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                              PENGANTAR DEKAN 
 
 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

rahmat-Nya, Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 adalah 

turunan dari Rencana Strategis Fakultas  2021–2045 untuk  mencapai Visi Fakultas 

Ekonomi “Menjadi Fakultas Unggul yang Berjiwa Wirausaha Mandiri Berlandaskan 

Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada Tahun 2045”. Rencana Operasional Fakultas 

Ekonomi tahun 2021 merupakan  program jangka pendek dalam kurun waktu satu tahun 

yang akan menjadi rujukan dalam melaksanakan program kegiatan ditingkat Fakultas. 

Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 disusun sebagai pedoman 

dalam operasional Fakultas Ekonomi Undiksha di tahun 2021. Renop ini ini disusun  

berdasarkan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Undiksha tahun 2021-2025 yang 

selaras dengan Rencana Strategis Undiksha 2020-2024. Rencana Operasional Fakultas 

Ekonomi tahun 2021 telah  dijabarkan  ke  dalam  empat  tema  pembangunan  

pendidikan nasional yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi, penguatan 

pelayanan, penguatan daya saing regional Asia, dan penguatan daya saing 

internasional. Selain itu, penyusunannya juga dilandaskan pada relevansi program, 

atmosfer akademik, manajemen kolaboratif, keberlanjutan, dan produktivitas kinerja. 

Kami berharap, Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 ini dapat 

menjadi pegangan seluruh sivitas akademika FE Undiksha. diharapkan seluruh civitas 

akademika FE Undiksha berusaha untuk bersama-sama melakukan tugas sebaik-

baiknya sesuai dengan tugas pokok institusi (tupoksi) masing-masing dan sesuai 

rencana yang telah ditetapkan setiap awal tahun anggaran. 

Akhirnya, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam proses penyusunan Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021. Semoga 

Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021ini dapan memberikan manfaat 

semaksimal mungkin untuk kemajuan Fakultas Ekonomi Undiksha. 

 

 
 
 
 

Singaraja, 14 Desember 2020 

                                                                             Dekan, 
 

 

 

 

                                                                          Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., Ak., M.Si 

                                                                          NIP 197906162002121003 
 
 
 

 



3 RENCANA OPERASIONAL FE UNDIKSHA TAHUN 2021  

PRAKATA 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

“Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021” ini dapat terselesaikan tepat pada 

waktunya. Penyusunan Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 disusun 

sebagai pedoman dalam operasional Fakultas Ekonomi Undiksha di tahun 2021 dan 

berdasar Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Tahun 2021-2025 memuat Sasaran 

Strategis yang berbasis pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola 

Kelembagaan. 

Adapun penyusunan Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 ini 

melalui serangkaian tahapan sebagai berikut: (1) Pembentukan tim penyusun oleh 

Dekan FE; (2) Rapat tim penyusun; (3) workshop tim penyusun untuk menyimak, 

mengkritisi, dan memberi masukan terhadap draf Rencana Operasional Fakultas 

Ekonomi tahun 2021; dan (4) Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang 

pimpinan FE dan stakeholder terkait. (5) Finalisasi Rencana Operasional Fakultas 

Ekonomi tahun 2021. Dari semua rangkaian kegiatan tersebut dihasilkan dokumen yang 

siap disajikan kepada Dekan. Dekan kemudian mengajukan Rencana Operasional 

Fakultas Ekonomi tahun 2021 ini pada rapat senat FE untuk mendapatkan 

pertimbangan.  

Semoga Rencana Operasional Fakultas Ekonomi tahun 2021 bisa menjadi 

pedoman dan memberikan manfaat bagi seluruh civitas Fakultas Ekonomi, terima kasih. 

 

 

Singaraja,  14 Desember 2020 

Tim Penyusun 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 
 

Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam menyongsong era 

revolusi industri 4.0. Penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  merupakan  sebuah  ikhtiar 

untuk menyiapkan generasi muda agar memiliki akhlak mulia, kompetensi akademik 

dan intelektual yang unggul, sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di masa-masa 

yang akan datang. Dengan posisi strategis ini, perguruan tinggi diharapkan senantiasa 

mengembangkan diri, dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya dan 

lingkungan, sehingga mampu mengartikulasikan kebutuhan pembangunan nasional dan 

kehidupan sosial secara umum. Untuk itu, perguruan tinggi dituntut agar 

mengembangkan berbagai strategi, program, dan kegiatan guna pencapaian maksud 

tersebut. Pada puncaknya, perguruan tinggi diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan 

amanat nasional, yakni Indonesia yang cerdas, adil, makmur, dan sejahtera.  

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) termasuk salah satu institusi 

pendidikan tinggi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah 

satu Fakultas di Undiksha yang memiliki kewajiban terwujudnya Visi Undiksha adalah 

Fakultas Ekonomi (FE). Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab tersebut, FE 

mengemban mandat utama pengembangan tenaga kependidikan dan mandat perluasan 

dalam pengembangan tenaga non kependidikan. Dalam rangka menyuongsong era 

globalisasi yang sudah memasuki era revolusi 4.0 dan melaksanakan mandat yang 

diberikan, FE menetapkan untuk 25 tahun kedepan yaitu visi “Menjadi Fakultas Unggul 

Berjiwa Wirausaha Mandiri Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada Tahun 

2045”. 

Sejalan dengan kebijakan perluasan mandat LPTK, jurusan Pendidikan 

Ekonomi Program S-1 telah mengambil peran aktif dengan membuka program D-III 

Akuntansi (Juli,  1999),  program  D-III  Manajemen  Perhotelan  (Mei,  2002),  
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program  S-1, Manajemen (Agustus 2009), dan S-1 Akuntansi (Agustus, 2010) sebagai 

perluasan dari program D-3 Akuntansi. Kelima program itu dibuka dalam kerangka 

pengembangan jurusan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FE) penghasil guru 

ekonomi dan tenaga ahli di bidang ekonomi-bisnis, serta calon wirausaha mandiri di 

masa depan yang secara resmi dibuka 1 Agustus 2012. 
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BAB II 

ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 

Kondisi Internal Fakultas Ekonomi 

Sesuai dengan Perturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan 

Ganesha, FE mengelola lima program studi yang terdiri dari tiga program studi 

kependidikan (sarjana) dan dua program studi non-kependidikan (diploma).  

Tabel Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Akreditasi di FE Undiksha 

Fakultas Jurusan Nama Prodi 
Jen- 

Jang 

Akre- 

Ditasi 

Ekonomi 

Jurusan Ekonomi 

Dan Akutansi 

Pendidikan Ekonomi S1 B 

Akuntansi S1 B 

Akuntansi D3 A 

Jurusan Manajemen 
Manajemen S1 B 

Perhotelan D3 A 

 

Pada tabel di atas Fakultas Ekonomi memiliki dua Jurusan yaitu Jurusan 

Ekonomi dan Akuntansi serta Jurusan Manajemen. Masing-masing jurusan dimana 

kedua prodi diploma yang dimiliki FE, sudah terakreditasi A yaitu Program Studi 

Akuntansi Program Diploma III dan Program Studi Perhotelan sedangkan program studi 

yang lain masih terkareditasi B, atau 40 persen program studi di Fakultas Ekonomi 

terkareditasi A.  

Untuk mendapatkan input mahasiswa, FE telah menerapkan penerimaan 

mahasiswa baru, yaitu melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) yang dilaksanakan secara nasional, Seleksi Bersama Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SBMPTN) dan melalui jalur mandiri melalui Seleksi Mahasiswa Baru 

Jalur Mandiri (SMBJM). Dengan ketiga sistem seleksi ini, input mahasiswa FE menjadi 

lebih baik kualitasnya, baik dilihat dari nilai UN maupun nilai ijazah. Ditinjau dari 

tingkat persaingan masuk Undiksha dari jumlah pendaftar relatif banyak dibandingkan 

dengan jumlah yang diterima (persentase tingkat persaingan berkisar antara 17,66%-

24,88%). Berdasarkan tingkat keketatan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat 

persaingan mahasiswa baru di FE cukup ketat. Ketatnya tingkat persaingan tersebut 



7 RENCANA OPERASIONAL FE UNDIKSHA TAHUN 2021  

menunjukkan bahwa FE memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi calon mahasiswa 

baru, khususnya bagi yang berasal dari Bali dan daerah lain (Jawa, NTB dan NTT). 

 

Jurusan Nama Prodi 
Jen- 

Jang 

Rerata IPK 

Lulusan 

Prosentase 

IPK 

Rerata 

Lulusan 

Jurusan 

Ekonomi 

Dan 

Akutansi 

Pendidikan 

Ekonomi 
S1 3,09 88 

4 

Akuntansi S1 3,29 95 4 

Akuntansi D3 3,67 98 3 

Jurusan 

Manajemen 

Manajemen S1 3,05 92 4 

Perhotelan D3 3,56 95 3 

 

Kurikulum yang digunakan dalam pengelolaan pembelajaran mengacu pada 

Perpres Nomor 12 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Mengacu 

pada regulasi tersebut, setiap program studi sudah menetapkan profil lulusan, 

kompetensi lulusan/capaian pembelajaran, pengkajian kandungan elemen kompetensi, 

penentuan bahan kajian atau materi ajar, perkiraan dan penetapan beban (SKS) serta 

pembentukan mata kuliah, dan penyusunan struktur kurikulum. 

Berdasarkan SK Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Pedoman Penyusunan Kurikulum dari Dirjen Belmawa 

Nomor: 255/B/SE/VIII/2016, ditetapkan distribusi mata kuliah yang terdiri atas 5 

kelompok, yaitu: (1) Mata Kuliah Wajib, (2) Mata Kuliah Inti Keilmuan, (3) Mata 

Kuliah IPTEK Pendukung, (4) Mata Kuliah IPTEK yang dikembangkan, dan (5) Mata 

Kuliah Penciri Program Studi. Pengelolaan pembelajaran dan penilaian dilakukan dalam 

satu sistem yang diberi nama SIAK (Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan). 

Proses pembelajaran di FE juga sudah menerapkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) baik sebagai media pembelajaran, sistem evaluasi, dan pengelolaan 

proses dan hasil pembelajaran. Dalam pemanfaatan TIK, dosen dapat mengakses dan 

mengembanglan multimedia. Melalui  sarana akses internet (sistem kabel dan nir-kabel) 

secara gratis. Untuk ini, FE melalui Undiksha telah memiliki Unit Pelaksana Teknis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK).  

Pelaksanaan proses pembelajaran didukung oleh tenaga pendidikan yang 

memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kualifikasi dan kualitas dosen FE 

saat ini tergolong sangat baik (21 persen bekulifikasi S2, 29 persen sedang studi S3 dan 

50 persen berkualifikasi S2). Pembinaan kompetensi dosen, khususnya dalam 
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penyelenggaraan perkuliahan, juga terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini telah 

dilaksanakan oleh LP3M secara rutin setiap Tahun, melalui saran-saran yang 

disampaikan dari Audit Mutu Internal Akademik dan Gugus Kendali Mutu Fakultas 

(GKMF) Ekonomi.  

Peningkatan jumlah lulusan yang sesuai dengan target yang sudah 

dicanangkan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh banyaknya keterlibatan mahasiswa 

(yang sedang menyelesaikan skripsi) dalam program penelitian dosen (research grant 

dan jenis penelitian lainnya) yang dimenangkan dalam hibah-hibah. Keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian dosen sangat membantu percepatan penyelesaian studi 

mahasiswa dan peningkatan nilai skripsi mahasiswa. Disamping kuantitas lulusan, 

kinerja di bidang pendidikan dan pengajaran juga ditunjukkan oleh kualitas lulusan 

yang direpresentasikan oleh IPK.  

Di samping oleh IPK, kualitas lulusan juga dapat direpresentasikan oleh masa 

tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama. Secara umum masa tunggu lulusan 

Undiksha untuk mendapat pekerjaaan pertama adalah antara kurang dari enam bulan. 

Program studi yang memiliki waktu tunggu lulusan terpendek adalah D3 Akuntansi dan 

D3 Perhotelan yang kurang dari dua bulan. Lulusan dari prodi tersebut memiliki 

peluang cukup besar karena lulusan D3 Akuntansi dan D3 Perhotelan ada Praktek kerja 

Lapangan (PKL) dimana pada saat PKL sudah dipantau oleh tempat PKL masing-

masing baik di perusahaan, organisasi maupun hotel.  

Sumber daya penelitian FE terdiri atas: para dosen yang memiliki kualifikasi 

pendidikan S2 sebanyak 25 orang, S3 sebanyak 10 orang dan 10 orang sedang 

menempuh pendidikan S3.  Sementara itu, sarana dan prasarana yang mendukung 

penelitian Undiksha, seperti ketersediaan laboratorium penelitian, sistem informasi 

berbasis IT, serta kemudahan akses jurnal penelitian yang sangat memadai. 

Ketersediaan SDM dan sarana prasarana ini sangat mendukung terlaksananya penelitian 

yang berkelanjutan. Dukungan sarana dan prasarana, seperti laboratorium, tersebar di 

masing-masing fakultas. Kualitas penelitian Undiksha juga dapat dilihat dari jumlah 

judul penelitian dan luaran penelitian yang dihasilkan seperti artikel pada jurnal 

nasional dan internasional terakreditasi, Hak Kekayaan Intelektual, seperti Paten, 

Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, Desain Industri, 
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Begitu juga dengan pengabdian, FE seperti halnya Undiksha melalui pusat-puat 

layanan yang dikoordinasikan oleh LPPM telah dan akan terus melakukan kerjasama 

PkM melalui jaringan PkM dengan instansi-instansi lain yang terkait. Untuk kebutuhan 

tersebut, pusat-pusat layanan diarahkan untuk mengembangkan program pengabdian 

yang khas, up to date, dan memiliki prospektif terhadap pembangunan daerah dan 

nasional. Prestasi FE dalam bidang PkM juga dapat dilihat dari dimenangkannya 

beberapa hibah di tingkat nasional seperti Hi-Link, IbIKK, IbK, IbM, IbPE, IbW, KKN-

PPM, dan PM-PMP dan PkM lainnya bekerja sama dengan pemerintah daerah di Bali. 

Peningkatan kuantitas dan kualitas PkM masih memiliki peluang yang cukup besar  

dalam kurun lima tahun ke depan.  

 

Kondisi Esternal Fakultas Ekonomi 

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah (1) Penguatan 

Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan 

dalam Ekosistem Pendidikan; (2) Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan 

Kebudayaan; (3) Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan 

Anak Berkebutuhan Khusus; (4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang 

Berorientasi pada Pembentukan Karakter; (5) Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui 

Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar 

Pendidikan; dan (6) Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel 

dengan Melibatkan Publik. 

Sedangkan Menurut BPS Provinsi Bali, perekonomian Bali Tahun 2016 tumbuh 

sebesar 6,24 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Dilihat dari struktur 

perekonomiannya, PDRB Provinsi Bali menurut lapangan usaha pada tahun 2016 

didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu: Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum (22,82 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,74 persen) serta 

Transportasi dan Pergudangan (9,48 persen). Ketiga lapangan usaha ini terkait langsung 

dengan pariwisata. Kujungan wisatawan meningkat, maka kebutuhan akomodasi, 

makan minuman, dan tranportasi dengan sendirinya meningkat. Produk-produk 

pertanian dan perikanan sangat diperlukan dalam industri makanan dan minuman serta 

sektor pariwisata, hotel dan kuliner. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Bali pada 

tahun 2017 mencapai 74,30, di atas rata-rata nasional. Hal ini harus terus ditingkatkan, 
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mengingat Bali sebagai destinasi wisata internasional, SDM juga harus mampu bersaing 

secara global.  Kedua hal ini menjadi potensi untuk pengembangan Fakultas Ekonomi 

Undiksha kedepannya 

 

Analisa SWOT Fakultas Ekonomi 

Dari sisi kekuatan, FE telah mengembangkan kurikulum berbasis KKNI untuk 

memenuhi tuntutan kualifikasi kerja yang dibutuhkan didunia kerja. Kualitas tenaga 

pendidik dilihat dari kualifikasi, sertifikasi, dan jenjang jabatan akademik telah 

mendekati rata-rata nasional  sehingga berpotensi untuk dikembangkan menuju 

Undiksha unggul. Namun FE memiliki kelemahan, seperti rata-rata kemampuan 

ekonomi mahasiswa Undiksha berada pada kelas menengah ke bawah, relevansi 

kurikulum dengan tuntutan pasar dan kebijakan pemerintah serta penelitian yang 

dilakukan belum optimal dan kepuasan layanan administrasi terhadap stakeholder 

belum terpenuhi secara optimal. 

FE juga memiliki peluang bahwa Undiksha menjadi harapan pemkab/pemkot 

se-Bali, pemerintah provinsi Bali,dan yang ada di Indonesia untuk berkontribusi dalam 

program-program peningkatan mutu, pemerataan, dan akses pendidikan yang mereka 

programkan. Oleh karena itu, ada peluang besar Undiksha untuk membangun komunitas 

kerja sama yang saling menguntungkan (community development) dengan 

pemkab/pemkot/pemprov untuk menghasilkan PNBP non-SPP bagi Undiksha, seiring 

dengan kebijakan otonomi daerah, dan semakin diperlukan produk perguruan tinggi 

yang berupa lulusan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berguna langsung untuk 

mengatasi berbagai masalah pengentasan kemiskinan, masalah kependudukan, 

pengelolaan sumberdaya alam, pemberdayaan ekonomi rakyat, hukum, dan aspek 

IPOLEKSOSBUD lainnya. Begitu juga ada ancaman FE kedepannya bahwa warga 

masyarakat sekitar yang tergolong mampu cenderung memilih perguruan tinggi 

bergengsi di luar Bali dan di luar negeri sehingga menantang Undiksha untuk 

meningkatkan reputasi, akreditasi, dan pencitraan institusinya 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

 

Berdasarkan analisis stuktur dasar disiplin ilmu ekonomi dan hasil-hasil studi 

kelayakan kebutuhan riil di masyarakat dunia usaha dalam lima tahun terakhir ini dan 

hasil workshop dan FGD perumusuan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi maka  Visi  

Fakultas  Ekonomi  Universitas  Pendidikan  Ganesha  adalah  menjadi 

”Menjadi fakultas unggul yang berjiwa wirausaha mandiri berlandaskan falsafah 

Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045”.  

Visi ini sangat mendukung visi FE UNDIKSHA untuk menjadi world class 

university dalam bidang pendidikan dan Ipteks berlandaskan Pancasila dan kearifan 

lokal tri hita karana yang merujuk pada adanya keseimbangan hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan 

visi Fakultas Ekonomi itu, maka fokus kegiatan di FE UNDIKSHA 

adalah:“menyelenggarakan program akademik, vokasi dan profesi di bidang ekonomi 

dan bidang keilmuan yang dinaunginya, serta mengembangkan budaya wirausaha 

mandiri”.  

Apabila dijabarkan maka misi Fakultas Ekonomi antara lain sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan 

berkarakter dalam bidang ilmu ekonomi dan pariwisata berlandaskan falsafah 

Tri Hita Karana. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk 

pengembangan dan penerapan ipteks dalam bidang ilmu ekonomi dan 

pariwisata berlandaskan falsafah Tri Hita Karana 

3. Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  masayarakat  yang  kompetitif, 

kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ipteks dalam 

bidang ilmu ekonomi dan pariwisata berlandaskan falsafah Tri Hita Karana 

4. Menyelenggarakan  kerjasama  dan  kemitraan  yang  saling  menguntungkan 

dengan perguruan tinggi lain, instansi terkait, dunia usaha dan industri dalam 
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dalam bidang ilmu ekonomi dan pariwisata berlandaskan falsafah Tri Hita 

Karana. 

5. Mengembangkan budaya wirausaha mandiri. 

 

Dengan  visi  itu, pengembangan  fakultas akan mengacu  pada dua disiplin 

keilmuan dengan pola ilmiah pokok ilmu pendidikan dan ilmu ekonomi dari teori ke 

aplikasi. Masuknya dua konsorsium disiplin ilmu dasar dalam suatu fakultas sekaligus, 

akan   memungkinkan   dikembangkannya   program-program   aplikasi di bidang 

pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship education) yang didukung dengan 

pengembangan staff, kurikulum dan perangkat kompetensi bidang studi baik di 

program-program studi kependidikan maupun non-kependidikan. Inilah yang menjadi 

ciri khas dari kehadiran Fakultas Ekonomi era perluasan mandat FE UNDIKSHA dan 

pembeda esensi misinya dengan Fakultas Ekonomi yang terlahir langsung dari 

universitas murni yang sudah ada. 

Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan Fakultas Ekonomi adalah : 

 

1. Tersedianya layanan Pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya 

saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat 

2. Dihasilkannya sumberdaya manusia yang berkualitas dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara yang mempunyai daya saing tinggi 

3. Dihasilkannya karya-karya penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas 

dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan ekonomi, 

manajemen, akuntansi dan bisnis pariwisata 

4. Terselenggaranya layanan prima pengabdian pada masyarakat dalam 

berbagai bentuk, bidang keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan baik oleh 

pasar kerja maupun dunia usaha dan industri. 

5. Terbangunnya komunitas dan terkembangnya jiwa kewirausahaan di 

kalangan mahasiswa dan alumni. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai 

perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di alam maupun di luar negeri. 

Sedangkan sasaran Fakultas Ekonomi adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan tenaga profesional di bidang kependidikan ekonomi, 

manajemen, akuntansi dan pariwisata 

2. Menghasilkan dan mempublikasikan hasil-hasil temuan inovatif di bidang 

kependidikan ekonomi, manajemen, akuntansi dan pariwisata. 
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3. Memberikan   layanan kepada masyarakat di bidang kependidikan ekonomi, 

manajemen, akuntansi dan pariwisata 

4. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi lain. 

Strategi Pencapaian : 

Sasaran 1 :  

Menghasilkan  tenaga profesional di bidang kependidikan ekonomi, manajemen, 

akuntansi dan pariwisata 

a. Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2016-2019) 

1. Melakukan  peninjauan  kurikulum  secara rutin  setiap  tahun  disesuaikan 

dengan kebutuhan pasar atau stakeholder. 

2. Menyesuaikan  kurikulum  berorientasi  Kerangka  Kualifikasi  Nasional 

Indonesia (KKNI). 

3. Mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif, termasuk perangkat 

pembelajaran (Kontrak Kuliah, Silabus dan Rencana Perkuliahan Semester 

(RPS). 

4. Melengkapi sarana prasarana. 

5. Menyusun berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) akademik. 

6. Mengembangkan kompetensi staf dosen melalui studi lanjut dan PPL. 

7. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan akademik. 

b. Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

1. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Meningkatkan kualifikasi dosen ke arah Guru Besar. 

3. Menyempurnakan kurikulum berorientasi pada perkembangan revolusi industri. 

4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. 

5. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga luar negeri terutama di wilayah 

ASEAN. 

6. Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Wilayah ASEAN. 

c. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

1. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka menengah.  

3. Menambah jumlah Guru Besar Program Studi. 
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4. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga luar negeri terutama di wilayah 

Asia. 

5. Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Wilayah Asia. 

Sasaran 2 :  

Menghasilkan dan mempublikasikan hasil-hasil temuan inovatif di bidang kependidikan 

ekonomi, manajemen, akuntansi dan pariwisata. 

a. Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2015-2019) 

1. Berperan aktif dalam hibah kompetisi penelitian baik dalam skala institusi 

maupun nasional. 

2. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam publikasi nasional. 

3. Melakukan penelitian-penelitian berskala daerah yang berkolaborasi dengan 

mahasiswa. 

4. Melakukan  penelitian-penelitian  berskala  nasional  yang  berkolaborasi 

dengan pihak lain. 

b.  Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

1. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Mempublikasikan  hasil-hasil  penelitian  dalam  publikasi  internasional 

minimal dalam level ASEAN. 

3. Melakukan  penelitian-penelitian  berskala  nasional  yang  berkolaborasi 

dengan mahasiswa. 

4. Melakukan  penelitian-penelitian  berskala  internasional  minimal  level 

ASEAN yang berkolaborasi dengan pihak lain. 

c. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

1. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka menengah. 

3. Mempublikasikan  hasil-hasil  penelitian  dalam  publikasi  internasional 

minimal dalam level Asia. 

4. Melakukan penelitian-penelitian berskala internasional yang berkolaborasi 

dengan mahasiswa. 

5. Melakukan penelitian-penelitian berskala internasional minimal level Asia yang 

berkolaborasi dengan pihak lain. 
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Sasaran 3 :   

Memberikan  layanan kepada masyarakat di bidang kependidikan ekonomi, manajemen, 

akuntansi dan pariwisata. 

a.   Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2015-2019) 

1. Berperan aktif dalam hibah kompetisi pengabdian masyarakat baik dalam skala 

institusi maupun nasional. 

2. Mempublikasikan  hasil-hasil  pengabdian  masyarakat  dalam  publikasi 

nasional. 

3. Melakukan  pengabdian  masyarakat  berskala  daerah  yang  berkolaborasi dengan 

mahasiswa. 

4. Melakukan pengabdian masyarakat  berskala nasional yang berkolaborasi dengan 

pihak lain. 

b.  Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

1. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Mempublikasikan  hasil-hasil  pengabdian  masyarakat  dalam  publikasi 

internasional minimal dalam level ASEAN. 

3. Melakukan pengabdian masyarakat berskala nasional yang berkolaborasi dengan 

mahasiswa. 

c.   Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

1. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka menengah. 

3. Mempublikasikan  hasil-hasil  pengabdian  masyarakat  dalam  publikasi 

internasional minimal dalam level Asia. 

Sasaran 4 :  

Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi lain 

a.   Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2015-2019) 

1. Merancang  dan  melaksanakan  kerja  sama  dalam  bidang  akademik, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berskala daerah/propinsi. 

2. Merancang kerja sama dengan institusi lain pada skala nasional. 

b.  Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

1. Mengintensifkan strategi pencapaian jangka pendek. 
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2. Merancang   dan   melaksanakan   kerja   sama   dalam   bidang  akademik, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berskala nasional. 

3. Merancang  kerja  sama  dengan  institusi  lain  pada  skala  internasional, 

minimal ASEAN. 

c.   Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

1. Mengintensifkan strategi pencapaian jangka pendek. 

2. Mengintensifkan strategi pencapaian jangka mengengah. 

3. Merancang  dan  melaksanakan  kerja  sama  dalam  bidang  akademik, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berskala internasional. 

4. Merancang  kerja  sama  dengan  institusi  lain  pada  skala  internasional, 

minimal Asia 



 

 
 

 
 

BAB IV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN FAKULTAS EKONOMI 

2021-2025 

 

 

Strategi dan arah kebijakan Fakultas Ekonomi tahun 2021-2025 disusun 

untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Fakultas Ekonomi. 

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang 

telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan 

strategis tersebut. Dalam pendidikan tinggi, tiap strategi menjelaskan komponen- 

komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang meliputi: pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, 

dana, sistem dan prosedur.strategi umum (SU) yang berhasil dipetakan dari 

startegi-strategi pencapaian tujuan strategis dipergunakan untuk menentukan arah 

kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di FE 

UNDIKSHA dalam periode waktu lima tahun ke depan (2015 - 2019).  

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, program-program yang akan dilaksanakan 

periode 2021-2025 disusun. Keterkaitan antara strategi umum, arah kebijakan dan 

program-program yang dicanangkan  untuk  lima  tahun  adalah: 

 

Tabel Kebijakan Stategis dan Strategi Implementasinya 

Sasaran 

Strategis 
Arah Kebijakan Strategi Kebijakan 

Terselenggaranya 

Sistem 

Pendidikan dan 

pengajaran yang 

bermartabat 

untuk 

menghasilkan 

sumber daya 

manusia yang 

kompetitif, 

kolaboratif, dan 

berkarakter 

bidang ilmu 

Menyelenggarakan 

sistem pendidikan 

dan pengajaran 

yang relevan, 

berkualitas, dan 

aksesibel. 

1. Mengembangkan kurikulum 

berbasis KKNI  dan berorientasi 

dunia kerja dan industri berorientasi 

revolusi industri 4.0. 

2. Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas sumber daya manusia 

tenaga pendidik. 

3. Meningkatkan kuantitas kualitas 

dan masukan (input)  mahasiwa. 

Meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dan kualitas lulusan 

mengacu kepada keterampilan abad 

21 dan era revolusi industri 4.0.  



 

Sasaran 

Strategis 
Arah Kebijakan Strategi Kebijakan 

ekonomi dan 

pariwisata 

berlandaskan 

falsafah Tri Hita 

Karana. 

4. Meningkatkan kualitas pembinaan 

kemahasiswaan 

5. Optimalisasi daya tampung  untuk 

meningkatkan angka partisipasi 

Undiksha. 

6. Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kerjasama akademik 

dengan lembaga pendidikan di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

7. Meningkatkan kualitas penjaminan 

mutu penyelenggaraan sistem 

pendidikan secara berkelanjutan 

berskala nasional dan internasional. 

Terlaksananya 

penelitian yang 

kompetitif, 

inovatif, dan 

kolaboratif  untuk 

pengembangan 

ipteks dalam 

bidang ilmu 

ekonomi dan 

pariwisata 

berlandaskan 

falsafah Tri Hita 

Karana.berlandas

kan falsafah Tri 

Hita Karana. 

Menyelengga-

rakan sistem 

pendidikan dan 

pengajaran yang 

relevan, 

berkualitas, dan 

aksesibel. 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penelitian dengan pendekatan 

monodisiplin, multidisiplin, dan 

antar disiplin.   

2. Meningkatkan publikasi nasional. 

Publikasi internasional bereputasi, 

HKI, dan Produk Inovasi. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

kerjasama bidang penelitian dengan 

perguruan tinggi, instansi 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kulitas 

tenaga peneliti. 

5. Meningkatkan kualitas penjaminan 

mutu mutu penelitian secara 

berkelanjutan. 

6. Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kerjasama penelitian 

dengan perguruan tinggi, instansi, 

duni uasaha/industri baik di dalam 

maupun diluar negeri. 

Terlaksananya 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  yang 

kompetitif, 

kolaboratif, 

akomodatif, dan 

inovatif  

untuk 

pengembangan 

ipteks dalam 

Menyelengarakani  

penelitian yang 

kompetitif, 

inovatif, dan 

kolaboratif untuk 

pengembangan 

keilmuan dan 

terapannya. 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan pendekatan multidisiplin 

berbasis pada hasil-hasil penelitian, 

kebutuhan dan permasalah 

masyarakat.  

2. Meningkatkan jumlah HKI dan 

Produk Inovasi Pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas  

kerjasama bidang pengabdian 



 

Sasaran 

Strategis 
Arah Kebijakan Strategi Kebijakan 

bidang ilmu 

ekonomi dan 

pariwisata 

berlandaskan 

falsafah Tri Hita 

Karana. 

kepada masyarakat dengan 

perguruan tinggi, instansi 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kulitas 

tenaga pengabdian 

Meningkatnya  

tata kelola 

kelembagaan 

yang berkualitas 

secara terpadu, 

transparan, 

akuntabel, adil, 

dan bertanggung 

jawab 

berlandaskan 

falsafah Tri Hita 

Karana. 

Mewujudkan 

sistem tata kelola 

universitas 

mengacu kepada 

Organisasi dan 

Tata Kerja (OTK), 

Statuta dan 

Peraturan 

Perundang-

Undngan yang 

berlaku 

. 

1. Meningkatkan kualitas  Sumber 

Daya Manusia tenaga kependidikan 

yang mampu memberikan pelayanan 

yang optimal. 

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan 

prasarana-sarana sesuai dengan 

standar mutu. 

3. Meningkatkan perencanaan dan 

pengelolaan anggaran Undiksha. 

4. Peningkatan Tata Kelola berbasis 

TIK 
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BAB V 
 

PROGRAM FE UNDIKSHA 2021 – 2025 

 
 

Reformasi perencanaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional menyebabkan penyusunan Rencana Strategis 

Fakultas Ekonomi Tahun 2021-2025 menjadi suatu keharusan bagi setiap lembaga 

pemerintah untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan 

pimpinan baru menjalankan tugas. Oleh karena itu, Renstra akan menjadi acuan 

pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel. 

Berdarakan hal tersebut, Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Tahun 2021-

2025 perlu memuat program-program kerja yang merupakan implementasi dari strategi 

umum pencapaian tujuan-tujuan strategis. Penyusunan program-program tersebut harus 

disertakan indikator-indikator beserta target dan tahapan pencapaian target. Pencapaian 

target dalam indikator-indikator tersebut mencerminkan pencapaian sasaran-sasaran 

strategis yang dicanangkan, dimana pencapaian indikatoir kinerja utama sekaligus 

merupakan pencapaian target-target sasaran strategis. 

Dalam rangka pemerataan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan di 

perguruan tinggi dirancang perluasan jaringan pelayanan pendidikan secara lebih luas 

kepada masyarakat sesuai dengan pusat-pusat kebutuhan layanan pendidikan 

(Community Based University). Dalam rangka meningkatkan akses dan perluasan 

kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat, FE UNDIKSHA harus 

meningkatkan daya tampungnya untuk program-program studi yang diasuh saat ini. 

Oleh karena itu, di samping tetap membina program-program kependidikan dan 

nonkependidikan yang sudah ada, FE UNDIKSHA harus meningkatkan status program 

vokasi kependidikan menjadi program akademik, di samping mengembangkan 

program-program kependidikan dan nonkependidikan dengan membuka 

fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. 

Pembukaan fakultas/program studi baru harus dilakukan secara selektif dengan 

mempertimbangkan kebutuhan pasar dan perkembangan IPTEKS melalui studi 

kelayakan yang cermat. Dengan demikian diharapkan kontribusi FE UNDIKSHA 
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dalam peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi semakin 

meningkat. 

Perluasan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di FE UNDIKSHA juga 

dilakukan dengan  upaya membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal 

dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (di atas 24 tahun) seperti karyawan, 

guru, para profesional, dan kalangan pendidikan profesi yang mengutamakan 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi   sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan. Konsekuensi logis dari yang dinyatakan di atas, penambahan ruang 

kuliah serta kelengkapannya, laboratorium, studio/bengkel, kebun percontohan, dan 

kelengkapan perpustakaan harus ditingkatkan. 

Pemanfaatan secara optimal teknologi infomasi dan komunikasi sebagai media 

pembelajaran jarak jauh adalah alternatif yang ditempuh dalam meningkatkan 

kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan 

tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti kuliah-kuliah reguler. 

Perluasan akses dan peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan tinggi juga 

dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pemberian bantuan beaisiswa bagi masyarakat 

yang kurang mampu sebagai wujud tanggung jawab sosialnya (Coorporate Social 

Responsibility/CSR). Untuk itu, harus dijalin kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan dunia usaha dan industri. 

Kualitas masukan (raw input) mahasiswa baru merupakan salah satu 

komponen yang mempengaruhi kualitas keluaran (output). Dalam rangka antisipasi 

globalisasi diperlukan SDM yang berkualitas, untuk itu, FE UNDIKSHA 

mengembangkan sistem rekrutmen yang berbasis kualitas dengan meningkatkan 

keketatan persaingan dan penelusuran bibit-bibit unggul ke sekolah-sekolah. 

Akreditasi Program Studi merupakan acuan kualitas perguruan tinggi 

bersangkutan. Untuk itu, program studi yang sudah terakreditasi agar meningkatkan 

status nilai akreditasinya ke tingkat yang optimal, sementara program studi yang belum 

terakreditas segera melakukan proses akreditasinya. Untuk akreditasi institusi segera 

disiapkan. 

FE UNDIKSHA mengasuh progam studi kependidikan dan nonkependidikan. 

Dengan semakin cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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kebutuhan, dan tuntutan masyarakat juga mengalami perubahan yang sangat cepat. 

Sebagai implikasinya sistem pendidikan di tingkat sekolah selalu mengalami 

perubahan-perubahan. Merespon perubahan itu, kurikulum pendidikan di FE 

UNDIKSHA dikembangkan dengan berbasis keilmuan dan budaya dengan tahapan 

(underground) yang selalu disesuaikan dengan perubahan situasi, perubahan kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat, dunia industri, perkembangan ipteks, dan dunia usaha. Dalam 

konteks ini perumusan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan  

kompetensi  dasar  untuk  masing-masing  program  studi  merupakan  dasar  

pengembangan kurikulum. Dalam kaitan dengan pendidikan profesi pengembangan 

kurikulum dengan pendekatan concurrent dan consecutive digunakan sebagai dasar 

implementasi pelaksanaan program. 

Semua masukan yang bertalian dengan upaya peningkatan mutu proses 

pembelajaran diupayakan terkendali. Dengan demikian proses pembelajaran yang 

dikembangkan di FE UNDIKSHA secara teratur dan terencana berlangsung dalam 

mekanisme pengendalian mutu secara terpadu. Acuan yang digunakan dalam 

pengendalian mutu proses pembelajaran adalah akreditasi nasional yang secara 

bertahap mengacu pada mekanisme pengendalian mutu secara internasional (ISO). 

Secara singkat titik-titik kritis dalam pengendalian mutu proses pembelajaran yang 

wajib dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Kendali mutu pada proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. 

2. Kendali mutu pada proses pembelajaran bidang studi. 

3. Kendali mutu pada proses asesmen pembelajaran (proses maupun produk). 

4. Kendali mutu pada pelaksanaan tugas akhir program. 

5. Kendali mutu pada pelaksanaan tugas-tugas profesional dosen. 

6. Kendali mutu pada pelaksanaan dan pengembangan kurikulum bidang studi. 

7. Kendali mutu pada pelaksanaan dan pengembangan ekstra kurikuler. 

 

Dalam kaitan dengan hal di atas, untuk mengukur mutu proses dan hasil 

pendidikan,  dikembangkan  berbagai  standar  seperti  standar  kompetensi,  standar 

proses pembelajaran, dan standar mutu pendidikan. Pengendalian proses dan mutu 

pendidikan  dilakukan  oleh  suatu  lembaga quality assurance dan  quality control. 

Dalam konteks ini perlu dikembangkan internal quality assurance system dan internal 

quality control system yang sesuai dengan kondisi dan situasi FE UNDIKSHA. 
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Peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di FE UNDIKSHA, dikembangkan  

program/kegiatan yang memberi  kesempatan pada tenaga pengajar untuk 

mengembangkan model-model pembelajaran dan sistem asesmen yang kreatif dan 

inovatif. Kebijakan pengembangan proses pembelajaran dan asesmen juga dilakukan 

dengan pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan memanfaatkan 

secara optimal teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 

SDM yang menduduki posisi strategis di perguruan tinggi ini, baik kini 

maupun di  masa  depan  dikembangkan  terus  dengan  terencana,  terarah  guna  

mendukung sepenuhnya  pencapaian  visi,  misi,  dan  tujuan  FE  UNDIKSHA.  

Strategi  yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dosen, teknisi, pustakawan, 

laboran, dan tenaga adminstrasi sesuai dengan persyaratan dan keperluan, 

yang didukung oleh sistem rekrutmen (penyaringan dan penjaringan) dan 

pengembangan karier yang efektif, terencana, dan terarah. 

2) Peningkatan aspek afektif dari civitas akademika, baik yang bertalian 

dengan moral, sikap, maupun etika. 

3) Pengembangan   iklim   kerja,   budaya   akademik,   persaingan   ilmiah,   

dan keterampilan profesional di kalangan civitas akademika. 

4) Peningkatan   kesejahteraan   dosen   dan   karyawan   lainnya,   baik   

melalui pengembangan karier secara terencana, objektif, maupun melalui 

pengembangan satuan usaha strategis yang memberikan keuntungan 

finansial bagi lembaga. 

5) Peningkatan kemampuan SDM dosen di bidang bahasa asing dan 

teknologi komunikasi. 

Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada 1) pengembangan dan pembinaan 

kegiatan kemahasiswaan, 2) Pembinaan pembimbing kemahasiswaan, dan 3) 

peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan jiwa kewirausahaan melalui 

pendidikan kewirausahaan. Pengembangan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan 

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menumbuhkan 

keterampilan personal dan sosial (personal and social skills development) dalam hidup 

bermasyarakat. Pengembangan kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan 

organisasi seperti   kegiatan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Mejelis 
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Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Senat 

Mahasiswa Fakultas (SMF), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Di samping itu 

perlu disediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan 

penalarannya maupun kepekaan sosialnya, melalui berbagai lomba kegiatan ilmiah, 

menganalisis masalah-masalah sosial maupun kegiatan sosial lainnya. Kegiatan 

kemahasiswaan memerlukan bimbingan dan pengarahan agar kegiatan mereka sesuai 

dengan harapan lembaga. Untuk itu, pembinaan terhadap pembimbing kemahasiswaan 

perlu dilakukan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, kepada 

mahasiswa yang berprestasi dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi yang relatif 

rendah, kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan melalui pemberian berbagai bentuk 

beasiswa dan penghargaan lainnya. 

Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada komponen-komponen 

seperti: (1) gedung pendidikan, penelitian, perkantoran, dan penunjang, (2) peralatan 

dan perabotan, (3) berbagai jaringan seperti jalan, logistik, pasokan listrik, pasokan air, 

telepon dan komunikasi internal-eksternal, pengelolalan limbah, (4) pengelolaan taman 

dan hutan kampus untuk tanaman langka dan etnobotani kebun percobaan, (5) sarana 

kesehatan, (6) sarana kesejahteraan (kantin, dan guest house, asrama mahasiswa, bank 

dan pos telekomunikasi). Semua itu dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan 

kota Singaraja yang dibangun bercirikan arsitektur Bali tanpa mengabaikan prinsip 

efisiensi dan kemanfaatan. Cara yang ditempuh adalah: 

1)      Peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. 
 

2) Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya rasa 

aman, nyaman, tertib, lancar dan mudah. 

3) Penciptaan citra kampus yang asri, indah, teduh dan nyaman-tenteram 

agar mendukung iklim pembelajaran secara optimal. 

4) Penataan ruang-ruang di lingkungan kampus untuk menjamin efektivitas 

kerja dan efisiensi yang optimum. 

5) Pemeliharaan   sarana   dan   prasarana   secara   rutin   dan   periodik   

untuk memperpanjang usia teknisnya. 

Untuk memberikan kepuasan pada stakeholders, FE UNDIKSHA 

mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Untuk itu dibentuk Unit 

Penjaminan Mutu (UPM/Quality Assurance Unit). UPM bertugas untuk 
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mengembangakan berbagai standar yang diperlukan   dan prosedur opersional 

standarnya. Standar tersebut harus diimplementasikan dan dikontrol serta diperbaiki 

secara berkelanjutan. Pengembangan sistem jaminan mutu akademik, diharapkan dapat 

meningatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen di 

FE Undiksha. 

Eksistensi dan citra sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh 

kemampuannya menjalin kerja sama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, 

instansi pemerintah dan/atau swasta, dunia usaha dan industri baik di dalam maupun di 

luar negeri. Melalui kerja sama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, FE 

UNDIKSHA dapat melakukan resources sharing yang saling mengutungkan 

yangdapat meningkatkan kemanfaatan dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Kerja 

sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta akan dapat meningkatkan 

kotribusi FE UNDIKSHA dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kerja sama 

dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri akan memberikan kesempatan kepada 

FE UNDIKSHA dalam mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kebutuhan 

dunia usaha dan industri. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama dan kemitraan 

merupakan kebijakan strategis yang ditempuh FE Undiksha. Rintisan kerja sama yang 

baru segera dilakukan dan MoU yang telah berhasil disepakati perlu 

diimplementasikan. Pengembangan kerjasama atau kemitraan juga diarahkan untuk 

mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan baik di kalangan dosen maupun 

mahasiswa serta untuk meningkatkan pendapatan negara non pajak untuk mendukung 

kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik di FE UNDIKSHA. 

Sebagai lembaga dengan perluasan mandat, FE Undiksha secara berimbang 

mengembangkan penelitian-penelitian ilmu kependidiikan dan nonkependidikan, yang 

pengembangannya dilakukan dengan penelitian payung berorientasi pada 

dasar/kelompok keilmuan dan strategi penelitian secara nasional. Untuk 

mendukungnya, staf dosen diarahkan bergabung dalam kelompok-kelompok peneliti 

untuk mengembangkan bidang-bidang keahliannya. Kelompok-kelompok peneliti 

tersebut secara konsisten dan kontinu mengembangkan bidang-bidang ilmu baik dalam 

bidang kependidikan maupun nonkependidikan. Agar kelompok-kelompok peneliti 

tersebut dapat berkembang secara optimal, maka pengembangan pusat-pusat studi 

sesuai dengan disiplin keilmuan (kelompok keilmuan/KK) dan interdisiplin serta 
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menjadi kebijakan strategis harus ditempuh FE UNDIKSHA. Di samping itu, publikasi 

ilmiah dalam jurnal-jurnal ilmiah berskala nasional terakreditasi dan internasional serta 

HAKI/paten menjadi perhatian besar FE UNDIKSHA. 

Pengabdian pada masyarakat sangatlah tepat bila didasarkan pada kebutuhan 

real dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, analisis tentang kebutuhan 

(need assesment) permasalahan/kebutuhan masyarakat merupakan strategi kebijakan 

awal yang harus ditempuh. Di samping hal di atas, hasil-hasil penelitian FE 

UNDIKSHA yang relevan dan terkait dengan pemecahan permasalahan masyarakat 

digunakan sebagai basis pengabdian. Dalam rangka memacu dan memotivasi staf 

dosen untuk mengadakan P2M, FE UNDIKSHA perlu memberikan perhatian dan 

prioritas  pendanaan  yang  lebih  pada kegiatan  ini.  Peningkatan  mutu  pengabdian   

kepada masyarakat  juga diarahkan  pada publikasi  hasil-hasil  P2M dalam  bentuk 

Paten/HAKI, artikel ilmiah untuk jurnal/majalah tingkat nasional dan internasional 

serta dalam bentuk pameran-pameran produk-produk pengabdian.  

Untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan tinggi yang bersih, efektif, 

efisien, produktif dan akuntabel, perlu dibentuk sistem pengendalian internal. Sistem 

pengendalian internal penting dikembangkan untuk mendeteksi sejak dini 

penyimpangan-penyimpangan dan menumbuhkan tanggung jawab melalui evaluasi 

diri. Dalam praktiknya, sistem pengendalian internal berkoordinasi dengan pengawasan 

eksternal melaui: 

 

1. Pembentukan  sistem  pengendalian  internal  dengan  memberdayakan  sistem 

monitoring dan evaluasi internal. 

2. Peningkatan kapasitas manajerial aparat dilakukan melalui pemenuhan standar 

kompetensi minimal yang dibutuhkan dalam pengelolaan, pelayanan pendidikan 

yang efektif, inovatif, efisisen, dan akuntabel. Di samping itu, aparat 

dipersyaratkan memiliki komitmen yang tinggi. 

3. Penigkatan kapasistas aparat perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui 

pemenuhan standar kompetensi minimal yang dibutuhkan dalam perencanaan 

dan penganggaran. Di samping itu, aparat perencanaan dan penganggaran 

dipersyaratkan memiliki komitmen yang tinggi. 

4. Pengembangan   sistem   informasi   manajemen   (SIM),   ditempuh   melalui 

pengadaan data base yang terintegrasi dan akurat serta mudah di akses melalui 
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web site FE UNDIKSHA yang diup date setiap saat. Melalui web site tersebut, 

informasi  mengenai  kelembagaan  dan  kualitas output  dapat  diakses  secara 

transparan oleh masyarakat sehingga pencitraan publik dapat dilakukan secara 

optimal. Untuk hal itu, secara prioritas harus didukung oleh pendanaan yang 

memadai. 

5. Peningkatan  pendanaan  FE  UNDIKSHA  secara  otonom  ditempuh  melalui 

identifikasi sumber-sumber pendanaan dan operasinalisasinya secara optimal. 

Untuk meningkatkan pendanaan FE UNDIKSHA secara otonom seperti 

yangtercantum pada butir (5) di atas dipandang sangat mendesak untuk 

mendirikan pusat kewirausahaan dan produktifitas FE UNDIKSHA. Pusat 

kewirausaan ini diharapkan mampu (1) mengembangkan produk-produk 

unggul yang kreatif dan inovatif sebagai raw input dari pengembangan 

entrepreuership di FE UNDIKSHA; (2) menumbuhkembangkan jiwa dan 

budaya entreprenuership melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan; 

(3).mengkoordinasikan, memadukan pengelolaan dan mensinergikan unit-unit 

usaha, layanan dan produksi FE UNDIKSHA; (4) mengembangkan unit-unit 

usaha baru yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis penelitian dan 

pengembangan; dan (5) mengembangkan komunitas usaha dan menjalin 

kerjasama yang saling menguntungkan baik dengan stakeholder pengguna 

lulusan maupun dengan DUDI dalam dan luar negeri. 

Program pengembangan FE UNDIKSHA dan indikator kinerja dalam Renstra 

FE UNDIKSHA disesuaikan dengan lima kegiatan pokok Kemenristekdikti dan 

Renstra Undiksha 2020-2024, sedangkan uraian pengembangan fakultas, jurusan, dan 

program studi FE UNDIKSHA dapat dilihat pada Rencana Strategis 2021-2025 

 

Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SS1. 

Terselenggaran

ya Sistem 

Pendidikan dan 

Pengajaran 

P-1. 

Peningkata

n 

Kontribusi 

Undiksha 

IP-1 

Jumlah 

mahasiswa 

terdaftar (orang) 

2600 2755 2850 2935 3100 3250 

IP-2 
Daya tampung 

mahasiwa baru   
650 685 720 755 780 795 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

yang 

bermartabat 

untuk 

menghasilkan 

sumber daya 

manusia yang 

kompetitif, 

kolaboratif, dan 

berkarakter 

dalam bidang 

ilmu ekonomi 

dan pariwisata 

berlandaskan 

falsafah Tri 

Hita Karana  

terhadap 

APK PT  

IP-3 

Tambahan 

program studi 

baru yang 

prosektif dalam 

mendukung 

peningkatan 

jumlah 

mahasiswa 

(buah) 

0 +1 0 0 0 0 

IP-4 
Persentase 

mahasiswa baru 
96.5 97 97.5 98 98.5 99 

IP-5 

Rasio keketatan 

persaingan 

seleksi masuk 

mahasiswa baru 

5,5:1 5,3:1 5,4:1 5,5:1 5,6:1 5,7:1 

P-2. 

Peningkata

n peran 

serta 

masyarakat 

dalam 

peningkata

n daya 

tampung, 

jumlah 

mahasiswa 

terdaftar 

dan 

mengurangi 

angka Drop 

out 

IP-6 Rasio Afirmasi 0 1 1 1 1 1 

IP-7 

Jumlah bantuan 

beasiswa yang 

diterima 

mahasiswa dari 

dana masyarakat 

156 200 250 250 250 300 

IP-8 

Persentase (%) 

jumlah 

mahasiswa yang 

menerima dana 

beasiswa 

25 27 27 28 28 30 

P-4.  

Peningkata

n kuantitas 

dan kualitas 

pembinaan 

kemahasis

waan  

IP-9 

Jumlah kegiatan 

pelatihan 

kepemipinan 

(kegiatan) 

4 4 4 5 5 5 

IP-110 

Jumlah prestasi 

kejuaraan olah 

raga dan seni 

yang diperoleh 

pada tk. 

nasional dan 

internasional 

(buah) 

3 4 5 5 6 6 

IP-11 

Jumlah PKM 

yang  lolos 

didanai (judul) 

15 18 20 20 23 25 

IP-12 

Jumlah PKM 

yang lolos 

PINMAS 

6 10 15 20 25 30 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IP-13 

Jumlah prestasi 

kejuaraan karya 

ilmiah yang 

diperoleh pada 

tk. local, daerah 

,dan regional 

(buah) 

14 20 25 30 35 40 

IP-14 

Jumlah prestasi 

kejuaraan karya 

ilmiah yang 

diperoleh pada  

tk. nasional dan 

internasional 

(buah) 

5 9 9 15 15 18 

 

 

      

IP-15 

Persentase (%) 

fakultas yang 

mempunyai 

ruang senat 

mahasiswa yang 

memadai. 

100 100 100 100 100 100 

IP-16 

Tersedianya 

sarana 

pelayanan 

kesehatan 

civitas 

akademik yang 

memadai (unit) 

1 1 2 2 2 3 

IP-17 

Terwujudnya 

tabloid 

kemahasiwaan 

(unit) 

0 2 3 5 7 7 

IP-18 

Jumlah kegiatan 

seminar/pelatiha

n penunjang life 

skill (kegiatan) 

4 4 4 4 4 4 

P-5.  

Penyediaan 

tenaga 

dosen yang 

bermutu 

dan Unggu 

IP-19 

Persentase (%) 

kualifikasi 

dosen yang 

telah S2 

100 100 100 100 100 100 

IP-20 

Persentase (%) 

kualifikasi 

dosen yang 

telah S3 

20 23 25 35 35 50 

IP-21 

Persentase (%) 

kualifikasi 

dosen yang 

telah guru besar 

0 1 2 2 2 4 

IP-22 

Persentase (%) 

kualifikasi 

dosen yang 

20 23 25 35 35 50 



RENCANA OPERASIONAL FE UNDIKSHA TAHUN 2021  30  

Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

telah Lektor 

Kepala 

 

 

IP-23 

Persentase (%) 

Dosen Penerima 

SK Kenaikan 

Pangkat/ 

Jabatan 

Fungsional 

6 8 9 9 10 10 

IP-24 

Persentase(%) 

dosen yang 

telah 

tersertifikasi 

94 95 95 95 95 95 

IP-25 

Persentase (%) 

dosen yang 

menguasai 

bahasa asing 

35 45 55 65 75 85 

IP-26 

Prosentase (%) 

Visiting 

Lecture, doktor 

dan GB 

10 20 30 40 50 55 

IP-27 

Prosentase (%) 

Sertifikasi 

Kompetensi 

dosen untuk 

Pendidikan 

Vokasi 

10 10 20 20 30 40 

P-6.  

Peningkata

n kualitas 

pembelajar

an dan 

lulusan 

IP-28 

Persentase (%) 

lama studi S1 < 

54 bln 

88 89 89 90 91 91 

IP-29 

Persentase (%) 

lulusan tiap 

tahun dengan 

IPK lulusan > 

3.0 

97 97 98 98 98 98 

IP-30 

Prosentase (%) 

lulusan yang 

bekerja sesuai 

dengan bidang 

75 76 77 78 79 80 

IP-31 

Persentase (%) 

masa tunggu 

lulusan < 6 

bulan per tahun 

72 75 78 81 83 85 

IP-32 

Jumlah buku 

ajar/referensi 

dosen yang ber-

ISBN (buah) 

45 45 50 55 55 60 

IP-33 

Persentase (%) 

Prodi/ Jurusan 

yang telah 

memiliki SKL  

100 100 100 100 100 100 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

P-7. 

Peningkata

n 

pengelolaan 

dan 

pengendalia

n mutu 

pembelajar

an serta 

Pengemban

gan 

Kurikulum 

IP-34 

Jumlah prodi 

yang 

mengiplementas

ikan kurikulum 

berbasis 

kompetensi 

(KKB)dan 

KKNI (Prodi) 

100 100 100 100 100 100 

IP-35 

Prosentase (%) 

peningkatan 

relevansi 

Kurikulum  

90 100 100 100 100 100 

P-8.  

Peningkata

n kualitas 

layanan 

perpustakaa

n 

IP-36 

Persentase (%) 

jumlah judul 

buku  referensi 

dan jurnal yang 

tersedia sesuai 

dengan mata 

kuliah (%) 

95 95 96 97 98 100 

IP-37 

Jumlah jam 

layanan 

perpustakaan 

per hari kerja 

(jam/hari) 

9 12 12 12 12 12 

IP-38 

 Daya tampung 

komputer 

sebagai layanan 

internet dan 

jaringan 

perpustakaan 

(orang) 

56 56 56 56 56 56 

P-9. 

Pengemban

gan TIK 

untuk 

pendayagun

aan e-

pembelajar

an  

IP-39 

 Persentase (%) 

Jumlah dosen 

mata kuliah 

yang 

menggunakan e-

learning/distanc

e learning 

100 100 100 100 100 100 

IP-40 

 Persentase (%) 

dosen, pegawai, 

mahasiswa 

mengakses 

fasilitas internet. 

95 95 97 100 100 100 

IP-41 

 Jumlah 

kapasitas 

Bandwidth 

Layanan Intenet 

(MBps) 

770 1000 1250 1500 1750 2000 

  IP-42 

 Prosentase 

Layanan 

Internet 

(hotspot.undiksa

90 100 100 100 100 100 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

.ac.id) 

P-10. 

Pengemban

gan 

networking 

dan 

komunitas 

untuk 

mendukung 

internasion

alisasi at 

home 

IP-43 

Jumlah 

Mahasiswa 

Asing yang 

kuliah di FE 

0 0 2 2 2 4 

IP-44 

Jumlah 

Mahasiswa 

Asing yang 

PKL di 

Undiksha 

0 0 2 2 2 4 

IP-45 

Jumlah 

Mahasiswa 

Asing yang PPL 

di Undiksha 

0 0 2 2 2 4 

IP-46 
Jumlah Visiting 

Profesor 
2 5 5 5 5 6 

IP-47 

Jumlah 

Pertukaran 

Mahasiswa 

(Students 

Exchange) 

40 40 40 40 60 60 

IP-48 

Jumlah 

lembaga/instans

i/DUDI 

penyedia 

beasiswa FE 

7 7 8 8 9 9 

P-11. 

Pengemban

gan 

Jaminan 

Mutu dan 

Akreditasi  

IP-49 

Persentase(%) 

program studi 

yang 

terakreditasi A 

40 60 60 60 60 60 

IP-50 

 Jumlah prodi 

yang 

terakreditasi 

Internasional 

0 40 40 40 40 40 

IP-51 

 Audit Mutu 

Internal 

Akademik dan 

Non AKademik 

(Prosentase) 

78 80 85 90 95 100 

                    

SS2.Terlaksana

nya penelitian  

yang kompetitif, 

inovatif dan 

kolaboratif 

untuk 

pengembangan 

dan penerapan 

P-12. 

Pengemban

gan 

penelitian  

dan 

publikasi 

IP-52 

 Jumlah judul 

penelitian dosen 

(judul) 

20 22 23 24 26 30 

IP-53 

 Jumlah Judul 

Kegiatan 

Penelitian  yang 

berbasis Tri 

Hita Karana  

0 2 2 2 2 2 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ipteks 

berlandaskan 

falsafah Tri 

Hita Karana   

(judul) 

IP-54 

 Jumlah judul 

penelitian 

kompetisi yang 

lolos seleksi Tk. 

nasional (judul) 

2 5 5 5 5 5 

IP-55 

 Persentase (%) 

dosen yang 

melakukan 

penelitian 

100 100 100 100 100 100 

IP-56 

 Jumlah 

penelitian kerja 

sama dengan 

DUDI berbasis 

pengembangan 

5 6 8 8 10 10 

  

IP-57 

 Jumlah 

penelitian kerja 

sama dengan 

Pemda berbasis 

kebijakan 

0 2 2 2 2 2 

IP-58 

 Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam jurnal  

nasional 

berISSN (buah) 

10 12 12 12 14 16 

IP-59 

 Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam jurnal  

nasional 

terakreditasi. 

(buah) 

25 30 35 45 55 65 

IP-60 

Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam jurnal 

internasional 

(judul) 

5 5 8 8 8 10 

IP-61 

Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam prosiding 

seminar 

nasional 

berISBN (judul) 

20 22 23 24 26 30 

IP-62 

 Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam prosiding 

seminar 

internasional 

berISBN (judul) 

20 25 28 34 36 40 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IP-63 

 Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam prosiding 

seminar 

internasional 

terindeks (judul) 

20 22 23 24 26 30 

IP-64 

Jumlah 

publikasi ilmiah 

dalam prosiding 

seminar 

internasional 

terindeks 

bereputasi 

(judul) 

20 22 23 24 26 30 

IP-65 

Jumlah Dosen 

sebagai 

pemakalah 

dalam 

pertemuan  

5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ilmiah Lokal       

IP-66 

 Jumlah Dosen 

sebagai 

pemakalah 

dalam 

pertemuan 

ilmiah Nasional 

15 18 18 22 25 25 

IP-67 

Jumlah Dosen 

sebagai 

pemakalah 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

Internasional 

15 18 18 22 25 25 

IP-68 

Jumlah Dosen 

sebagai 

Pemakalah 

Utama (Keynote 

Speaker  dalam 

pertemuan 

ilmiah Nasional 

5 5 5 5 5 5 

IP-69 

Jumlah Dosen 

sebagai 

Pemakalah 

Utama (Keynote 

Speaker  dalam 

pertemuan 

ilmiah 

Internasional 

15 18 18 22 25 25 

IP-70 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual 

dalam bentuk 

5 5 5 5 5 5 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

  

Paten 

IP-71 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual 

dalam bentuk 

Hak Cipta 

37 40 45 50 50 55 

IP-72 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual 

dalam bentuk 

Merk Dagang 

1 1 1 1 1 2 

IP-73 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual 

dalam bentuk 

Desain Produk 

1 1 1 1 1 1 

IP-74 

 Jumlah 

penelitian yang 

dimanfaatkan 

masyarakat 

27 30 30 32 32 35 

IP-75 

  Jumlah 

tambahan buku 

referensi  hasil 

penelitian 

10 15 20 30 40 50 

IP-76 

Produk 

penelitian 

berupa buku 

ajar ber ISBN 

50 50 55 55 60 60 

  P-13. 

program 

Pengemban

gan Jurnal 

Bereputasi 

IP-77 

Jumlah jurnal 

bereputasi 

terindeks global 

0 0 1 1 1 2 

                    

SS3. 

Terlaksananya 

Pengabdian 

yang kompetitif, 

Inovatif , 

akomodatif dan 

Kolaboratif  

Untuk 

penerapan dan 

pengembanagn 

ipteks 

Berladaskan 

Falsafah Tri 

Hita Karana 

P-14. 

Pengemban

gan P2M 

dan 

publikasi 

IP-78 

Persentase 

dosen  Undiksha 

yang terlibat 

dalam P2M per 

tahun  (%) 

100 100 100 100 100 100 

IP-79 

 Jumlah Judul 

Kegiatan P2M 

yang 

dilaksanakan 

(judul) 

10 15 15 15 18 22 

IP-80 

 Jumlah Judul 

Kegiatan P2M 

yang berbasis 

Tri Hita Karana  

(judul) 

1 1 1 1 1 1 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IP-81 

 Jumlah 

tambahan buku 

referensi hasil  

P2M (buah) 

1 2 2 2 2 2 

IP-82 
HKI  paten hasil 

P2M 2 2 2 3 3 3 

IP-83 
HKI hak cipta 

hasil P2M 2 2 2 3 3 3 

IP-84 

Jumlah 

publikasi artikel 

P2M dalam 

jurnal ber 

ISSN(buah) 

10 15 15 15 18 22 

IP-85 

Jumlah 

publikasi artikel 

P2M dalam 

prosiding 

internasional ber 

ISBN(buah) 

1 1 1 1 1 1 

                    

SS4. 

Meningkatnya 

kualitas sistem 

tata kelola 

kelembagaan 

secara terpadu, 

Transparan, 

Akuntable, Adil, 

dan 

Bertanggungjaw

ab berladaskan 

falsafah Tri 

Hita Karana 

P-15.  

Pengemban

gan 

kewirausah

aan dan 

unit bisnis 

        

IP-86 

Jumlah 

Mahasiswa yang 

berwirausaha  

100 110 120 125 130 135 

IP-87 

Jumlah 

inkubator Bisnis 

(buah) 

2 2 2 3 3 3 

P-16.  

Peningkata

n kualitas 

dan 

kuantitas 

sarana dan 

prasarana 

IP-88 

Rasio ruang 

kuliah 

(m2/orang) 

1.6 1.8 1.8 2 2 2 

IP-89 

Ratio ruang 

lab/studio 

(m2/orang) 

1.6 1.8 1.8 2 2 2.4 

IP-90 

Ratio ruang 

dosen 

(m2/orang) 

1.6 1.6 2 2 3 3 

IP-91 

IK-107. 

Persentase (%) 

sarana ruang 

kuliah yang 

memiliki 

kelengkapan 

mebuler dan 

LCD 

90 95 100 100 100 100 

IP-92 

Pembuatan unit 

pengolahan 

sampah terpadu 

(buah) 

0 1 1 1 1 1 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IP-93 

Persentase (%) 

anggaran 

penataan dan 

pemeliharaan 

lingkungan dari 

PNBP 

2.5 5 5 5 5 5 

IP-94 

Persentase 

jumlah 

unit/bagian yang 

dapat 

menggunakan 

internet secara 

baik (%) 

90 95 100 100 100 100 

P-17. 

Peningkata

n kapasitas 

dan layanan 

prima 

pengelolaan 

anggaran  

IP-95 

Daya serap 

RKA PNBP dan 

RM (%) 

96 97 97 98 98 98 

IP-95 

Persentase (%) 

pertumbuhan 

Dana 

Masyarakat 

(PNBP) 

UNDIKSHA 

per tahun 

5 5 5 5 5 5 

P-18. 

Peningkata

n tenaga 

kependidik

an yang 

bermutu 

dan handal  

IP-96 

Persentase 

pegawai yang 

telah memiliki 

diklat 

penjenjangan 

karier Pim III 

(%) 

3 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 

IP-97 

Persentase 

pegawai yang 

telah memiliki 

diklat 

penjenjangan 

karier Pim IV 

(%) 

13.4 14.2 14.2 15 15.7 15.7 

IP-98 
Jumlah pegawai 

yang S-1 (%) 
63 64 65 66 67 68 

IP-99 
Jumlah pegawai 

yang S-2 (%) 
4 4.5 5 5.5 6 6.5 

IP-100 

Penerimaan 

Pegawai baru 

per tahun 

0 1 1 1 1 1 

IP-101 

Prosentase 

Jumlah Pegawai 

dengan P3K 

2 4.3 6.4 8.5 10.6 12.8 

IP-102 

Persentase 

jumlah staf 

pegawai yang 

memperoleh 

pelatihan/diklat 

80 80 85 85 90 90 
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Sasaran 

Strategis 

Program Pengembangan Undiksha (2021 – 2025) 

Program Indikator Program 

Base 

line  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(%) 

IP-103 

Jumlah 

dokumen 

layanan 

kepegawaian 

1 1 1 1 1 1 

P-19. 

Peningkata

n pelayanan 

prima 

dalam 

perencanaa

n dan 

kerjasama 

dalam dan 

luar negeri  

IP-104 

 Jumlah 

dokumen 

perencanaan dan 

anggaran yang 

tersusun setiap 

tahunnya (buah) 

4 4 4 4 4 4 

IP-105 

MoU dengan 

luar negeri 

(buah) 

1 1 1 1 1 1 

IP-106 

MoU dengan 

dalam negeri 

(buah) 

5 5 5 5 5 5 

P-20. 

Peningkata

n layanan 

prima 

bidang 

umum, 

Hukum dan 

Tata 

Laksana 

serta 

informasi 

kehumasan  

IP-107 

Persentase (%) 

jumlah prodi 

yang memiliki 

brosur/ 

profil/media 

informasi 

lainnya yang 

tersedia 

5 5 5 5 5 5 
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BAB VI 

RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

TAHUN 2021 

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi (FE) 

Tahun 2021-2025 maka di tahun 2021 disusun perencanaan operasional. Rencana 

operasional ini dikelompokkan kedalam 9 bidang garapan : (1) Tata Kelola, (2) 

Mahasiswa dan lulusan, (3) Sumber Daya Manusia, (4) Kurikulum dan Pembelajaran, 

(5) sarana dan prasarana, (6) Keuangan, (7) Penelitian dan publikasi, (8) Pengabdian 

kepada masyarakat, dan (9) Kerjasama. Lebih ditailnya Renop FE Undiksha adalah 

sebagai berikut : 

1.   Tata kelola (manajemen) 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a. Pembentukan prodi baru yang 

strategis dan prosfektif 

buah - 1 

b. Tingkat kepuasan pelanggan internal % 8
5 

90 
c. Jumlah prodi yang memperoleh 

nilai akreditasi BAN-PT   A 
buah 3 3 

d. Persentase data/informasi yang 
dikelola menggunakan sistem 
informasi secara terintegrasi 

% 9
5 

95 

e. Persentase kelengkapan SPMI tata 
kelola kelembagaan 

% 9
5 

95 

f.  Persentase prosedur operasional 
standar 

% 9
5 

95 
g. Persentase kelengkapan peraturan 

tentang tata kelola 
% 9

5 
95 

 

 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran pada bidang tata kelola : 

 Sasaran dan indikator Strategi 

Pencapaian 

A Pembentukan prodi baru yang strategis 

dan prosfektif 

- 

B Tingkat kepuasan pelanggan internal Meningkatkan kualitas pelayanan, 

mengirim pelatihan staf, melakukan 

survei, menerima masukan dan usulan 

dari pelanggan internal yang bersifat 

membangun 

C Jumlah prodi yang memperoleh nilai 

akreditasi BAN-PT   A 

Melakukan re-akreditasi 2 prodi yang 

masih B 

untuk ke A 

D Persentase data/informasi yang dikelola 

menggunakan sistem informasi secara 

terintegrasi 

Mendukung upaya Universitas sebagai 

satu kesatuan yang terintegrasi dalam 

pengembangan berbagai sistem informasi 

E Persentase kelengkapan SPMI tata kelola Menyusun  /  menambahkan  dokumen  



RENCANA OPERASIONAL FE UNDIKSHA TAHUN 2021  40  

kelembagaan SPMI  tata kelola kelembagaan 

F Persentase prosedur operasional standar Menyusun/ menambahkan dokumen 

prosedur operasional standar 

G Persentase kelengkapan peraturan tentang 

tata kelola 

Bersinergi  dengan  universitas  dalam  

melengkapi peraturan tentang tata kelola 
 

 
 

2.   Mahasiswa dan lulusan 
 

 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a.  Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar (angka 

partisipasi kasar, APK) 

(1)   Diploma 3 (D-3) 

(2)   Sarjana (S-1) 

 
 

orang 

 

 
220 

2600 

 

 
220 

2755 

b. Persentase nilai tes masuk mahasiswa baru ≥ 7,0 % 70 70 

c.  Persentase mahasiswa baru penerima bidikmisi % 30 35 

d. Persentase mahasiswa yang menerima beasiswa % 18 23 

e.  Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional keg 10 12 

f.  Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat 
internasional 

keg 2 2 

g. Persentase skor TOEFL mahasiswa ≥ 450 % 30 45 

h. Rata-rata IPK lulusan D3 - 3,4 3,4 

i.  Rata-rata IPK lulusan S1 - 3,2 3,2 

j.  Masa studi mahasiswa D3 tahun 3,1 3 

k. Masa studi mahasiswa S1 tahun 4,4 4,1 

l.  Masa tunggu pekerjaan pertama kali bulan 6 6 

m. Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu % 70 70 

n. Kelengkapan SPMI kemahasiswaan % 95 95 

o. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kemahasiswaan 

% 95 95 

 
 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran 2 adalah sebagai berikut. 
 

Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

a.  Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar 

(angka partisipasi kasar, APK Diploma 3 dan 

Sarjana (S1) 

Melakukan promosi/ sosialisasi Fakultas ke 

Sekolah-sekolah, melalui media social, dan 

melalui d kegiatan-kegiatan akademis 
b.  Persentase nilai tes masuk mahasiswa baru ≥ 

7,0 

Memperketat proses seleksi dan 
meningkatkan partisipasi kasar jumlah 
peserta 

c.  Persentase mahasiswa baru penerima bidikmisi Melakukan sosialisasi Fakultas ke Sekolah- 
sekolah, melalui media social, dan melalui d 
kegiatan-kegiatan akademis 

d.  Persentase mahasiswa yang menerima beasiswa Melakukan sosialisasi Fakultas ke Sekolah- 
sekolah, melalui media social, dan melalui d 
kegiatan-kegiatan akademis 

e.  Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional Memberikan pendampingan dan dukungan 
dalam berpartisipasi dalam kompetisi 
nasional 
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f.   Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat 
internasional 

Memberikan pendampingan dan dukungan 
dalam berpartisipasi dalam kompetisi 
internasional 

g.  Persentase skor TOEFL mahasiswa ≥ 450 Melakukan sosialisasi dan pelatihan 
pemantapan TOEFL 

h.  Rata-rata IPK lulusan D3 Meningkatkan kualitas pembelajaran, 

model-model pembelajaran, meningkatkan 

jumlah sumber belajar, menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan ilmiah pematangan materi 

 perkuliahan dalam bentuk seminar, 

meningkatkan peran PA 

i.   Rata-rata IPK lulusan S1 Meningkatkan kualitas pembelajaran, 
model-model pembelajaran, meningkatkan 
jumlah sumber belajar, menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan ilmiah pematangan materi 
perkuliahan dalam bentuk seminar, 
meningkatkan peran PA 

j.   Masa studi mahasiswa D3 Meningkatkan kualitas pembelajaran, 

model-model pembelajaran, meningkatkan 

jumlah sumber belajar, menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan ilmiah pematangan materi 

perkuliahan dalam bentuk seminar, 

meningkatkan peran PA 
k.  Masa studi mahasiswa S1 Meningkatkan kualitas pembelajaran, 

model-model pembelajaran, meningkatkan 
jumlah sumber belajar, menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan ilmiah pematangan materi 
perkuliahan dalam bentuk seminar, 
meningkatkan peran PA 

l.   Masa tunggu pekerjaan pertama kali Menyelenggarakan bursa kerja 

m. Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu Melakukan sosialisasi ke pengguna lulusan 
terkait kompetensi lulusan 

n.  Kelengkapan SPMI kemahasiswaan Melengkapi SPMI kemahasiswaan 

o.  Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kemahasiswaan 

Melengkapi peraturan tentang 
kemahasiswaan 
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3.  Sumber Daya Manusia 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a.  Persentase dosen yang telah berpendidikan S3 % 30 30 

b.  Persentase dosen yang telah memiliki sertifikat 
pendidik 

 

% 
 

95 
 

95 

c.  Persentase pegawai yang telah berpendidikan 
S1 

 

% 
 

70 
 

70 

d.  Persentase pegawai yang telah berpendidikan 
S2 

 

% 
- 2 

e.  Rasio dosen terhadap mahasiswa - 1:45 1:45 

f.   Persentase dosen yang memiliki jabatan 
profesor 

 

% 
 

2 
 

2 

g.  Persentase dosen yang memiliki jabatan lektor 
kepala 

 

% 
 

22 
 

22 

h.  Jumlah dosen tamu/tahun orang 8 8 

i.   Jumlah visiting profesor orang 2 2 

j.   Persentase kelengkapan SPMI sumber daya 
manusia 

% 95 95 

k.  Persentase kelengkapan regulasi tentang 
pengelolaan tenaga kependidikan 

% 95 95 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran di bidang sumberdaya manusia 

adalah sebagai berikut. 
 

Sasaran dan Indikator 

 
a.    Persentase dosen yang telah berpendidikan S3 

Strategi Pencapaian 

 
Memotivasi dosen studi lanjut dengan 

mempermudah administrasi, bantuan biaya 

pendaftaran, bantuan SPP bagi yang tidak 

memperoleh beasiswa 

b. Persentase dosen yang telah memiliki 

sertifikat pendidik 

Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk 

bisa segera lolos sertifikasi dosen 

c.    Persentase pegawai yang telah berpendidikan 

S1 
Memotivasi pegawai yang belum S1 untuk 

melanjutkan studi 

d.    Persentase pegawai yang telah berpendidikan 

S2 
Memotivasi pegawai untuk melanjutkan 

studi 

e.    Rasio dosen terhadap mahasiswa Melakukan Analisa kebutuhan dosen serta 

mengajukan ke Rektorat untuk menambah 

dosen 

f. Persentase dosen yang memiliki jabatan 

profesor 

Memotivasi dosen yang sudah S3 untuk 

segera mengajukan ke guru besar, 

menyediakan pendanaan untuk penelitian 

dan publikasi 

g. Persentase dosen yang memiliki jabatan lektor 

kepala 

Memotivasi dosen untuk segera mengajukan 

kenaikan pangkat ke Lektor kepala, 

menyediakan pendanaan untuk penelitian 

dan publikasi 

h.    Jumlah dosen tamu/tahun Menambah kegiatan yang melibatkan dosen 
tamu 

i.     Jumlah visiting profesor Menambah kegiatan visiting profesor 

j. Persentase kelengkapan SPMI sumber daya 

manusia 

Melengkapi SPMI sumberdaya manusia 
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k. Persentase kelengkapan regulasi tentang 

pengelolaan tenaga kependidikan 

Melengkapi regulasi tentang pengelolaan 

tenaga kependidikan 
 
 

4. Kurikulum dan Pembelajaran 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum kali 1 1 

b. Persentase pembelajaran yang menerapkan 
student centered 

% 85 85 

c. Persentase mata kuliah yang menerapkan e- 
learning 

% 60 95 

d. Persentase mata kuliah yang memiliki perangkat 
pembelajaran (Silabus, RPS) 

% 100 100 

e. Persentase kelengkapan SPMI tentang kurikulum 
dan pembelajaran 

% 95 95 

f.  Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kurikulum dan pembelajaran 

% 95 95 

 

 

Strategi  yang  diterapkan  untuk  mencapai  sasaran  pada  bidang  kurikulum  

adalah sebagai berikut. 
 

Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

a. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum Melakukan peninjauan kurikulum secara 

berkala 

b. Persentase pembelajaran yang menerapkan 

student centered 

Melatih dan memotivasi dosen dalam 
menerapkan pembelajaran yang berpusat 
pada siswa 

c. Persentase mata kuliah yang menerapkan e- 
learning 

Melatih dan memotivasi dosen menerapkan 
e-learning 

d. Persentase mata kuliah yang memiliki perangkat 
pembelajaran (Silabus, RPS) 

Mengadakan workshop pembuatan 
perangkat pembelajaran 

e. Persentase kelengkapan SPMI tentang kurikulum 
dan pembelajaran 

Melengkapi dokumen SPMI tentang 

kurikulum dan pembelajaran yang belum 

ada 

f.  Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kurikulum dan pembelajaran 

Melengkapi peraturan tentang kurikulum 
dan pembelajaran yang belum ada 

 
 

5.  Sarana dan Prasarana 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a.  Jumlah laboratorium Pembelajaran buah 7 7 

b. Persentase pemanfaatan IT untuk akademik % 95 95 

c.  Persentase pemanfaatan IT untuk administrasi % 95 95 

d. Jumlah hardware ( computer,Printer, dsb) buah 120 120 

e.  Jumlah software pendukung pembelajaran buah 15 15 

f.  Kapasitas bandwidth internet bagi mahasiswa Mbps 770 1000 

g. Jumlah buku ajar ber-ISBN buah 50 50 

h. Jumlah buku teks buah 230 800 

i.  Jumlah jenis jurnal nasional terakreditasi buah 11 12 

j.  Jumlah jenis jurnal internasional buah 1 1 

k. Persentase kelengkapan SPMI prasarana % 95 95 

l.  Persentase kelengkapan SPMI sarana % 95 95 
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m. Persentase kelengkapan peraturan prasarana % 55 95 

n. Persentase kelengkapan peraturan sarana % 50 95 
 
 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran 5 adalah sebagai berikut. 
 

Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

a. Jumlah laboratorium Pembelajaran Melakukan pengadaan peralatan 

laboratorium 

b. Persentase pemanfaatan IT untuk akademik Bersinergi dengan rektorat untuk 
pengembangan sistem untuk akademik 

c. Persentase pemanfaatan IT untuk administrasi Bersinergi dengan rektorat untuk 
pengembangan sistem untuk akademik 

d. Jumlah hardware ( computer,Printer, dsb) Melakukan pengadaan hardware 

e. Jumlah software pendukung pembelajaran Melakukan pengadaan software sesuai skala 
prioritas 

f.  Kapasitas bandwidth internet bagi mahasiswa Melakukan pengadaan software sesuai skala 
prioritas 

 

g. Jumlah buku ajar ber-ISBN Melakukan pengadaan buku ajar ber ISBN 

h. Jumlah buku teks Melakukan pengadaan 

i.  Jumlah jenis jurnal nasional terakreditasi Melakukan pengadaan 

j.  Jumlah jenis jurnal internasional Melakukan pengadaan 

k. Persentase kelengkapan SPMI prasarana Melengkapi kekurangan SPMI prasarana 

l.  Persentase kelengkapan SPMI sarana Melengkapi kekurangan SPMI sarana 

m.Persentase kelengkapan peraturan prasarana Melengkapi kekurangan peraturan prasarana 

n. Persentase kelengkapan peraturan sarana Melengkapi kekurangan peraturan sarana 
 

 
 

6. Keuangan 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a.  Persentase kelengkapan e-keuangan % 95 95 

b.  Persentase kelengkapan e-pengadaan % 95 95 

c.  Jumlah pemasukan dana dari PNBP Rp (juta) 12.435 17.000 

d.  Jumlah pemasukan dana dari rutin Rp (juta) 106.299 125.000 

e.  Jumlah dana operasional (pendidikan, penelitian, 
PkM, gaji dan upah, investasi, sarana dan 
prasarana dan SDM) 

Rp (juta) 10.312 18.000 

f.   Jumlah dana untuk investasi Rp. (Juta) 1.870 8.000 

g.  Persentase kelengkapan SPMI keuangan % 95 95 

h.  Persentase kelengkapan peraturan tentang 
keuangan 

% 95 95 
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Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

a.  Persentase kelengkapan e-keuangan Bersinergi dengan rektorat untuk 

pengembangan sistem 

b.  Persentase kelengkapan e-pengadaan Bersinergi dengan rektorat untuk 
pengembangan sistem 

c.  Jumlah pemasukan dana dari PNBP Mengefektifkan promosi untukpenerimaan 
mahasiswa baru 

d.  Jumlah pemasukan dana dari rutin Bersinergi dengan rektorat untuk 

meningkatkan jumlah dana dari pemerintah 

pusat 

e.  Jumlah dana operasional (pendidikan, penelitian, 
PkM, gaji dan upah, investasi, sarana dan 
prasarana dan SDM) 

Bersinergi dengan rektorat untuk 
meningkatkan jumlah dana 

f.   Jumlah dana untuk investasi Bersinergi dengan rektorat untuk 
meningkatkan jumlah dana 

g.  Persentase kelengkapan SPMI keuangan Melengkapi kekurangan SPMI Keuangan 

h.  Persentase kelengkapan peraturan tentang 
keuangan 

Melengkapi kekurangan peraturan keuangan 

 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang keuangan adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Penelitian dan Publikasi 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a.  Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 

kompetitif nasional 

buah 10 10 

b. Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 
kompetitif internasional 

buah 1 1 

c.  Jumlah penerimaan dana hibah penelitian juta(Rp) 312 1000 

d. Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 
penelitian dosen 

% 10 15 

e.  Jumlah HKI/paten buah 5 5 

f.  Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal 
nasional terakreditasi 

buah 15 20 

g. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal 
internasional bereputasi 

buah 5 5 

h. Persentase kelengkapan SPMI penelitian dan 
publikasi 

% 95 95 

i.  Persentase kelengkapan peraturan tentang 
penelitian dan publikasi 

% 95 95 

 
 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang penelitian dan 

publikasi adalah sebagai berikut. 

Sasaran dan indikator 

 
a. Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 

kompetitif nasional 

Strategi pencapaian 

 
Mengadakan pelatihan dan pendampingan 

penulisan proposal penelitian hibah kompetitif 

nasional 
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b. Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 

kompetitif internasional 

Mengadakan pelatihan dan pendampingan 

penulisan proposal penelitian hibah kompetitif 

internasional 

c.    Jumlah penerimaan dana hibah penelitian Mengadakan pelatihan dan pendampingan 

penulisan proposal penelitian 

d. Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

penelitian dosen 

Mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa 

dalam penelitiannya untuk tugas akhir 

e.    Jumlah HKI/paten Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk 

memperoleh hak paten / HKI 

f. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal 

nasional terakreditasi 

Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk 

menulis publikasi ilmiah 

g. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal 

internasional bereputasi 

Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk 

menulis publikasi ilmiah 

h. Persentase kelengkapan SPMI penelitian dan 

publikasi 

Melengkapi kekurangan SPMI 

i. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
penelitian dan publikasi 

Melengkapi kekurangan peraturan 

 

8. Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a. Banyaknya judul PkM yang didanai dari hibah 

kompetitif nasional 

buah 1 2 

b.    Jumlah penerimaan dana hibah PkM Juta (Rp) 60
0 

600 

c.    Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM 
dosen 

% 8 15 

d. Persentase kelengkapan SPMI pengabdian 
kepada masyarakat 

% 95 95 

e. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
pengabdian kepada masyarakat 

% 95 95 

 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang pengabdian pada 

masyarakat adalah sebagai berikut. 

 

Sasaran dan indikator 

 
a. Banyaknya judul PkM yang didanai dari hibah 

kompetitif nasional 

Strategi pencapaian 

 
Mengadakan pelatihan dan pendampingan 

penulisan proposal pengabdian kepada 

masyarakat hibah kompetitif nasional 

b.    Jumlah penerimaan dana hibah PkM Mengadakan pelatihan dan pendampingan 

penulisan proposal pengabdian kepada 

masyarakat hibah kompetitif nasional 

c.    Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM 

dosen 
Mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

d. Persentase kelengkapan SPMI pengabdian 

kepada masyarakat 

Melengkapi dokumen SPMI pengabdian kepada 

masyarakat yang belum ada 

e. Persentase kelengkapan peraturan tentang 

pengabdian kepada masyarakat 

Melengkapi peraturan tentang pengabdian 

kepada masyarakat yang belum ada 
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9.  Kerjasama 
 

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2021 

a. Jumlah MoU kerjasama dalam negeri buah 5 5 

b. Jumlah MoU kerjasama luar negeri buah 1 1 

c. Persentase kelengkapan SPMI kerjasama % 95 95 

d. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kerjasama 

% 95 95 

 

 
 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang kerjasama adalah 

sebagai berikut. 

Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

a. Jumlah MoU kerjasama dalam negeri Menjajagi dan menjalin kerjasama dengan 
institusi di dalam negeri 

b. Jumlah MoU kerjasama luar negeri Menjajagi dan menjalin kerjasama dengan 
institusi di luar negeri 

c. Persentase kelengkapan SPMI kerjasama Melengkapi dokumen SPMI kerjasama yang 
belum ada 

d. Persentase kelengkapan peraturan tentang kerjasama Melengkapi peraturan kerjasama 
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