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KATA PENGANTAR 

 

 
Renop Fakultas Ekonomi Undiksha tahun 2019 disusun sebagai pedoman dalam 

operasional Fakultas Ekonomi Undiksha di tahun 2019. Renop ini ini disusun berdasarkan 
Renstra FE Undiksha    tahun 2016-2020 yang selaras dengan Renstra Undiksha 2016-2020. 
Renop FE Undiksha 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, Renop  FE Undiksha tahun 2019 ini dapat menjadi pegangan seluruh 
sivitas akademika FE Undiksha. diharapkan seluruh civitas akademika 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 Renop ini. Semoga Renop FE Undiksha ini dapan memberikan manfaat semaksimal 
mungkin untuk kemajuan dunia Pendidikan khususnya di Undiksha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengembangan kelembagaan dari IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas 

Pendidikan Ganesha memberikan banyak pembaharuan termasuk lahirnya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya berubah menjadi Fakultas Ekonomi. Fakultas 

Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha secara historis bercikal bakal dari 

kursus B1 Perniagaan yang dibuka pada tahun 1957. Selanjutnya kursus B1 tersebut 

diintegrasikan ke Universitas Airlangga Surabaya bersama dengan kursus B1 Bahasa 

Indonesia dengan nama FKIP Unair berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor 

78/UP/III/1961 19 Desember 1961, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1962. Dalam 

waktu yang relatif singkat FKIP Unair diintegrasikan ke Universitas Udayana 

Denpasar, berdasarkan SK Menteri PTIP No.106/62  sejak 17 Agustus 1962. Sehingga 

sejak saat itu berada di bawah Universitas Udayana. Perkembangan selanjutnya adalah 

FKIP berubah status menjadi Sekolah Tinggi dengan nama STKIP Singaraja, 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI tgl 16 Januari tahun 1993. Pada tahun 2001 

STKIP Singaraja ditingkatkan statusnya menyadi IKIP Negeri Singaraja dan Jurusan 

Pendidikan Ekonomi saat itu berada di bawah Fakultas Pendidikan IPS (FPIPS). Tugas 

pokoknya adalah mencetak tenaga kependidikan, sedangkan tugas perluasan 

mandatnya adalah pembukaan program diploma dan strata non kependidikan yang 

diperlukan masyarakat. 

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), 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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1.2  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ekonomi 

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

kelayakan kebutuhan riel di masyarakat dunia usaha dalam lima tahun terakhir ini, 

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 adalah : 

a. 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 

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

pengembangan dan penerapan ipteks dalam bidang ilmu ekonomi dan 

pariwisata berlandaskan falsafah Tri Hita Karana 

c. 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 

d. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan 

dengan perguruan tinggi lain, instansi terkait, dunia usaha dan industri dalam 

dalam bidang ilmu ekonomi dan pariwisata berlandaskan falsafah Tri Hita 

Karana. 

e.  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 
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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. 

Sehubungan dengan perubahan status kelembagaan dan hal tersebut disusun 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional yang antara lain memuat visi, 

dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010-2014 

adalah “terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan 

Indonesia cerdas komprehensif”, sedangkan misi pendidikan nasional adalah: 

“meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan 

layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan, 

mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh pelayanan pendidikan, dan menjamin 

kepastian memperoleh layanan pendidikan”.  

Selanjutnya Visi tersebut digunakan sebagai dasar merumuskan visi 

pendidikan tinggi yaitu: Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang menghasilkan 

insan yang berkarakter, cerdas, dan terampil untuk membangun bangsa Indonesia 

yang bermartabat dan berdaya saing melalui pengembangan ilmu, teknologi, dan seni 

untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia yang berkelanjutan. 

Insan Indonesia yang berkarakter adalah mereka yang bertaqwa kepada 

Tuhan YME, memiliki integritas, jujur, toleran, bersemangat kebangsaan, serta 

menjunjung tinggi nilai dan norma universal; sedangkan cerdas dalam hal ini 

dimaksudkan adalah insan yang memiliki kecerdasan komprehensif yang meliputi 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, 

dan kecerdasan kinestetik. Di samping itu terampil dimaksudkan bahwa lulusan 

perguruan tinggi memiliki keterampilan baik yang secara langsung terkait dengan 

bidang ilmu yang dipelajari (hard skills) maupun keterampilan pelengkap (soft skills) 

yang menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia (human capital) yang unggul 

di bidangnya 

 

Tujuan Fakultas : 
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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 industry 

5. Terbangunnya komunitas dan terkembangnya jiwa kewirausahaan di kalangan 

mahasiswa dan alumni 

6. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan 

industry, baik di alam maupun di luar negeri. 

 

Sasaran Fakultas : 

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. 

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 (2015-2019) 

a) Melakukan peninjauan kurikulum secara rutin setiap tahun disesuaikan 

dengan kebutuhan pasar atau stakeholder. 

b) Menyesuaikan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 
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c) Mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif, termasuk perangkat 

pembelajaran (Kontrak Kuliah, Silabus dan Rencana Perkuliahan Semester 

(RPS)). 

d) Melengkapi sarana prasarana. 

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

f) Mengembangkan kompetensi staf dosen melalui studi lanjut dan PPL. 

g) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan akademik.  

b. Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

a) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Meningkatkan kualifikasi dosen ke arah Guru Besar. 

c) Menyempurnakan kurikulum berorientasi pada perkembangan revolusi 

industri. 

d) Meningkatkan kualitas sarana prasarana sesuai dengan perkembangan 

teknologi.  

e) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga luar negeri terutama di wilayah 

ASEAN. 

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

c. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

a) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka menengah. 

c) Menambah jumlah Guru Besar Program Studi.  

d) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga luar negeri terutama di wilayah 

Asia. 

e) 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) 

a) Berperan aktif dalam hibah kompetisi penelitian baik dalam skala institusi 

maupun nasional. 

b) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam publikasi nasional. 

c) Melakukan penelitian-penelitian berskala daerah yang berkolaborasi dengan 
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mahasiswa. 

d) Melakukan penelitian-penelitian berskala nasional yang berkolaborasi 

dengan pihak lain. 

b. Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

a) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam publikasi internasional 

minimal dalam level ASEAN. 

c) Melakukan penelitian-penelitian berskala nasional yang berkolaborasi 

dengan mahasiswa. 

d) Melakukan penelitian-penelitian berskala internasional minimal level 

ASEAN yang berkolaborasi dengan pihak lain. 

c. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

a) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka menengah. 

c) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam publikasi internasional 

minimal dalam level Asia. 

d) Melakukan penelitian-penelitian berskala internasional yang berkolaborasi 

dengan mahasiswa. 

e) Melakukan penelitian-penelitian berskala internasional minimal level Asia 

yang berkolaborasi dengan pihak lain. 

 

Sasaran 3 :  memberikan  layanan kepada masyarakat di bidang kependidikan 

ekonomi, manajemen, akuntansi dan pariwisata. 

 

a. Strategi Pencapaian Jangka Pendek (2015-2019) 

a) Berperan aktif dalam hibah kompetisi pengabdian masyarakat baik dalam 

skala institusi maupun nasional. 

b) Mempublikasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat dalam publikasi 

nasional. 

c) Melakukan pengabdian masyarakat berskala daerah yang berkolaborasi 

dengan mahasiswa. 

d) Melakukan pengabdian masyarakat  berskala nasional yang berkolaborasi 

dengan pihak lain. 



 
 

RENCANA	OPERASIONAL	FE	UNDIKSHA	TAHUN	2019	
 

7 

b. Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

a) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Mempublikasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat dalam publikasi 

internasional minimal dalam level ASEAN. 

c) Melakukan pengabdian masyarakat berskala nasional yang berkolaborasi 

dengan mahasiswa. 

c. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

a) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Mengintensifkan pelaksanaan strategi pencapaian jangka menengah. 

c) 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) 

a) Merancang dan melaksanakan kerja sama dalam bidang akademik, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berskala daerah/propinsi. 

b) Merancang kerja sama dengan institusi lain pada skala nasional. 

b. Strategi Pencapaian Jangka Menengah (2020-2024) 

a) Mengintensifkan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Merancang dan melaksanakan kerja sama dalam bidang akademik, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berskala nasional. 

c) Merancang kerja sama dengan institusi lain pada skala internasional, 

minimal ASEAN. 

c. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (2025-2029) 

a) Mengintensifkan strategi pencapaian jangka pendek. 

b) Mengintensifkan strategi pencapaian jangka mengengah. 

c) Merancang dan melaksanakan kerja sama dalam bidang akademik, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berskala internasional. 

d) Merancang kerja sama dengan institusi lain pada skala internasional, 

minimal Asia 

 

1.3  Paradigma Pendidikan 
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 Penyelenggaraan pendidikan tinggi di  FE Undiksha didasarkan pada 

paradigma-paradigma pendidikan yang juga berlaku secara universial yaitu:  

(1) pembelajaran berpusat pada peserta didik,  

(2) pembelajaran sepanjang hayat,  

(3) pendidikan untuk semua,  

(4) pemberdayaan manusia seutuhnya, dan  

(5) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. 

(6) maju bersama untuk negeri tercinta 

 Pembelajaran berpusat pada peserta didik merupakan paradigma yang 

menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar sementara pendidik sebagai 

fasilitator. Hal ini mendorong peserta didik untuk mampu sebagai subyek pebelajar 

mandiri yang bertanggungjawab, kreatif-inovatif, serta berkepribadian wirausaha 

mandiri. 

 Pembelajaran sepanjang hayat dimaksudkan bahwa pembelajaran adalah 

proses yang berlangsung seumur hidup. Pembelajaran sepanjang hayat mengandung 

dua maksud yaitu pembelajaran yang diselenggarakan secara terbuka dan 

pembelajaran multimakna. Pembelajaran secara terbuka dapat melalui jalur formal, 

nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik, tidak dibatasi oleh 

waktu, usia, dan tempat, sedangkan pembelajaran multimakna mengisyaratkan pada 

penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, 

pembentukan akhlak mulia, budi pekerti luhur, berkepribadian atau berkarakter unggul 

dengan berbagai kecakapan hidup. Adapun jiwa wirausaha mandiri dimaksudkan 

sebagai penciri pribadi utuh sosok profil lulusan FE UNDIKSHA. 

 Pemberdayaan manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memperlakukan 

peserta didik sebagai subyek  dan merupakan penghargaan terhadap peserta didik 

sebagai manusia yang utuh. Peserta didik difasilitasi untuk bisa mengaktualisasikan 

dirinya secara optimal dalam berbagai aspek kecerdasan baik kecerdasan intelektual, 

emosional, sosial, kinestetik, spiritual dan ekologis. Hal ini memungkinkan peserta 

didik berhasil menjadi pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari 

sistem sosial (makhluk sosial), bertakwa dan mengamalkan ajaran Ketuhanan Yang 

maha Esa (makhluk spiritual/makhluk Tuhan), serta sebagai bagian tak terpisahkan 

dari lingkungannya (makhluk sosial-ekologis). 
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 Pendidikan untuk semua mengakomodasi hak asasi manusia dan hak setiap 

warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, terbuka, demokratis, 

berkesetaraan gender dan menjangkau ke segenap lapisan masyarakat tanpa kendala 

domisili di tempat terpencil atau kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, berkeadilan dan berkesetaraan 

gender. 

 Paradigma pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan menumbuhkan 

pemahaman tentang pentingnya keberlajutan dan keseimbangan ekosistem,serta nilai-

nilai tanggung jawab sosial dan natural. Manusia adalah bagian dari sistem sosial yang 

harus bersinergi dengan manusia lain dan merupakan bagian dari sistem alam yang 

harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Paradigma ini mengajak manusia 

untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam 

semesta. Hal ini sejalan dengan tugas kehidupan yang disimboliskan dalam bentuk 

perilaku pemelihara atau pengelola semesta. 

1.4  Pilar Strategis Pendidikan 

 Pilar strategis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan 

pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem pendidikan Nasional yaitu:  

(1) pendidikan agama serta akhlak mulia,  

(2) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis KNI,  

(3) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis,  

(4) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan,  

(5) peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan,  

(6) penyediaan sarana belajar yang mendidik,  

(7) pembiayaan pendidikan sesuai prinsip pemerataan dan berkeadilan,  

(8) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata,  

(9) pelaksanaan wajib belajar,  

(10) pelaksanaan otonomi satuan pendidikan,  

(11) pemberdayaan peran masyarakat,  

(12) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat, dan  

(13) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 

 Berdasarkan pilar strategis tersebut, pada kurun waktu 2016 – 2020  tiga pilar 

kebijakan pembangunan pendidikan nasional diacu langsung oleh FE UNDIKSHA 
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sebagai tiga pilar strategis yaitu: Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan;   

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; dan Penguatan Tata Kelola, 

Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Pada kurun waktu 2015 - 2019, sesuai dengan 

Renstra Kemendiknas 2015-2019, FE UNDIKSHA menambahkan yaitu pilar layanan 

prima pendidikan, yang mencakup peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, 

kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan layanan 

pendidikan; pilar kerjasama (networking) dan kewirausahaan (enterpreneurship) serta 

pemberdayaan potensi sumberdaya fasilitas, sivitas dan alumni.  
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BAB II 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN FE 2016-2020 

 

Strategi dan arah kibijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan 

perguruan tinggi tahun 2016 – 2020 disusun untuk memberikan arah dan pedoman 

bagi penyelenggara pendidikan tinggi di tingkat universitas (rektorat), fakultas, unit-

unit/lembaga-lembaga dan sampai tingkat jurusan/program studi untuk mencapai 

tujuan-tujuan strategis yang tergambar dari pencapaian sasaran strategis. 

 
2.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan Strategis 
 

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. 

Tabel 2.1 Konstelasi Tujuan Strategis dan Strategi untuk Mencapainya 

Tujuan Strategis (TS) Strategi (S) 
TS-1: Tersedia dan terjangkaunya 

akses dan kesetaraan serta 
kepastian/keterjaminan 
memperoleh kesempatan 
layanan pendidikan tinggi yang 
bermutu, relevan dan berdaya 
saing tinggi bagi segenap 
lapisan masyarakat  

Peningkatan jumlah mahasiswa (student body) 
(10% dari baseline 2015) 
Peningkatan jumlah mahasiswa dari keluarga 
miskin  
Peningkatan jumlah mahasiswa yang 
menerima beasiswa  
Penambahan  fakultas, dan jurusan/prodi baru 
Peningkatan daya tampung ditinjau dari sarana 
dan prasarana yang berkualitas 

TS-2: Dihasilkannya sumber daya 
manusia yang berkualitas dan 
relevan dengan kebutuhan 
masyarakat, bangsa dan negara, 
serta mempunyai daya saing 
tinggi, baik dalam bidang 
pendidikan maupun 
nonkependidikan. 

 

Peningkatan akreditasi program studi 
Peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga 
kependidikan 
Peningkatan profesionalisme dosen FE 
UNDIKSHA  
Peningkatan buku ajar ber-ISBN karya dosen. 
Pengembangan kelas rintisan bertaraf 
internasional dan peningkatan pembelajaran 
bilingual. 
Penguatan sistem jaminan mutu akademik 
Pengembangan relevansi kurikulum dan 
rasionalisasi program studi 
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Peningkatan kompetensi lulusan melalui 
layanan pembelajaran bermutu 
Peningkatan kegiatan ilmiah kemahasiswaan  

TS-3: Dihasilkannya karya-karya 
penelitian yang berkualitas dan 
memiliki relevansi yang tinggi 
dalam bidang kependidikan, 
sains, teknologi, sosial, 
humaniora, seni, dan budaya, 
serta menyebarluaskannya 
kepada masyarakat. 

Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 
Peningkatan publikasi ilmiah (jurnal dan 
presentasi) hasil penelitian  
Pengembangan payung-payung penelitian dan 
peningkatan jejaring kerjasama penelitian 
dalam dan atau luar negeri 
Pembinaan penelitian dosen muda 

TS-4: Terselenggarakannya layanan 
prima pengabdian kepada 
masyarakat dalam berbagai 
bentuk, bidang keahlian, dan 
keterampilan yang diperlukan, 
baik oleh pasar kerja maupun 
pembangunan bangsa dan 
Negara 

Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian 
kepada masyarakat 
Peningkatan publikasi ilmiah hasil pengabdian 
kepada masyarakat 
Peningkatan jejaring kerjasama dalam dan atau 
luar negeri untuk penyelenggaraan pengabdian 
kepada masyarakat 
Pembinaan dosen muda dalam pengabdian 
kepada masyarakat 

TS-5: Terselenggarakannya penguatan 
tata kelola dalam menjamin 
terselenggaranya layanan prima 
pendidikan tinggi 

Penguatan kelembagaan, prosedur kerja dan 
sumberdaya manusia 
Penguatan sistem perencanaan dan 
penganggaran 
Penguatan sistem pencatatan dan 
pengembangan pangkalan data dan informasi 
terpadu 
Penguatan sistem pengawasan dan audit 
internal 

TS-6: Terbangunnya komunitas dan 
terkembangkannya jiwa 
kewirausahaan serta terjalinnya 
kemitraan dengan berbagai 
perguruan tinggi, dunia usaha 
dan industri, baik di dalam 
maupun di luar negeri, di 
samping dengan instansi 
pemerintah terkait untuk 
meningkatkan sumber-sumber 
pendapatan dana masyarakat 

Peningkatan kerjasama dengan pihak luar 
negeri dan atau dalam negeri.  
Pengembangan unit-unit usaha jasa dan 
industri kampus aatu unit bussines FE 
UNDIKSHA yang mampu mendatangkan self 
revenue. 
Peningkatan kegiatan-kegiatan (event) atraktif 
yang berskala internasional 
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Penahapan pencapaian sasaran strategis dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Penahapan Pencapaian Sasaran Strategis FE UNDIKSHA 2020 

Kode Sasaran Strategis  
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 
S-1.1 Kontribusi FE UNDIKSHA pada 

APK PT yang ditunjukkan 
peningkatan jumlah mahasiswa 
(student body)  

 2% 4% 6% 8% 10% 

S-1.2 Peningkatan jumlah mahasiswa 
dari keluarga miskin (kurang 
mampu dihitung dari jumlah 
mahasiswa penerima beasiswa 
BBM)  

 1% 2% 3% 4% 5% 

S-1.3 Peningkatan jumlah mahasiswa 
yang menerima beasiswa (total 
jenis beasiswa)  

 1% 2% 3% 4% 5% 

S-1.4 Sekurang-kurangnya menambah 4 
fakultas baru, 8 jurusan/prodi baru  

+1, 

+2 

+1, 

+3 
+2, +5 

+3, 

+6 

+4, 

+8 

S-1.5 Sekurang-kurangnya bertambah 
10% daya tampung ditinjau dari 
sarana dan prasarana yang 
berkualitas 

 +2 +4 +6 +8 +10 

S-2.1 Sekurang-kurangnya 90% 
jurusan/prodi terakreditasi 

 69.2
8% 

74.4
6% 

79.64
% 

84.8
2% 

90% 

S-2.2 Sekurang-kurangnya 65% 
jurusan/prodi terakreditasi 
minimal B 

 48.2
0% 

52.4
0% 

56.60
% 

60.8
0% 

65.00
% 

S-2.3 Tercapainya 100% dosen program 
S-1 dan diploma berkualifikasi S-2 

 75.5
5% 

81.6
6% 

87.77
% 

93.8
9% 

100.0
0% 

S-2.4 Tercapainya 100% dosen program 
paska sarjana (S-2, profesi, 
spesialis, dan S-3) d berkualifikasi 
S-3 

 100 100 100 100 100 

S-2.5 Sekurang-kurangnya 75% dosen 
FE UNDIKSHA telah bersertifikat 
profesi 

 20 40 50 60 75 

S.2.6 Sekurang-kurangnya 
bertambahnya 50% buku ajar ber-
ISBN dari baseline 2009. 

 +10 +20 +30 +40 +50 
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S-2.7 Sekurang-kurangnya bertambah 
60% kelas rintisan bertaraf 
internasional dan 60% mata kuliah 
yang dibelajarkan secara bilingual 
dari baseline 2009. 

 

+10, 

+10 

+20, 

+20 

+35, 

+35 

+45, 

+45 

+60, 

+60 

S-2.8 Sekurang-kurangnya 60% lulusan 
dengan IPK>/= 3,0  +5 +15 +30 +45 +60 

S-2.9 Sekurang-kurangnya penambahan 
25% mahasiswa lolos PKM dari 
baseline 2009 

 +5 +10 +15 +20 +25 

S-
2.10 

Sekurang-kurangnya penambahan 
10% mahasiswa memperoleh 
medali dalam olimpiade tingkat 
nasional/internasional dari 
baseline 2009 

 +2 +4 +6 +8 +10 

S-
2.11 

Sekurang-kurangnya bertambah 
10% lulusan dengan masa tunggu 
< /= 6 bulan dari baseline 2009 

 +2 +4 +6 +8 +10 

S-
2.12 

Lab Sains bersertifikat ISO 17025 
(0 = belum, 1 = telah tercapai) 

 0 0 0 0 1 

S-
2.13 

Berperingkat Top 3000 – 4000 
Webometrics (0 = belum, 1 = telah 
tercapai) 

 0 0 0 0 1 

S-
2.14 

Sekurang-kurangnya 35 prodi 
mengimplementasikan kurikulum 
berbasis kompetensi (KBK) 

 19 24 26 20 35 

S-3.1 Sekurang-kurangnya bertambah 
10% judul penelitian dosen yang 
diterima dengan dana kompetisi 
nasional 

 +2 +4 +6 +8 +10 

S-3.2 Sekurang-kurangnya bertambah 
40% hasil penelitian yang 
dipublikasi pada jurnal nasional 
terakreditasi dan atau jurnal 
internasional dari baseline 2009 

 +5 +10 +20 +30 +40 

S-3.3 Sekurang-kurangnya bertambah 2 
buah HAKI/Paten hasil karya 
penelitian dosen/sivitas FE 
UNDIKSHA 

 +0 +0 +1 +1 +2 

S-3.4 Sekurang-kurangnya bertambah 4 
buku referensi dan atau monograft 
hasil penelitian yang ber-ISBN 

 +0 +1 +2 +3 +4 

S-3.5 Prosentase dosen melakukan 
penelitian setiap tahun mencapai 
95% 

 92% 93% 93% 94% 95% 

S-3.6 Sekurang-kurangnya ada 1 
kerjasama perguruan tinggi dengan 

 +0 +1 +1 +1 +1 
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industri berbasis penelitian dan 
pengembangan  

S-3.7 Sekurang-kurangnya ada 1 
kerjasama perguruan tinggi dengan 
pemerintah/pemerintah daerah 
berbasis penelitian dan kebijakan 

 +0 +0 +1 +1 +1 

S-4.1 Sekurang-kurangnya bertambah 
10% judul P2M dosen yang 
diterima dengan dana kompetisi 
nasional 

 +2 +4 +6 +8 +10 

S-4.2 Sekurang-kurangnya bertambah 
40% hasil P2M yang dipublikasi 
pada jurnal nasional ber-ISSN dan 
atau nasional terakreditasi dan atau 
jurnal internasional dari baseline 
2009 

 +10 +15 +20 +30 +40 

S-4.3 Sekurang-kurangnya bertambah 1 
buah HAKI/Paten hasil karya P2M 
dosen/sivitas FE UNDIKSHA 

 +0 +1 +1 +1 +1 

S-4.4 Sekurang-kurangnya bertambah 2 
buku referensi dan atau monograft 
hasil P2M yang ber-ISBN 

 +0 +1 +1 +2 +2 

S-4.5 Sekurang-kurangnya bertambah 4 
MoU LPM-Instansi terkait 

 +1 +2 +3 +4 +4 

S-4.6 Prosentase dosen melakukan 
pengabdian kepada masyarakat 
sebanyak 80% 

 75% 80% 80% 80% 80% 

S-5.1 Opini Audit BPK adalah WTP  WD

P 

WD

P 

WDP WD

P 

WTP 

S-5.2 Skor LAKIP = 75  75 75 75 75 75 

S-5.3 Sertifikat ISO 9001:2008 
(0 = belum, 1 = sudah) 

 0 0 0 1 1 

S-5.4 Daya serap > 95%   >91
% 

>92
% >93% >95

% >95% 

S-5.5 Telah menerapkan Sistem 
Penilaian Berbasis Kinerja (0 = 
belum, 1 = sudah sebagian, 2 
=sudah semuanya) 

 1 1 1 2 2 

S-5.6 Telah menerapkan E-Keuangan (0 
= belum, 1 = sudah sebagian, 2 
=sudah semuanya) 

 1 1 1 2 2 

S-5.7 Telah menerapkan E-Pengadaan (0 
= belum, 1 = sudah sebagian, 2 
=sudah semuanya) 

 1 1 1 2 2 
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S-5.8 Telah menerapkan E-Kepegawaian 
dan Umum (0 = belum, 1 = sudah 
sebagian, 2 =sudah semuanya) 

 1 1 1 2 2 

S-6.1 Sekurang-kurangnya bertambah 
50% jumlah MoU dengan pihak 
luar negeri dan atau dalam negeri 
dari baseline 2009 

 +10 +20 +30 +40 +50 

S-6.2 Sekurang-kurangnya ada 3 buah 
unit usaha jasa dan industri 
kampus atau kegiatan permanen 
yang mendatangkan revenue bagi 
FE UNDIKSHA 

 +1 +1 +2 +2 +3 

 

Keseluruhan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan strategis (TS1-TS6) 

selanjutnya dipetakan ke dalam komponen-komponen sitem pendidikan tinggi: 

(1) Input: (a) peserta didik, (b) dosen dan tenaga kependidikan/pegawai, (c) sarana 

dan prasarana, dan (d) pendanaan,  

(2) Proses: (a) pembelajaran dan penilaian, (b) penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (P2M), serta (c) tata kelola dan (d) kerjasama (kemitraan), 

(3) Output: (a) lulusan dan kualitasnya, (b) produk-produk akademik berupa IPTEKS 

dan penerapannya di masyarakat serta publikasi dan HAKI, dan (c) pencitraan 

publik berupa opini dan laporan LAKIP yang menunjukkan hasil kinerja, 

trasparansi dan akuntabilitas publik. 

Pemetaan startegi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan strategis ke dalam 

komponen-komponen sistem pendidikan tinggi selanjutnya di susun ke dalam 

konstelasi startegi umum (SU) seperti Tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3 Pemetaan Strategi Pencapaian Tujuan Startegis ke dalam Kompenen Sistem 
Pendidikan 

 
Komponen Sistem Pendidikan Strategi Kode Strategi Umum 

A. Input 

1.  Peserta didik Peningkatan jumlah 
mahasiswa (student 
body)  

SU-1 Perluasan dan 
pemerataan akses 
pendidikan tinggi 
bermutu dan 
berdaya saing 

Penambahan fakultas, 
dan jurusan/prodi baru  
Peningkatan jumlah 
mahasiswa dari keluarga 
miskin  

SU-2 Penyediaan 
subsidi untuk 
meningkatkan 
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Peningkatan jumlah 
mahasiswa yang 
menerima beasiswa 

keterjangkauan 
layanan 
pendidikan tinggi 
berkualitas 

2.  Dosen dan tenaga 
kependidikan 

Peningkatan kuantitas 
dan kualifikasi dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

SU-3 Penyediaan dosen 
dan tenaga 
kependidikan 
berkompeten 
untuk mendukung 
pelaksanaan tri 
dharma perguruan 
tinggi yang 
berkualitas dan 
berdaya saing 

Peningkatan 
profesionalisme dosen 
FE UNDIKSHA  

3.  Sarana dan 
prasarana 

Peningkatan daya 
tampung ditinjau dari 
sarana dan prasarana 
yang berkualitas 

SU-4 Penyediaan dan 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana untuk 
mendukung 
pelaksanaan tri 
dharma perguruan 
tinggi yang 
berkualitas dan 
berdayaa saing 

4.  Pendanaan Pengembangan unit-unit 
usaha jasa dan industri 
kampus atau unit 
bussines FE 
UNDIKSHA yang 
mampu mendatangkan 
self revenue. 

B. Proses 

5.  Pembelajaran dan 
penilaian 

Peningkatan akreditasi 
program studi 

SU-5 Peningkatan 
kualitas dan 
relevansi 
kurikulum, 
pembelajaran, 
assesment, 
pengendalian 
mutu akademik 
dan 
ekstrakurikuler  

Pengembangan kelas 
rintisan bertaraf 
internasional dan 
peningkatan 
pembelajaran bilingual. 
Penguatan sistem 
jaminan mutu akademik 

 

 Pengembangan 
relevansi kurikulum dan 
rasionalisasi program 
studi 

  

Peningkatan kompetensi 
lulusan melalui layanan 
pembelajaran bermutu 
Peningkatan kegiatan 
ilmiah kemahasiswaan 

6.  Penelitian dan P2M Peningkatan kuantitas 
dan kualitas penelitian 

SU-6 Pengembangan 
penelitian daan 
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Pengembangan payung-
payung penelitian dan 
peningkatan jejaring 
kerjasama penelitian 
dalam dan atau luar 
negeri 

pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Pembinaan penelitian 
dosen muda 
Peningkatan jejaring 
kerjasama dalam dan 
atau luar negeri untuk 
penyelenggaraan 
pengabdian kepada 
masyarakat 
Pembinaan dosen muda 
dalam pengabdian 
kepada masyarakat 

7.  Tata kelola Penguatan 
kelembagaan, prosedur 
kerja dan sumberdaya 
manusia 

SU-7 Peningkatan 
kualitas 
pengelolaan 
perguruan tinggi 
untuk mendukung 
penyelenggaraan 
tri dharma 
perguruan tinggi 
yang berdaya 
saing dan 
akuntabel. 

Penguatan sistem 
perencanaan dan 
penganggaran 
Penguatan sistem 
administrasi dan 
pengembangan 
pangkalan data dan 
informasi terpadu 
Penguatan sistem 
pengawasan dan audit 
internal 

8.  Kerjasama  Peningkatan kerjasama 
dengan pihak luar negeri 
dan atau dalam negeri. 

SU-8 Penguatan 
kerjasama dalam 
dan luar negeri 

Meningkatkan kegiatan-
kegiatan (event) atraktif 
yang berskala 
internasional. 

C. 

Produk 

9. Produk-produk 
akademik 

Peningkatan buku ajar 
ber-ISBN karya dosen. 

SU-6 Pengembangan 
penelitian daan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Peningkatan publikasi 
ilmiah hasil penelitian 
Peningkatan publikasi 
ilmiah hasil P2M 

10. Pencitraan Peningkatan akreditasi 
program studi 

SU-9 Penyediaan 
standar mutu dan 
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Penguatan informasi 
publik dan kehumasan 

akreditasi, dan 
penyediaan data 
dan informasi 
terpadu 

 

2.2 Arah Kebijakan FE UNDIKSHA Tahun 2016 - 2020 

Berdasarkan Tabel 4.3 selanjutnya 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 2015 - 2019 disusun. 

Keterkaitan antara strategi umum, arah kebijakan dan program-program yang 

dicanangkan untuk lima tahun ke depan tertulis dalam Tabel 2.4. Tabel 2.4 

Ketertkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan dan Program 

Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode 

SU-1 Perluasan dan 
pemerataan akses 
pendidikan tinggi 
bermutu dan berdaya 
saing 

1.   Peningkatan luas lahan 
dan gedung dan sarana 
serta prasarana 
pendukung 

Peningkatan 
Kontribusi FE 
UNDIKSHA terhadap 
APK PT 

P-1 

2.   Optimalsasi sumber 
daya melalui 
pembukaan kelas sore 

Peningkatan kuantiítas 
dan kualitas input 
(calon mahasiswa) 

P-2 

3.   Peningkatan sumber-
sumber beasiswa 

Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam peningkatan 
daya tampung, jumlah 
mahasiswa terdaftar 
dan mengurangi angka 
Drop out 
 

P-3 

4.   Pembukaan fakultas 
dan jurusan/prodi baru 
yang prospektif 

SU-2 Penyediaan subsidi 
untuk meningkatkan 
keterjangkauan 
layanan pendidikan 
tinggi berkualitas 

5.   Peningkatan peran 
serta masyarakat dan 
kerjasama dengan 
DUDI 

6.   Peningkatan PNBP 
melalui Pengembangan 
Unit Bisnis FE 
UNDIKSHA 

Pengembangan 
kewirausahaan dan 
unit bisnis  

P-4 

SU-3 Penyediaan dosen 
dan tenaga 
kependidikan 
berkompeten untuk 
mendukung 

7.   Pengangkatan dosen 
dan pegawai baru 
sesuai kebutuhan dan 
seleksi bermutu dan 
transparan. 

Penyediaan dosen dan 
tenaga kependidikan 
bermutu  
 

P-5 
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pelaksanaan tri 
dharma perguruan 
tinggi yang 
berkualitas dan 
berdaya saing 

8.   Peningkatan 
kualifikasi dosen dan 
pegawai serta 
sertifikasi dosen 

9.   Pembinaan dosen dan 
pegawai dengan 
reward and funishment 

SU-4 Penyediaan dan 
peningkatan sarana 
dan prasarana untuk 
mendukung 
pelaksanaan tri 
dharma perguruan 
tinggi yang 
berkualitas dan 
berdaya saing 

10. Pemenuhan standar 
minimal sarana dan 
prasarana pendidikan 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas sarana 
dan prasarana 

P-6 

Penataan dan 
pemeliharaan 
lingkungan yang 
mendidik 

P-7 
11. Penguatan dan 

perluasan pemanfaatan 
TIK  

SU-5 Peningkatan kualitas 
dan relevansi 
kurikulum, 
pembelajaran, 
assesment, 
pengendalian mutu 
akademik dan 
ekstrakurikuler  

12. Peningkatan 
pengelolaan dan 
pengendalian mutu 
pembelajaran di tingkat 
program studi 

Peningkatan kualitas 
pembelajaran dan 
lulusan 
 

P-8 

  13. Pengembangan 
metodologi pendidikan 
untuk membangun 
akhlak mulia, karakter 
bangsa, membentuk 
jiwa kreatif, inovatif, 
sportif dan wirausaha 

Peningkatan kuantitas 
dan kualitas 
pembinaan kemahasis-
waan  
 

P-9 

Peningkatan 
pengelolaan dan 
pengendalian mutu 
pembelajaran 
 

P-10 

14. Peningkatan lesson 
studi 

15. Keterpaduan sistem 
evaluasi pendidikan 

16. Penyelarasan 
kurikulum dan 
pendidikan dengan 
kebutuhan dunia kerja, 
dunia usaha dan indust  

17. Modernisasi 
perpustakaan. 

Peningkatan kualitas 
layanan perpustakaan 

P-11 

SU-6 Pengembangan 
penelitian dan 

18.  Pengembangan 
kelompok-kelompok 
jejaring peneliti 

Pengembangan 
penelitian, pengabdian 

P-12 
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pengabdian kepada 
masyarakat 

19.  Meningkatkan 
penyediaan anggaran 
penelitian dan 
memfasilitasi akses  
penelitian kompetisi 
dan  kerjasama 

kepada masyarakat 
dan  dan publikasi 
 

20.  Meningkatkan 
penyediaan anggaran 
P2M dan memfasilitasi 
akses  P2M kompetisi 
dan  kerjasama 

21. Pengembangan jurnal 
ilmiah yang dikelola 
lemlit dan LPM 

SU-7 Peningkatan kualitas 
pengelolaan 
perguruan tinggi 
untuk mendukung 
penyelenggaraan tri 
dharma perguruan 
tinggi yang berdaya 
saing dan akuntabel. 

22. Reformasi birokrasi Peningkatan kapasitas 
dan layanan prima 
pengelolaan anggaran  

P-13 

Peningkatan layanan 
prima dalam 
pengadaan dan 
penataan sarana dan 
prasarana 

P-14 

Peningkatan layanan 
prima dalam bidang 
hukum dan organisasi 

P-15 

Peningkatan layanan 
dalam menunjang 
pendidikan dan latihan 
pegawai  

P-16 

Peningkatan 
pengelolaan dan 
pembinaan 
kepegawaian yang 
handal  

P-17 

Penguatan dan 
perluasan pengawasan 
yang akuntabel 

P-18 

Pengembangan audit 
internal  

P-19 

Peningkatan 
pelayanan prima 
dalam perencanaan 
dan kerjasama luar 
negeri  

P-20 

23.  Pengembangan e-
administrasi terpadu 

Pengembangan TIK 
untuk pendayagunaan 
E-administrasi, E-
kepegawaian dan E-
pembelajaran  

P-21 
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Peningkatan layanan 
prima bidang 
informasi dan 
kehumasan  

P-22 

SU-8 Penguatan kerjasama 
dalam dan luar 
negeri 

24.  Pengembangan 
networking melalui 
personal garantee dan 
melembaga 

Pengembangan 
networking dan 
komunitas 
 

P-23 

25. Intensifikasi 
komunikasi dengan 
pemda dan stakeholder 

SU-9 Penyediaan standar 
mutu dan akreditasi, 
dan penyediaan data 
dan informasi 
terpadu 

26. Pengembangan 
standar-standar 
operasional dan sistem 
penjaminan mutu 

Pengembangan 
penjaminan mutu dan 
akreditasi 
 

P-24 

27. Digitalisasi dan 
pengembangan 
pangkalan data dan 
informasi terpadu 

28.  Pendampingan 
akreditasi 
jurusan/prodi, 
pelaporan ESBED dan 
LAKIP. 

 

Dalam perencanaan jangka panjang sampai dengan tahun 2029 dicanangkan 

sasaran pencapain dan strateginya sebagai berikut :  

 

SASARAN PENCAPAIAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN JANGKA 
PANJANG 2016-2029 

FAKULTAS EKONOMI UNDIKSHA 

 

SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

SASARAN 1 

Evaluasi 
sasaran 
strategis dan 
upaya 
pencapaiannya 

1.1 

Penyusunan 
dan Evaluasi 
Rencana 
Strategis / 
Rencana 
Operasional 
Fakultas 
Ekonomi 

Renstra FE 5 th 
sekali 

5 th 
sekali 

5 th 
sekali 

5 th 
sekali 

5 th 
sekali 

 

Renop FE 1 kali 
per th 

1 kali 
per th 

1 kali 
per th 

1 kali 
per th 

1 kali per 
th 

 

SASARAN 2 
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SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

Penguatan 
kapasitas 
internal 
program studi 
untuk 
memperoleh 
sertifikasi 
penjaminan 
mutu 
eksternal 

2.1 

Mengusulka
n akreditasi  
Dan 
ReAkreditasi 
5 Prodi ke 
BAN PT 

Status 
Akreditasi 
Prodi di FE 

Mini
mal 3 
Prodi 

B 

4 Prodi 
B 

Semu
a 

Prodi 
mini

mal B 

Semu
a A 

Semua 
A  

Optimalisasi 
sumber daya 
untuk 
memenuhi 
kriteria sistem 
manajemen 
mutu 
dan akreditasi 
 

2.2 

Workshop 
dan studi 
banding Tata 
kelola 

Jumlah 
Kegiatan 
Workshop 
Tata kelola 
 

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali  

Jumlah studi 
banding 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali  

2.3 

Survei 
mengenai 
kepuasan 
tata kelola 

Hasil Survei 
Tata kelola 

     

 

a. Sangat Puas 30% 35% 35% 40% 40% 
b. Puas 70% 65% 65% 60% 60% 
c. Netral 0% 0% 0% 0% 0% 
a. Tidak Puas 0% 0% 0% 0% 0% 
b. Sangat Tidak 
Puas 

0% 0% 0% 0% 0% 

2.4 

Pemenuhan 
Kualitas 
Dasar 
Akademik 
   

IPK 
Kumulatif:: 
 

     

 < 2,75 5% 9% 5% 5% 5% 
2,75 – 3,5 85% 82% 85% 85% 85% 
> 3,5 10% 9% 10% 10% 10% 
Rata-rata 
Waktu 
Penyelesaian 
Studi 

4,5 
tahun 
untuk 

S1 
dan 3 
tahun 
untuk 

D3 

4,5 dan 
3,2 

tahun 

4,5 
dan 3 
tahun 

4,5 
dan 3 
tahun 

4,5 dan 
3 tahun  

Waktu 
tunggu 
Mahasiswa 
Untuk 
Memperoleh 
Pekerjaan 

     

 

> 6 bulan 10% 25% 10% 10% 10% 
3 – 6 bulan 60% 45% 60% 60% 60% 
< 3 bulan 30% 30% 30% 30% 30% 
Gaji Pertama      

 
< UMK / 
UMR 0% 0% 0% 0% 0% 

= UMK / 
UMR 

50% 40% 40% 35% 35% 
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SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

> UMK / 
UMR 

50% 60% 60% 65% 65% 

Bencmarking  
untuk uji 
kompetensi  
mahasiswa 
secara 
independen  

2.5 
Pelaksanaan 
Uji 
Kompetensi  

Jumlah peserta 
uji kompetensi  200 223 500 1000 2000  

SASARAN 3 

Penguatan 
kapasitas 
internal   
untuk 
meningkatkan  
minat dan 
jumlah 
pendaftar 

3.1 

Promosi 
dalam 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 

Tingkat 
Persaingan 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 

1:5 1:3 1:5 1:5 1:5  

Optimalisasi 
kontribusi 
alumni  
 

3.2 

Tracer study 
untuk 
mengetahui 
posisi 
alumni di 
dunia 
industri 

Tingkat 
Kesesuaian 
Kompetensi 

     

 a. Tidak Sesuai 
Bidang 30%    15% 15% 15% 15% 

b. Sesuai 
Bidang 70% 85% 85% 85% 85% 

Optimalisasi 
umpan balik 
eksternal dalam 
meningkatkan 
minat pendaftar 

3.3 

Survei untuk 
mengetahui 
kinerja 
alumni dan 
kepuasan 
pengguna, 
menggunaka
n Tracer 
Study 
Industri 

Tingkat 
Kepuasan 
Pengguna 
Lulusan 

     

 a. Kurang 0% 2% 0% 0% 0% 
b. Cukup 15% 9% 10% 10% 10% 
c. Baik 35% 44% 30% 30% 30% 
d. Sangat Baik 

50% 45% 60% 60% 60% 

3.4 

Survei 
kepuasan 
mahasiswa  
terhadap FE 

Hasil Survei 
Akademik 
Mahasiswa 

     

 
a. Sangat Puas 20% 16% 25% 25% 25% 
b. Puas 80% 79% 75% 75% 75% 
c. Netral 0% 5% 0% 0% 0% 
a. Tidak Puas 0% 0% 0% 0% 0% 
b. Sangat Tidak 
Puas 0% 0% 0% 0% 0% 

3.5 Survei pada 
orangtua  

Hasil Survei 
Akademik 
Orang Tua 
Mahasiswa 

     

 a. Sangat Puas 40% 35% 40% 50% 55% 
b. Puas 60% 62% 60% 50% 45% 
c. Netral 0% 3% 0% 0% 0% 
a. Tidak Puas 0% 0% 0% 0% 0% 
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SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

b. Sangat Tidak 
Puas 0% 0% 0% 0% 0% 

3.6 

Pelatihan 
dan 
sertifikasi 
bidang 
keahlian 

Jumlah 
pelatihan      

 Jumlah 
sertifikasi 
kelahlian 

100 130 200 500 1000 

3.7 

Penyelengga
raan seminar 
/ workshop/ 
symposium 

Jumlah 
Seminar 
dengan 
Narasumber 
Luar 

20 28 30 30 30  

3.8 

Dosen 
pembimbing 
melakukan 
pendamping
an kegiatan 
Program 
Mahasiswa 
Wirausaha 
(PMW) dan 
Program 
Kreatifitas 
Mahasiswa 
(PKM) 

Jumlah 
Proposal PKM 
Mahasiswa 

30  64 50 70 80  

3.9 

Pengiriman 
mahasiswa 
pada 
kegiatan 
kompetisi 
/workshop / 
seminar di 
tingkat lokal, 
nasional dan 
internasional 

Jumlah 
Prestasi 
Mahasiswa 

     

 

a. Internasional 2 1 4 5 5 
b. Nasional 5 7 7 10 10 

c. Lokal 20 26 20 25 25 

Optimalisasi 
kompetensi  
tambahan bagi 
lulusan agar  
memiliki daya 
saing yang 
tingg 

3.10 
Penilaian 
Kedisiplinan 
Mahasiswa 

Tingkat 
Absensi 
Mahasiswa 

85% 89% 90% 90% 90%  

3.11 

Pelatihan 
mengenai 
softskill 
mahasiswa 

Jumlah 
Pelatihan  2 2 3 3 3  

Optimasi 
kontribusi 
alumni untuk  
meningkatkan 
kompetensi dan  
daya serap 
lulusan 

3.12 

Kerjasama 
dengan 
alumni dan 
pengguna 
lulusan 
untuk 
menerima 
lulusan 

Jumlah 
Kerjasama 1 3 4 4 4  

SASARAN 4 
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SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

Meningkatkan 
kompetensi  
akademis dosen 
dengan cara 
studi lanjut dan 
setifikasi 

4.1 
Studi lanjut 
dosen ke 
jenjang S3 

Persentase 
Dosen 
Berpendidikan 

     
 

a. S2 100% 100% 100% 100% 100% 
b. S3 40% 45% 55% 60% 70% 

4.3 Sertiikasi 
Dosen 

Persentase 
Dosen Tetap 
Lulus Serdos 

70% 85% 90% 90% 90%  

Peningkatan 
kompetensi 
dosen  
melalui magang 
dan pendidikan 
profesi lanjutan 

4.4 

Peningkatan 
jumlah 
dosen 
sebagai 
pemakalah 
dalam 
kegiatan 
ilmiah  

Jumlah paper 
yang 
dipaparkan 

40 45 50 55 60  

4.5 
Sertifikasi 
bidang 
keahlian 

Jumlah Dosen 
Tersertifikasi      

 

Profesi      
a. manajemen 2 0 4 5 8 
b. Akuntansi 10 17 20 25 30 
c. Pendidikan 
Ekonomi 1 1 4 5 6 

d. Perhotelan 1 1 2 4 5 
Lainnya :      
a. Perpajakan 1 1 4 5 6 
b. 
Kewirausahaa
n 

2 1 2 5 6 

Pengembangan  
kompetensi 
kualitas dosen 

4.6 

Partisipasi 
dalam 
kegiatan 
ilmiah sesuai 
bidang 
keahlian 

Jumlah 
keikutsertaan 
kegiatan 
ilmiah: 

     

 a. 
Internasional 15 7 30 40 40 

b. Nasional 30 35 10 10 15 
c. Lokal 25 22 25 30 35 

4.7 

Menyelengg
arakan 
kuliah tamu/ 
workshop/ 
seminar 

Jumlah 
kegiatan 15 14 15 18 20  

Meningkatkan 
reputasi serta  
keluasan 
jejaring 

4.8 

Jumlah 
organisasi 
profesi yang 
diikuti  

Jumlah 
organisasi 
profesi yang 
diikuti  

     

 
a. 
Internasional 5 4 5 5 5 

b. Nasional 6 4 6 8 8 
Mengembangka
n kualitas dosen 
dalam 

4.9 Pelatihan 
bagi dosen Kompetensi 4 5 5 8 10  
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SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

sertifikasi 
komputer 

Pelatihan bagi 
tenaga 
kependidikan 

4.10 

Workshop/p
elatihan 
tenaga 
kependidika
n 

Jumlah tendik 
yang 
mengikuti 
workshop/pela
tihan 

1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali  

SASARAN 5 

Evaluasi 
Kurikulum 

5.1 

Workshop 
penyusunan  
silabus, SAP  
dan RPS   

Tingkat 
Implementasi 
silabus, SAP, 
RPS 

95% 95% 98% 98% 98%  

Jumlah 
Workshop 
Penyusunan 
Kurikulum 

1 x 
setah

un 

1 x 
setahun 

1 x 
setah

un 

1 x 
setahu

n 

1 x 
setahun  

         
       

Peningkatan 
Peran 
Para Pemangku  
Kepentingan  
(Industi dan 
Asosiasi) 
Alumni Dalam 
Peninjauan dan  
Evaluasi 
Kurikulum 

5.2 Jumlah 
kegiatan 

Jumlah 
asosiasi 
profesi 

2 3 4 4 4  

Jumlah 
industri 10 16 15 20 20  

SASARAN 6 

mengembangka
n  
SIM berbasis 
IT 

6.1 

Mengemban
gkan website 
/SSO/Remun
erasi 

Pengembanga
n IT 1 1 1 1 1  

Meningkatkan 
sarana 
prasarana 
pembelajaran 

6.2 
Pengadaan 
Laboratoriu
m 

Jumlah 
Laboratorium 5 6 8 10 10  

SASARAN 7 

Meningkatkan 
kerjasama 
dengan pihak 
luar 

7.1 

Worksop 
Pengembang
an 
Kerjasama 
Akademik 
atau Non-
Akademik 

Kerjasama 
Dalam Negeri 35 38 40 50 60  

Jumlah 
Kunjungan 
Industri 

3 3 5 5 5  

7.2 

Peningkatan 
kerjasama 
untuk 
penempatan 
PPL dan 
PKL 
mahasiswa 

Jumlah 
mahasiswa 
terserap PKL 

100% 100% 100% 100% 100%  
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SASARAN 
PENCAPAIAN K E G I A T A N TARGET 

CAPAIAN 

2016/2017 TARGET CAPAIAN Keterangan 

TAR
GET 

REALI
SASI 

2018-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

 

Peningkatan 
Penelitian, 
P2M, Publikasi 

7.3 Peningkatan 
Produk 

Jumlah 
Penelitian,P2
M dan 
Publikasi 

40 60 65 70 70  

Meningkatkan 
minat 
mahasiswa 
dalam kegiatan 
Ilmiah 
Kompetisi  

7.4 

Pelatihan 
dan 
pendamping
an 
penyusunan 
proposal 

Jumlah 
proposal 
kegiatan 
Ilmiah 
mahasiswa 
Kompetisi 

10 15 15 20 25  
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BAB III 

PROGRAM FE UNDIKSHA 2016 – 2020  

 

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 Renstra 2016 - 2020 

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, Renstra FE UNDIKSHA Tahun 2016 - 2020 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. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.1 maka dapat disebutkan kembali dua 

puluh empat program yang dicanangkan FE UNDIKSHA pada tahun 2016 -2020 

sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi FE UNDIKSHA terhadap APK PT; (2) 

Peningkatan kuantiítas dan kualitas input (calon mahasiswa); (3) Peningkatan peran 

serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung, jumlah mahasiswa terdaftar dan 

mengurangi angka Drop out; (4) Pengembangan jiwa kewirausahaan dan unit bisnis; 

(5) Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu; (6) Peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana; (7) Penataan dan pemeliharaan lingkungan yang 

mendidik; (8) Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan; (9) Peningkatan 

kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan; (10) Peningkatan pengelolaan dan 

pengendalian mutu pembelajaran; (11) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan; 

(12) Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan  dan publikasi; 

(13) Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran; (14) Peningkatan 

layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana; (15) Peningkatan 

layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi; (16) Peningkatan layanan dalam 
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menunjang pendidikan dan latihan pegawai; (17) Peningkatan layanan dalam 

menunjang pendidikan dan latihan pegawai; (18) Peningkatan pengelolaan dan 

pembinaan kepegawaian yang handal; (19) Penguatan dan perluasan pengawasan yang 

akuntabel; (20) Pengembangan audit internal; (21) Peningkatan pelayanan prima 

dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri; (22) Pengembangan TIK untuk 

pendayagunaan E-administrasi, E-kepegawaian dan E-pembelajaran; (23) Peningkatan 

layanan prima bidang informasi dan kehumasan; (24) Pengembangan penjaminan 

mutu dan akreditasi. Penjelasan rangkaian program tersebut diuraikan dalam aleanea-

alenea berikut. 

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 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.   
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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, 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 yang 
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dapat 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  

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 
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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 

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 yang 

tercantum pada butir (5) di atas dipandang sangat mendesak untuk mendirikan pusat 

kewirausahaan dan produktifitas FE UNDIKSHA. Pusat kewirausaan ini diharapkan 
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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 2015-2019, sedangkan uraian pengembangan fakultas, jurusan, dan 

program studi FE UNDIKSHA dapat dilihat pada Rencana Operasional 2016 – 2020  
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BAB IV 
 

RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2019 
 
 Berdasarkan dokumen Renstra Fakultas Ekonomi 2016-2020 maka di tahun 

2019 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 2019 

a. Pembentukan prodi baru yang strategis 
dan prosfektif 

buah - - 

b. Tingkat kepuasan pelanggan internal % 70 85 
c. Jumlah prodi yang memperoleh nilai 

akreditasi BAN-PT   A 
buah - 2 

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

% 60 95 

e. Persentase kelengkapan SPMI tata kelola 
kelembagaan 

% 50 95 

f. Persentase prosedur operasional standar % 50 95 
g. Persentase kelengkapan peraturan tentang 

tata kelola 
% 30 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 kelembagaan 

Menyusun / menambahkan dokumen 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 
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2. Mahasiswa dan lulusan  

Sasaran dan indikator Satuan Base line 2019 

a. Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar (angka 
partisipasi kasar, APK) 

orang 

  

(1) Diploma 3 (D-3) 198 300 
(2) Sarjana (S-1) 2348 2900 

b. Persentase nilai tes masuk mahasiswa baru ≥ 7,0 % 60 70 
c. Persentase mahasiswa baru penerima bidikmisi % 28 30 
d. Persentase mahasiswa yang menerima beasiswa % 15 18 
e. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional keg 4 10 

f. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat 
internasional 

keg - 2 

g. Persentase skor TOEFL mahasiswa ≥ 450 % 9 30 
h. Rata-rata IPK lulusan D3 - 3,1 3,4 
i. Rata-rata IPK lulusan S1 - 3 3,2 
j. Masa studi mahasiswa D3 tahun 3,4 3,1 
k. Masa studi mahasiswa S1 tahun 4,6 4,4 
l. Masa tunggu pekerjaan pertama kali bulan 8 6 
m. Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu % 60 70 
n. Kelengkapan SPMI kemahasiswaan % 65 95 

o. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kemahasiswaan 

% 70 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 

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 
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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 

 

3.  Sumber Daya Manusia  
Sasaran dan indikator Satuan Base line 2019 

a. Persentase dosen yang telah berpendidikan S3 % 8 25 
b. Persentase dosen yang telah memiliki sertifikat 

pendidik % 70 90 

c. Persentase pegawai yang telah berpendidikan 
S1 % 52 70 

d. Persentase pegawai yang telah berpendidikan 
S2 % - 

 
- 
 

e. Rasio dosen terhadap mahasiswa - 1:80 1:45 
f. Persentase dosen yang memiliki jabatan 

profesor % 2 4 

g. Persentase dosen yang memiliki jabatan lektor 
kepala % 22 40 

h. Jumlah dosen tamu/tahun orang 5 8 
i. Jumlah visiting profesor orang 1 2 
j. Persentase kelengkapan SPMI sumber daya 

manusia 
% 60 95 

k. Persentase kelengkapan regulasi tentang 
pengelolaan tenaga kependidikan 

% 65 95 
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Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran di bidang sumberdaya manusia 

adalah sebagai berikut. 
Sasaran dan Indikator Strategi Pencapaian 

 
a. Persentase dosen yang telah berpendidikan S3 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 

k. Persentase kelengkapan regulasi tentang 
pengelolaan tenaga kependidikan 

Melengkapi regulasi tentang pengelolaan 
tenaga kependidikan 

 

4. Kurikulum dan Pembelajaran  
Sasaran dan indikator Satuan Base line 2019 

a. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum  kali 1 1 
b. Persentase pembelajaran yang menerapkan 

student centered  
% 70 85 

c. Persentase mata kuliah yang menerapkan e-
learning 

% 8 30 

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

% 80 100 

e. Persentase kelengkapan SPMI tentang kurikulum 
dan pembelajaran 

% 70 95 

f. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
kurikulum dan pembelajaran 

% 75 95 
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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 2019 

a. Jumlah laboratorium Pembelajaran buah 1 6 
b. Persentase pemanfaatan IT untuk akademik % 50 95 
c. Persentase pemanfaatan IT untuk administrasi % 55 895 
d. Jumlah hardware ( computer,Printer, dsb) buah 45 120 
e. Jumlah software pendukung pembelajaran buah 5 15 
f. Kapasitas bandwidth internet bagi mahasiswa Mbps 3,0 3,4 
g. Jumlah buku ajar ber-ISBN buah 12 70 
h. Jumlah buku teks buah 230 800 
i. Jumlah jenis jurnal nasional terakreditasi buah 2 15 
j. Jumlah jenis jurnal internasional buah 2 12 
k. Persentase kelengkapan SPMI prasarana % 50 95 
l. Persentase kelengkapan SPMI sarana % 55 95 
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 
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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 2019 

a. Persentase kelengkapan e-keuangan % 50 95 
b. Persentase kelengkapan e-pengadaan % 50 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 % 60 95 

h. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
keuangan 

% 60 95 

 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang keuangan adalah sebagai 

berikut. 
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 
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7. Penelitian dan Publikasi 
Sasaran dan indikator Satuan Base line 2019 

a. Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 
kompetitif nasional 

buah 3 10 

b. Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 
kompetitif internasional 

buah 0 1 

c. Jumlah penerimaan dana hibah penelitian juta(Rp) 312 1000 
d. Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

penelitian dosen 
% 5 10 

e. Jumlah HKI/paten buah 0 6 
f. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal 

nasional terakreditasi 
buah 6 15 

g. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal 
internasional bereputasi 

buah 4 12 

h. Persentase kelengkapan SPMI penelitian dan 
publikasi 

% 70 95 

i. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
penelitian dan publikasi 

% 70 95 

 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang penelitian dan publikasi 

adalah sebagai berikut. 
Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

 
a. Banyaknya judul penelitian yang didanai dari hibah 

kompetitif nasional 
Mengadakan pelatihan dan pendampingan 
penulisan proposal penelitian hibah kompetitif 
nasional 

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 
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8. Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Sasaran dan indikator Satuan Base line 2019 

a. Banyaknya judul PkM yang didanai dari hibah 
kompetitif nasional  

buah 1 7 

b. Jumlah penerimaan dana hibah PkM Juta (Rp) 55 600 
c. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM 

dosen 
% 2 8 

d. Persentase kelengkapan SPMI pengabdian 
kepada masyarakat 

% 75 95 

e. Persentase kelengkapan peraturan tentang 
pengabdian kepada masyarakat 

% 75 95 

 

 

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran bidang pengabdian pada masyarakat 

adalah sebagai berikut. 

 
Sasaran dan indikator Strategi pencapaian 

 
a. Banyaknya judul PkM yang didanai dari hibah 

kompetitif nasional  
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 2019 

a. Jumlah MoU kerjasama dalam negeri buah 27 45 
b. Jumlah MoU kerjasama luar negeri buah 3 12 
c. Persentase kelengkapan SPMI kerjasama % 60 95 
d. Persentase kelengkapan peraturan tentang 

kerjasama 
% 60 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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