berikutnya. 

 
Target kerja 
Target kerja merupakan indikator keberhasil pekerjaan, saya selalu mempunyai 
jadwal kerja dari beban kerja yang diberikan kepada saya. Beberapa contoh 
target kerja yang saya lakukan: 
a. Dalam melakukan  penelitian selalu dituntut waktu penyelesaian tepat. Maka 

setiap penelitian menggunakan jadwal pelaksanaan mendahului batas waktu 
yang ditentukan. Contoh penelitian yang saya lakukan yaitu Studi Kualitas Air 
Bawah Tanah di kabupaten Sumenep sebagai team leader dan bersamaan 
juga dengan kegiatan Master Plant Gerakan Sejuta Pohon di Kabupaten 
Ponorogo sebagai anggota. Saya harus mengatur jadwal kedua kegiatan 
tersebut yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan di Sumenep kurang dari 



 12 

batas waktu yang ditentukan, sehingga pekerjaan di Ponorogo saya dapat 
mengikuti jadwal yang diberikan oleh team leader. Hasil dari penjadwalan 
yang saya lakukan target kerja dapat saya penuhi. 

b. Sebagai peneliti saya selalu berusaha untuk mendapatkan penelitian minimal 
tiga penelitian setiap tahunnya. Hal ini saya lakukan karena saya harus dapat 
memberi  kegiatan kepada teman sejawat yang lebih yunior. Dan hasilnya 
penelitian yang saya dapatkan tahun 2006,  2008 dan 2009 lebih dari tiga 
penelitian per tahun, kecuali pada tahun 2007 hanya mendapatkan dua 
penelitian. Sehingga target kuantitas penelitian saya dapat terpenuhi. 

c. Pada saat Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan sosialisasi 
tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, saya sangat tertarik dengan 
kebijakkan tersebut. Kemudian saya mengajukan proposal. Dan saya  
menargetkan mendapatkan satu penelitihan/tahun. Dan sebagai hasilnya 
tahun 2008 dan tahun 2009 saya dapat melakukan kerjasama dengan 
pemerintah kabupaten/kota masing masing satu penelitian.  

 
C. Pengabdian kepada Masyarakat 
C.1. Berikan contoh nyata penerapan ilmu/keahlian Saudara dalam berbagai 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Deskripsikan dampak 
perubahan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut ! 

Deskripsi: 
 

Kegiatan pengabdian masyarakat didanai oleh instansi-instasi pemerintah, 
Beberapa kegiatan yang saya lakukan periode tahun 2006 sampai dengan tahun  
2009  seperti pada Tabel 5: 
 
Tabel 5. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Periode Tahun 2006-2009 
 

No Judul Tahun Jabatan  Sumberdana 

1 Sosialisasi dan Publikasi 
Pembangunan Bendungan 
Gonggang Magetan-Jatim 

2005  Anggota PEMKAB 
Magetan 

2 Sosialisasi dan Konsultasi Publik 
Rencana Pembangunan Industri 
Biofuel. 

2005 Anggota PEMKAB 
Blitar 

3 Sosialisasi Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Ponorogo untuk DPRD 
dan Aparat Pemerintah 

2006 Ketua 
Dan 
Penyuluh 

BLH 
Ponorogo 

4 Penerapan Irigasi Tetes Untuk 
tanaman Apel 

2006 Anggota OPF 

5 Pelaksanaan  Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dengan  
Pembuatan Bangunan Kontruksi 
Biogas di Kabupaten Ponorogo 

2007 Anggota BLH 
Ponorogo 

6 Pelaksanaan  Pengendalian 2008 Anggota BLH 
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Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dengan  
Pembuatan Bangunan Kontruksi 
Biogas di Kabupaten Ponorogo 

Ponorogo 

7 Sosialisasi dan Konsultasi Publik 
Pembangunan  Bendungan Mujur- 
NTB 

2008 Anggota Pengairan 
Propinsi NTB 

8 Pelaksanaan  Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dengan  
Pembuatan Bangunan Kontruksi 
Biogas di Kabupaten Ponorogo 

2009 Anggota BLH 
Ponorogo 

9 Sosialisasi dan Konsultasi Publik 
Pembangunan Pusat Bisnis  
Mutiara Square, Malang. 

2009 Anggota PT. Mutiara 
Citra Sentosa 

10 Sosialisasi dan Konsultasi Publik 
Pembangunan Rumah Sakit 
Pendidikan Universitas Brawijaya 

2009 Anggota Universitas 
Brawijaya 

 
Sebagai contoh dampak perubahan dan dukungan institusi dari kegiatan 
pengabdian masyarakat yang saya lakukan antara lain:  
a. Sosialisasi Lingkungan Hidup: tujuan kegiatan adalah  memberikan 

pengetahuan dan untuk menyamakan   persepsi tentang lingkungan Hidup    
kepada aparat pemerintah dan anggota DPRD. Pada sosialisasi dijelaskan 
bahwa (1) setiap usaha atau kegiatan selalu membawa dampak terhadap 
lingkungan, baik dampak positip dan dampak negatif, (2) memberi wawasan 
tentang kriteria-kriteria dan baku mutu lingkungan, dan (3) cara pengelolaan 
lingungan. Kegiatan seperti ini di Kabupaten Ponorogo telah dilakukan ke dua 
kali. Dan diharapkan terjadi persamaan persepsi antara aparat pemerintah 
dan anggota DPRD tentang masalah lingkungan hidup. Dampak perubahan 
dari sosialisasi lingkungan hidup,  berdasarkan informasi dari KLH Ponorogo 
terjadi hubungan yang harmonis antara KLH dan DPRD. Beberapa program 
yang diajukan oleh KLH Ponorogo dapat diterima. Contoh kegiatan  yang 
diusulkan dari PPLH Master Plant Gerakan Sejuta Pohon Kabupaten 
Ponorogo, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Pengendalian 
Pencemaran menggunakan Kontruksi Biogas. Dukungan masyarakat 
terhadap hasil sosialisasi lingkungan hidup kepada aparat dan dewan adalah 
positip, hal ini ditunjukan adanya kegiatan sosialisasi pada tema yang sama 
untuk dilakukan kedua kalinya, dan juga ditunjukkan oleh proposal yang saya 
ajukan melalui KLH Ponorogo dapat diterima.  

b. Pengendalian pencemaran untuk konstruksi Biogas: Di Kabupaten Ponorogo 
telah berkembang ternak sapi potong, peternak masih belum memperhatikan  
kebersihan kandang. Saya mempunyai ide untuk membuat lingkungan 
kandang yang sehat dan bersih,  kemudian  membuat usulan “Pengendalian 
pencemaran dengan kontruksi biogas” ke KLH Ponorogo dan usulan diterima.  
Dampak perubahan dari kegiatan peternak dapat memanfaatkan gas untuk 
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memasak, buangan biogas dapat digunakan untuk pupuk yang dapat 
dimanfaatkan untuk tanaman atau dijual, kandang menjadi bersih dan sehat. 
Hasilnya cukup menggembirakan masyarakat sangat antosias dan  
permintaan akan kontruksi biogas meningkat, sampai dengan saat ini telah 
dibangun 12 unit, setiap tahun 4 unit. Selain KLH Ponorogo memberikan 
percontohan, masyarakat juga sudah mulai tertarik dan beberapa telah 
meminta konsultasi teknis untuk membangun sendiri. Dukungan masyarakat  
yang tinggi adanya penerapan kontruksi biogas di kabupaten Ponorogo, 
ditunjukkan oleh permintaan masyarakat yang cukup tinggi dan sebagian 
masyarakat berkeinginan membuat sendiri. Dukungan ini tampak dari KLH 
Ponorogo yang tiga tahun berturut-turut mengajukan program tersebut dan 
dapat diterima oleh Dewan. Dan pada tahun 2010 direncanakan 8 unit. 

c. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik: setiap akan dibangun proyek 
dilakukan sosialisasi. Pada waktu Sosialisasi pembangunan bendungan 
Mujur di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saya memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang lokasi rencana bendungan, 
manfaat bendungan nantinya, dampak positif dan negatif yang terjadi, tata 
cara menghindari dampak negatif dan cara pelestarian bendungan. Hasil 
sosialisasi masyarakat dapat memahami rencana pembangunan, dan  
mengerti manfaat bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan 
masyarakat  dapat menyetujui pembangunan bendungan. Demikian juga hal 
yang sama untuk pembangunan Pusat Bisnis Mutiara Square di Kota Malang 
yang tadinya sebagian masyarakat menolak, akhirnya dapat menerima, 
setelah diberi pemahaman bahwa dampak negatif dapat dikelola dan 
masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Dampak 
perubahan  dari konsultasi publik, masyarakat dapat memahami manfaat 
pembangunan. Pada saat ini bendungan Mujur sudah mulai dibangun, dan  
pembebasan tanah sudah disepakati, karena masyarakat sudah menyetujui. 
Demikian juga  kegiatan pembangunan Pusat Bisnis pada saat ini telah 
dilakukan konstruksi karena masyarakat sudah menyetujui. Dukungan 
masyarakat terhadap pembangunan bendungan dan Pusat Bisnis 
ditunjukkan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
disetujui masyarakat. 

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

Saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat. 
 
Deskripsi: 
 
Kemampuan komunikasi 
Saya menyadari sepenuhnya bahwa manusia sebagai makluk sosial sangat 
mempunyai ketergantungan dengan yang lain, karena itu komunikasi adalah 
penting untuk melakukan hubungan dengan siapa saja. Beberapa contoh 
komunikasi saya dalam pengabdian masyarakat antara lain: 
a. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik pembangunan Bendungan Mujur di 

NTB. Pada awal pencanangan bendungan Mujur oleh pemerintah daerah 
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sebagian masyarakat disekitar lokasi rencana waduk masih mempunyai 
persepsi negatif. Dengan  sosialisasi saya dapat menjelaskan kepada 
masyarakat tentang kegiatan pembangunan bendungan mulai dari 
prakontruksi, kontruksi dan sampai saat operasi. Masyarakat diberi 
pengertian tentang disain bendungan. Dampak negatif atau positip  yang 
ditimbulkan adanya pembangunan dan cara pengelolaanya. Hasil sosialisasi 
yang saya berikan akhirnya memberikan perubahan persepsi masyarakat dari 
persepsi negatif menjadi  positip. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pernyataan 
yang setuju dari masyarakat untuk dibangun bendungan dan merelakan 
tanahnya untuk diberikan ganti rugi dari pemerintah.  

b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu Pelaksanaan  Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan  Pembuatan 
Bangunan Kontruksi Biogas di Kabupaten Ponorogo. Pada awal kami datang 
untuk mencari lokasi percontohan Biogas masyarakat belum mau menerima 
teknologi tersebut. Kemudian saya melakukan penyuluhan dari rumah 
kerumah untuk menjelaskan teknologi biogas. Saya memberikan penjelasan 
kepada msyarakat tentang teknologi  tersebut yaitu mengenai kontruksi 
biogas, cara kerja  alat, alat ukur dan alat pengaman gas, indikator bila terjadi 
kebocoran gas dan cara mengatasi kebocoran. Saya jelaskan pula 
penggunaan kontruksi biogas antara lain sebagai bahan bakar,  kandang 
menjadi bersih, dan kesehatan bagi sapi dan peternaknya. Dan yang penting 
peternak tidak takut menggunakan bahan bakar gas bio. Sebagai hasil 
sosialisasi yang saya berikan  banyak peternak yang mengajukan untuk 
dijadikan percontohan biogas dan sampai dengan saat ini banyak permintaan 
ataupun peternak berkeinginan membuat bangunan biogas.  

c. Pada waktu seminar AMDAL Waduk Gonggang di Magetan, sebagai tenaga 
ahli Hidroekologi. Pada waktu itu ada pertanyaan dari tim teknis tentang 
”bagaimana cara menjaga kelestarian waduk”. Saya mencoba memberikan 
penjelasan tentang rencana pembangunan  waduk Gonggang dan 
bagaimana cara pelestarian sumber air. Saya mencoba memberikan 
penjelasan dengan mempergunakan peta rencana pembangunan waduk. 
Waduk  sudah didisain dan dilengkapi dengan mempergunakan green belt 
dengan ditunjukkan lebar green belt adalah 300m mengelilingi waduk, Di 
bagian hulu dari  green belt berdasarkan RTRW kabupaten Magetan adalah 
hutan produksi. Kemudian saya menjelaskan proses erosi mulai dari hujan 
yang jatuh, aliran permukaan, infiltrasi dan bentuk bentuk erosi. Dan dari hasil 
hitungan yang saya gunakan bahwa erosi yang terjadi sangat kecil dan masih 
dalam batas erosi yang diijinkan.  Akhirnya peserta  seminar dapat mengerti 
penjelasan saya dan dapat menerima green belt  yang direncanakan sudah 
mampu menanggulangi erosi.  

 
Kemampuan kerja sama,  
Kerjasama merupakan sifat alami manusia, karena pada dasarnya manusia tidak 
dapat hidup sendiri: 
a. Kemampuan kerjasama dengan masyarakat: Kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat  selalu berhubungan dengan masyarakat. 



 16 

Contoh kegiatan pengabdian pembangunan kontruksi biogas untuk 
pengendalian lingkungan, masyarakat saya ajak kerjasama untuk melakukan 
kegiatan tersebut. Pada awalnya karena teknologi belum dikenal tentu ada 
kesulitan meyakinkan kepada masyarakat. Setelah diberi pengertian 
bagaimana membangun kontruksi biogas masyarakat mau membantu 
kegiatan tersebut dan sampai terwujud 12 unit kontruksi biogas.  

b. Ketika melakukan survey penyediaan air bersih untuk Transmigran di 
Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Saya dan satu teman melakukan 
pengeboran sumur, karena merupakan pekerjaan yang berat, saya mengajak 
masyarakat setempat untuk membantu melakukan pengeboran. Dengan 
senang hati mansyarakat ikut membantu dan dalam waktu sehari dapat 
menyelesaikan 4 unit sampel sumur pengeboran.  

c. Ketika melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di Kuro Tidur, 
Bengkulu Utara salah satu kegiatan adalah percontohan pengawetan tanah 
dan tata air. Saya membuat program untuk pembuatan teras sering. 
Transmigran di Unit VII Kurotidur sebagian besar berasal dari Wonogiri 
dengan mata pencaharian adalah petani tanaman pangan, sedangkan 
dilokasi transmigrasi diarahkan pada petani tanaman perkebunan, khususnya 
tanaman kopi. Pada program teras sering saya memberikan wawasan bahwa 
sebagian tanahnya dapat dikembangkan untuk tanaman pangan seperti pada 
waktu di Wonogiri, tetapi petani harus kerja keras untuk membuat petakan 
sawah.  Dengan slogan yang saya buat yaitu”Hidup mandiri di Pemukiman 
Transmigrasi” masyarakat dapat saya ajak kerja keras dan secara  bersama-
sama kita buat teras sering secara bergilir. Hasil sangat menggembirakan 
selama satu tahun terbentuk 30 unit petak lahan yang di teras. Dan 
dipergunakan untuk menanam padi. 

 
D. Manajemen/Pengelolaan Institusi 
D.1. Berikan contoh nyata kontribusi Saudara sebagai dosen, berupa pemikiran untuk 

meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas, 
jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dll), implementasi 
kegiatan, dan bagaimana dukungan institusi terhadap kegiatan tersebut. 

 
Deskripsi: 

Dalam pengelolaan institusi, sejak saya bekerja di Universitas Brawijaya sebagai 
ketua laboratorium, Staf PD III, anggota senat wakil dosen dan sekretaris 
lingkungan hidup. Keterlibatan saya dibidang struktural seperti pada Tabel 6:  
Tabel 6. Jabatan pada Institusi 

Jabatan No SK Tahun 

Ketua Laboratorium No 100/sk/1996 1996 

Ketua Laboratorium No 155/sk/1998 1998-2004 

Ketua Laboratorium No 110/sk/1996 2004-2008 

Staf PD III Fak. Pertanian No182/sk/1992 1992-1998 

Senat Fakultas 2005-2007 SK No137/sk/2005 2005 

Sekretaris Pusat Studi Lingkungan 
Hidup 

SK No 222/SK/2008 2008-
sekarang 
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 keterlibatan saya dalam sektor struktural antara lain : 
a. Menjadi ketua laboratorium, laboratorium menurut saya merupakan tempat 

aktifitas, tempat untuk mencari ide, dan tempat untuk menuangkan ide. 
Sebagai ketua laboratorium saya mengajak kepada anggota baik dosen , 
teknisi, dan juga kepada mahasiswa untuk menjadikan laboratorium sebagai 
tempat untuk beraktifitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut saya punya 
gagasan ” Laboratorium adalah tempat belajar dan  aktifitas”.  Untuk 
mewujudkan harapan, tiga langkah utama yang saya kerjakan yaitu (1) 
membuat peralatan laboratorium yang sederhana dengan biaya murah, (2) 
meningkatkan penelitian dengan cara membuat proposal untuk diajukan ke 
DIKTI dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah (3) 
mengaktifkan kegiatan mahasiswa. Implementasi kegiatan  yang saya 
lakukan: (1) mengajukan usulan kepada jurusan yang pada saat itu ada 
kerjasama dengan NUFFIC, dan membuat alat sendiri antara lain infiltro 
meter, Evapometer, Ombrometer, DHL meter, konduktifitas hidrolik tidak 
Jenuh (Hot Air Method), Lysimeter, Pump Testing, Head Loses System. (2) 
peningkatan penelitian yaitu kerjasama dengan pemerintah daerah, dan 
mengusulkan penelitian ke DIKNAS, aktif di lembaga lingkungan Universitas 
Brawijaya seperti LPPM dan PPLH. Dan Hasil penelitian yang saya lakukan 
dari tahun 2006-2009 sebanyak 24 kegiatan penelitian.    (3) meningkatkan 
kegiatan laboratorium  dengan melibatkan mahasiswa untuk membantu 
pelaksanaan penelitian, kemudian Pada tahun 2004 saya punya ide untuk 
membentuk Forum Kajian yang anggotanya adalah mahasiswa dan dosen. 
Dan pada saat  ada musibah lumpur Lapindo di Porong, forum kajian saya 
arahkan untuk kegiatan penelitian pemanfaatan lumpur lapindo. 
Pembentukan forum kajian sangat membantu menciptakan akademik 
atmosfer di laboratorium.  Hasil perbaikkan pengelolaan tersebut tampak 
bahwa aktifitas laboratorium menarik minat mahasiswa. Hal ini ditunjukkan 
sejak tahun 1993 peminat di laboratorium Teknik Tanah meningkat dan sejak 
tahun 2004 sampai sekarang jumlah peminat  tertinggi dibandingkan dua 
laboratorium lain yang ada di jurusan Teknik Pertanian. 
Dukungan institusi  terhadap kegiatan saya: (1)Usulan saya tentang 
pembuatan alat disetujui pimpinan dan NUFFIC maka keinginan saya 
membuat alat terlaksana. Dengan alat tersebut saya mampu mengelola dua 
matakuliah praktikum yaitu Irigasi dan mekanika fluida dan sampai saat ini 
alat tersebut masih dipergunakan. (2). Terhadap kegiatan penelitian yaitu 
dukungan institusi memberikan fasilitas dan bersedia sebagai penanggung 
jawab apabila ada kerjasama, (3). Dukungan institusi terhadap terbentuknya 
forum kajian yaitu dengan pemberian dana dari jurusan untuk melakukan 
penelitian tentang pemanfaatan lumpur lapindo. 

b. Sebagai staf pembantu Dekan III Fakultas Pertanian, pada tahun 1992 saya 
ditunjuk  sebagai staf PD III di bidang penelitian, pada awal saya menjadi staf 
PD III jumlah mahasiswa yang mau mengikuti lomba inovatif produksi masih 
sedikit. Saya mempunyai ide kerjasama dengan himpunan mahasiswa 
untuk membentuk kelompok peneliti. Kemudian ide saya sampaikan kepada 
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pimpinan dan diterima. Implementasi   yang saya lakukan adalah 
pembentukan kelompok peneliti pada himpunan mahasiswa,  dan ditanggapi 
oleh 3 himpunan dari 5 himpunan di Fakultas Pertanian. Dari kegiatan 
kelompok peneliti mahasiswa telah membuahkan hasil yaitu proposal yang 
dikirim ke DIKTI berjumlah 23 proposal dan yang didanai oleh DIKTI 
sebanyak 13 proposal. Menurut saya hasilnya yang menggembirakan karena 
biasanya hanya 6 proposal yang terkirim.  Dan secara otomatis jumlah 
mahasiswa yang mengikuti aktifitas penalaran meningkat. Dukungan 
institusi yaitu fakultas mewujudkan fasilitas ruangan untuk melakukan 
diskusi kelompok peneliti mahasiswa, dan fakultas memberi dana talangan 
untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. Dana talangan tersebut 
sangat membantu bagi penelitian karena dana dari DIKNAS biasanya cair 
terlambat, maka penelitian dapat dikerjakan lebih awal, kualitas lebih baik dan 
laporan tidak terlambat.  

c. Sebagai sekretaris pusat penelitian lingkungan hidup(PPLH), kegiatan saya 
selalu berkaitan dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Saya 
berusaha memperbaiki sistem kinerja PPLH, yaitu membuat transparansi 
kegiatan dengan harapan makin banyak anggota peneliti yang aktif di PPLH. 
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang mewadahi 
dosen yang peduli terhadap lingkungan. Karena  anggotanya adalah dosen 
dari berbagai bidang studi  sehingga sifatnya tidak mengikat. Agar terjadi 
kesadaran akan keterikatan, kegiatan saya buat transparan yaitu ”tenaga ahli 
yang menangani kegiatan adalah tenaga ahli yang berkompeten 
dibidangnya”, sebelumnya dalam kegiatan tidak didukung Tim peneliti yang 
kompeten. Implementasi kegiatan  saya mengundang rapat dan  meminta 
untuk mengisi daftar keahlian yang paling dikuasai. Apabila ada kegiatan, 
saya selalu menawarkan kepada  orang yang sesuai dengan kompetensinya. 
Banyak dosen atau anggota yang senang dengan perubahan yang saya 
lakukan. Sehingga dapat menekan konflik yang diakibatkan oleh keterlibatan 
seseorang dalam kegiatan.  Dukungan institusi:    Lembaga memberikan 
dukungan terhadap konsep transparansi kegiatan dan pengunaan tenaga ahli 
yang sesuai, dan hasilnya adalah meningkatnya partisipasi dosen untuk 
bergabung di PPLH, jumlah kerjasama meningkat,  meningkatnya kegiatan  
penelitian, seminar, pelatihan dan pengabdian masyarakat.  

 
 
D.2. Berikan contoh nyata kendali diri, tanggungjawab, dan keteguhan pada 

prinsip yang Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen/ 
pengelolaan institusi. 

 
Deskripsi: 
 
Kendali diri: 
Selama saya bekerja dilingkungan Universitas Brawijaya  saya merasakan 
kenyamanan. Hal ini terkait dari karakter diri saya dalam melakukan interaksi 
dengan teman sejawat, pimpinan, mahasiswa dan karyawan kantor. Kendali diri 
merupakan sikap dalam berinteraksi dengan sesama agar hubungan tetap 
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nyaman dan harmonis.  Sikap kendali diri yang saya lakukan antara lain: 
a. Sebagai ketua laboratorium salah satu bagian pekerjaan saya adalah 

menjaga dan memelihara fasilitas laboratorium. Teman sejawat pada 
umumnya kalau meminjam alat untuk penelitian sering melanggar peraturan. 
Teknisi sering mengeluh kalau ada dosen yang merusakkan alat, 
menghilangkan alat atau tidak mau mengembalikan. Saya bisa 
menyelesaikan dengan cara logis, rasionalis dan arif. Menyadarkan orang 
lain tanpa harus dengan cara keras dan marah. Meskipun hal demikian cara 
pemecahannya tidak semudah yang saya bayangkan. Namun yang jelas 
secara sadar harus saya hadapi dan saya selesaikan dengan penuh 
pengendalian diri 

b. Ketika saya sebagai staf Pembantu Dekan III: Pada waktu pertama kali  
Fakultas Pertanian membuka  program ekstensi (program penerimaan 
mahasiswa non reguler), kehadiran program ekstensi ditolak oleh mahasiswa 
reguler.  Ketika acara program pembinaan mahasiswa baru ekstensi 
diadakan, ketua senat mahasiswa tidak bersedia hadir dan tidak bersedia 
memberi sambutan. Sebagai staf PD III dengan berbekal kendali diri saya 
berhasil untuk memohon kesediaan ketua senat mahasiswa untuk hadir dan 
memberi sambutan pada acara tersebut.  

c. Sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH). Pada saat 
mengikuti rapat baik yang saya adakan atau undangan dari lembaga lain, 
saya tidak pernah memaksakan ide atau gagasan saya untuk harus bisa 
diterima dalam forum rapat. Sekalipun tidak jarang ide atau gagasan saya itu 
digunakan oleh forum, namun semuanya bukan karena paksaan, melainkan 
proses natural dan rasional.   

 
Tanggung jawab 
Tanggung jawab adalah suatu manifestasi seseorang, apa yang saya kerjakan 
akan saya tanggung resikonya. Dalam setiap pekerjaan saya selalu 
mempertimbangkan dengan matang. Contoh sikap tanggung jawab saya, antara 
lain: 
a. Salah satu tanggung jawab saya sebagai ketua laboratorium adalah  

mencarikan aktifitas semua dosen yang ada di laboratorium untuk 
mengembangkan ilmu. Setiap tahun saya menargetkan minimum tiga 
penelitian untuk tujuh dosen di laboratorium. Dengan tiga penelitian semua 
dosen dapat melakukan aktifitas penelitian. Hasil dari tanggung jawab setiap 
tahun saya mendapatkan jumlah penelitian sesuai target.  

b. Sebagai sekretaris PPLH, saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
penelitian. Contoh pengelolaan  studi AMDAL yang kegiatannya cukup 
banyak dan sesuai jadwal dapat dikerjakan dalam waktu empat bulan meliputi 
kegiatan: pelingkupan, penyusunan  kerangka acuan, penilaian kerangka 
acuan, penyusunan ANDAL, RKL, RPL, ringkasan eksekutif, dan penilaian 
dokumen. Saya selalu berusaha agar hasilnya sebaik mungkin. Pekerjaan 
AMDAL harus saya lakukan dengan penuh tanggung jawab karena dokumen 
ini dipergunakan untuk pedoman pengelolaan lingkungan. Dokumen tersebut 
berkekuatan hukum,  karena terdapat pernyataan diatas meterai untuk 
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dilaksanakan oleh pemrakarsa. Setiap ada pekerjaan AMDAL yang melalui 
PPLH, sebagai sekretaris saya bertanggung jawab untuk menyeleksi  apakah 
studi AMDAL yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan kaidah 
lingkungan dan apakah layak diajukan untuk direkomendasi.  

 

Keteguhan pada prinsip. 
Keteguhan pada prinsip adalah dasar bertindak. Dalam bertindak saya selalu 
berpedoman pada peraturan. Contoh tindakan saya : 
a. Sebagai  ketua laboratorium  saya selalu tegas untuk teguh pada prinsip. 

Contoh staf pengajar yang  mempunyai jabatan fungsional minimal lektor 
dengan pendidikan S2 yang diperbolehkan mengajar S1. Aturan ini saya 
laksanakan dan bagi dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional dan 
belum memperoleh pendidikan S2 belum dapat mengajar, walaupun terjadi 
kekurangan staf pengajar. Untuk mengatasi masalah tersebut saya 
mengusulkan kepada jurusan atau dekan untuk melakukan kerjasama 
dengan fakultas lain ataupun universitas lain.  

b. Sebagai sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup (PPLH), saya harus 
mempunyai keteguhan prinsip pada  kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup. Pada waktu  rapat di PPLH tentang tawaran pekerjaan 
AMDAL untuk Pusat Pertokoan yang akan didirikan di alun-alun Malang, saya 
dengan tegas menolak, karena dari sisi sosial dan budaya tidak layak untuk 
dilaksanakan, walaupun layak secara teknis dan ekonomis. Keteguhan 
prinsip ini, saya lakukan agar PPLH sebagai lembaga yang berkecimpung 
dalam lingkungan hidup tidak menerima tawaran pekerjaan yang 
bertentangan dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup.  

c. Ketika diadakan rapat dosen  ada wacana perubahan nama dari Teknik 
Pertanian menjadi  Mesin Agro Industri. Dengan alasan  bahwa nama teknik 
pertanian tidak laku di pasaran.  Saya mempunyai keteguhan prinsip untuk 
tidak merubah nama, karena berdasarkan definisi, Teknik Pertanian adalah  
segala usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan ilmu keteknikkan, 
sehingga perubahan nama tidak perlu terjadi, dan forum rapat akhirnya 
menerima alasan saya. 

  
E. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa 
E.1. Berikan contoh nyata peran Saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun 

pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana 
dukungan institusi dalam implementasinya. 

Deskripsi: 
 
Peran 
Sebagai dosen saya berusaha untuk selalu meningkatkan anak didik pada 
penalaran dan ketrampilan. Agar lulusan mempunyai nilai lebih, sehingga perlu  
dibekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan 
kemasyarakatan.  Untuk meningkatkan tersebut maka saya mengikut sertakan 
pada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagai 
contoh: 
a. Mengikut sertakan pada penelitian: Untuk meningkatkan ketrampilan dan 
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penalaran saya mengajak mahasiswa untuk membantu penelitian. Dukungan 
dari institusi yaitu memberi ijin kepada mahasiswa yang mengikuti penelitian 
dosen. Implementasi kegiatan mahasiswa saya ikutkan sebagai tim 
surveyor, input data. Dari penilaian saya, mahasiswa yang pernah mengikuti 
penelitian terjadi peningkatan ketrampilan dan penalaran, ini dapat dilihat dari 
cara penyelesaian masalah.  

b. Pada kegiatan pemetaan di Banjar Baru Kalimantan Selatan, saya mengajak 
delapan mahasiswa, maksud saya melibatkan mahasiswa agar mempunyai 
ketrampilan dalam pemetaan. Dukungan dari institusi, mahasiswa diijinkan 
untuk membantu pekerjaan di Kalimantan Selatan. Implementasi kegiatan: 
Untuk persiapan saya latih mahasiswa selama dia minggu. pengukuran 
dilapang selama dua minggu, melakukan perhitungan dan penggambaran 
peta selama dua minggu. Hasil pengukuran mahasiswa saya sangat baik dan 
dapat diterima oleh pemberi pekerjaan yaitu Departemen Transmigrasi.  

c. Melibatkan pada kegiatan seminar, ketika saya menjadi panitia seminar 
nasional, mahasiswa saya libatkan pada kegiatan tersebut dengan tujuan 
agar mempunyai pengalaman pada kegiatan nasional, dan dapat ikut seminar 
untuk menambah wawasan akademik. Dukungan institusi yaitu mahasiswa 
diijinkan untuk menjadi panitia seminar. Implementasi kegiatan mahasiswa 
saya libatkan membantu pada seksi makalah, seksi persidangan, penerima 
tamu dan membantu sebagai notulen. Dengan ikut aktif pada kepanitiaan 
seminar, mahasiswa mempunyai pengalaman dalam berkomunikasi dengan 
peserta yang berasal dari luar daerah, dan mendapatkan tambahan 
pengetahuan mereka.  

d. Sebagai pembimbing konselor, bimbingan saya harus mempunyai target 
nilai. Target nilai adalah target yang ingin dicapai mahasiswa. Dukungan 
institusi  Jurusan membuatkan daftar pemantauan bimbingan yang berkaitan 
dengan target nilai. Implementasi kebijakan: Mahasiswa saya berikan 
gambaran materi yang akan ditempuh dan saya minta pernyataan tertulis 
yang berapa Indeks prestasi yang ditargetkan.  Setelah akhir semester saya 
minta Kartu Hasil Semester dan saya cocokan dengan nilai target. Hasil studi 
menunjukkan bahwa target nilai sebagian besar terpenuhi dan mahasiswa 
betul-betul memperhitungkan secara masak tentang jumlah SKS yang 
diambil. Hal ini menunjukkan kematangan mahasiswa dalam melihat potensi 
dirinya.  

 
E.2. Berikan contoh nyata interaksi yang Saudara tunjukkan dalam peningkatan 

kualitas kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa 
institusi Saudara, maupun pihak lain yang terlibat. 

 
Deskripsi: 
 
Interaksi: 
Interaksi dengan mahasiswa adalah sangt penting, karena proses pembelajaran 
akan berhasil dengan baik apabila akademik atmosfer nyaman dan komunikasi 
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dengan mahasiswa berjalan baik. Interaksi dengan mahasiswa yang saya 
lakukan antara lain:  
a. Sebagai dosen saya juga sebagai anggota Forum Kajian bersama-sama 

mahasiswa. Setiap hari Jum’at kita selalu mengadakan diskusi yang bersifat 
tidak formal dengan mahasiswa. Pada waktu diskusi saya melemparkan isue 
tentang pencemaran air, dari hasil diskusi muncul ide adanya keinginan untuk 
studi kualitas air di Badan air akibat pencemaran industri.  Ide tersebut 
akhirnya ditindak lanjuti oleh mahasiswa yang akan penelitian yaitu 
Pencemaran air di Badan Sungai akibat Industri gula.  Dari kegiatan tersebut 
saya memberikan dorongan kepada siswa agar segera dapat menyelesaikan 
studi. Bagi institusi terjadi akademik atmosfer yang nyaman. Dan bagi 
mahasiswa mampu menyelesaikan studi secepatnya. 

b. Pada waktu praktikum Erosi dan Bangunan Pencegahannya mahasiswa saya 
ajak kelapang. Interaksi praktikum dilapang menjalin keakraban antara dosen 
dan mahasiswa. Keakraban ini ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan 
mahasiswa yang lebih terbuka dan lebih berani mengkritisi permasalahan dan 
berlanjut di dalam kelas. Pada waktu praktikum timbul pertanyaan perbedaan  
sistim tanam sejajar kontur dengan sistim tanam tegak lurus kontur dalam hal 
pencegahan erosi.  Dari kedua sistem tersebut sitim tanam mana yang benar. 
Pada waktu itu terjadi diskusi dan mahasiswa mampu menjawab sistim tanam 
sejajar kontur yang benar. Dari kegiatan tersebut pada lain waktu saya 
tanyakan saat kuliah dikelas dan mahasiswa tetap konsisten menjawab 
dengan benar. Dari pertanyaan di lapang waktu praktikum dan dikelas 
menunjukkan bahwa apabila studi dilakukan dengan keakraban dan 
perasaan senang maka hasilnya dapat optimal. Manfaat saya sebagai dosen 
dapat melakukan pembelajaran dengan cara mudah dan sederhana tetapi 
hasilnya optimal. Bagi institusi bermanfaat pada hasil lulusan yang  
berkualitas, bagi mahasiswa mempunyai pengetahuan yang tidak terlupakan. 

c. Ketika saya melakukan penelitian Kajian Lingkungan Hidup Strategis, saya 
mengajak mahasiswa untuk membantu penelitian. Mahasiswa saya berikan 
tugas untuk survey dan tabulasi data. Ketika saya sedang konsultasi dengan 
pimpinan BLH dikantor, mahasiswa saya tugaskan untuk survey mencari 
lokasi pertemuan 3 sungai. Dan mahasiswa dengan cepat dapat menemukan 
titik pertemuan. Sebagai dosen saya senang karena dapat memberikan 
pengetahuan secara cepat. Bagi institusi lulusan yang dihasilkan mempunyai 
kualitas yang tinggi. Dan bagi mahasiswa merasa senang dapat belajar 
dengan mudah dan lansung menerapkan pengetahuan tersebut. Interaksi 
dengan mahasiswa yang sifatnya tidak formal dalam pembelajaran justru 
menghasilkan kualias yang lebih baik. 
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PELATIHAN PROFESIONAL 

 

Tahun Pelatihan Penyelenggara 
 

Jangka 
Waktu 
(Hari) 

1983 Course of Mechanical Worshop 
Practice. 

AUIDP-
Universitas 
Udayana 

30 

1985 Latihan Prajabatan TK III Universitas 
Brawijaya 

30 

1986 Penataran Program Alih tahun Universitas 
Brawijaya 

30 

1986 Kursus Pengolahan Tanah Universitas 
Brawijaya 

14 

1988 Teknologi Pra Panen Nuffic-
Universitas 
Brawijaya 

14 

1989 Ergonomi Universitas 
Brawijaya 

6 

1991 Pengolahan Air Buangan ITB Bandung 30 

1993 Penataran Metodologi Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Universitas 
Brawijaya 

5 

1994 Teknik Pengolahan Limbah Pabrik Gula Universitas 
Brawijaya 

6 

1994 Pembimbingan KKN Universitas 
Brawijaya 

2 

1996 Pengembangan Ketrampilan Dasar 
Teknik Intruksional (PEKERTI) 

Direktorat 
Sarana 
Akademis 
DIKTI 

6 

1996 Penyusunan Audit Lingkungan Universitas 
Brawijaya 

6 

2002  AMDAL Tipe B Univeritas 
Brawijaya 

30 

2005 Applied Approach (AA) Basic Training Pancanaka 
Consultant 

6 

2005 Hak Patent Pancanaka 
Consultant 

6 

2006 Environmental Manajement Accounting 
(EMA) 

GTZ 6 

2008 AMDAL PENILAI tipe C Universitas 
Brawijaya 

21 

2009 Training of Trainer SCB-DP angkatan V 
 

LAN 6 
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PENGALAMAN MENGAJAR 
 

Mata Kuliah Program 
Pendidikan 

Institusi/Jurusan/Program Semester/Tahun 
Akademik 
 

Tataletak-
Perencanaan 
Pabrik 

S1 F. Perikanan/Budidaya Ganjil/1992-
1996 

Pindah Panas S1 F.Pertanian/Teknologi 
Hasil Pertanian 

Ganjil/1986-
1988 

Pengeringan dan 
Pendinginan 

S1 F.Pertanian/Teknologi 
Hasil Pertanian 

Genap/1986-
1988 

Perbengkelan S1 F.Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Ganjil/1986-
1995 

Menggambar 
Teknik 

S1 F.Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Ganjil/1986-
1995 

Ilmu Ukur 
Wilayah 

S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi Pertanian/ 
Teknik Pertanian 

Genap/1986-
Sekarang 

Irigasi S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Ganjil/1986-
1998 

Irigasi Tertutup S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Ganjil/1995-
Sekarang 

Teknik 
Pengolahan 
Limbah 

S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Genap/1987-
1999 

Hidrologi S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Genap/1987-
1995 

Erosi dan 
Bangunan 
Pencegahanya 

S1 F. Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Genap/1987-
1992 

Teknik 
Penyediaan Air 

S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Genap/1987-
1999 

Teknik 
Penyediaan Air 

S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 

Genap/1999-
sampai 
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Dan Pengolahan 
Limbah 

Pertanian/Teknik 
Pertanian 

sekarang 

Ekonomi Teknik S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Genap/1999-
sampai 
sekarang 

Mekanika Fluida S1 F.Pertanian & 
F.Teknologi 
Pertanian/Teknik 
Pertanian 

Genap/1987-
1995 

Kartografi S1 F.Pertanian/Ilmu Tanah Ganjil/2000-
2006 

Kartografi-
hidrologi dan 
dasar-dasar 
hrtikultura 

D3 F Pertanian/ Ilmu Tanah Ganjil/1988 

Ilmu Ukur Tanah 
dan bangunan 
Pengendali Erosi 

D3 F Pertanian/ Ilmu Tanah Genap/1992 

Irigasi S2 Ilmu-Ilmu 
Pertanian/Pengelolaan 
Air 

Ganjil/1995-
1999 
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PRODUK BAHAN AJAR 

 
 

Mata Kuliah Progam 
Pendidikan 

Jenis Bahan Ajar 
 

Semester/Tahun 

Cetak Non Cetak 

Ilmu Ukur 
Wilayah 

S1 v v Genap/1989 

Ekonomi 
Teknik 

S1 v v Genap/2006 

Teknik 
Penyediaan 
Air dan 
pengolahan 
Limbah 

S1  v   Genap/2009 

Pompa dan 
Konpresor 

S1  v Genap/1995 

Irigasi 
tertutup 

S1  v Ganjil/2000 

     

 
Catatan: Non cetak dalam bentuk power Point 
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PENGALAMAN PENELITIAN 

Tahun 2005-tahun 2009 
 

Tahun Judul Penelitian Ketua/Anggota 
Tim 

Sumber Dana  

2005 AMDAL BIOFUEL “PT. Jatayu” 
di Kabupaten Blitar 
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