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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa laporan kegiatan 

tahunan 2021 Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha telah selesai disusun 

sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Direktur Paascasarajana pada 

pimpinan institusi dan sekaligus sebagai dokumen evaluasi diri bagi Pimpinan 

Pascasarajana untuk upaya perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang. 

Laporan Kegiatan Tahun 2020 ini memuat 4 hal pokok yaitu (1) 

Pendahuluan, (2) Perencanaan, (3) Kegiatan Pascasarjana Tahun 2021, (4) Penutup. 

Sebagai laporan awal Seluruh kegiatan yang direncanakan di Pascasarjana 

Undiksha sudah terlaksana dengan sangat baik dengan realisasi anggaran mencapai 

83,71 %  

Pelaporan ini dihasilkan dari kerja secara kolaboratif bersama para Wakil 

Direktur dengan kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up agar dapat 

disajikan secara faktual dan utuh namun cukup rinci untuk menjadi kajian evaluasi 

bagi pimpinan institusi, pengguna, para stakeholders serta bagi Pimpinan 

Pascasarjana sendiri. Besar harapan kami agar laporan kegiatan tahun 2020 ini 

dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dimasa mendatang. Atas kerjasama semua 

pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih. 

 

 Singaraja, 31 Desember 2020 

 Direktur,  

 

 

      Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. 

      NIP. 196212151988031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Gambaran Umum Organisasi 

Pendirian Pascasarjana Universutas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) tidak 

lepas dari sejarah Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) karena 

Pascasarjana Undiksha berada dibawah naungan Undiksha. Sejarah Undiksha 

diawali dari Kursus B-1 untuk menyediaan Guru Bahasa Indonesia tahun 1955 dan 

Guru Perniagaan tahun 1957 untuk tingkat SMA. Pada tahun 1962 kedua jenis 

kursus tersebut digabung menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Airlangga. Pada tahun yang sama FKIP bergabung dengan Universitas 

Udayana, dan pada tahun 1963 menjadi bagian IKIP malang cabang Singaraja. Pada 

tahun 1968, FKIP dijadikan dua fakultas, Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, kembali menjadi bagian Universitas Udayana. Pada tahun 1981, FKg 

dan FIP digabung menjadi FKIP Universitas Udayana. Pada tahun 1993, FKIP 

pisah dengan UNUD menjadi STKIP Singaraja, dan tahun 2001 menjadi IKIP 

Negeri Singaraja. Proses panjang yang ditempuh kedua jenis kursus tersebut 

akhirnya menjadi Undiksha, setelah IKIP Singaraja diubah statusnya menjadi 

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan Peraturan Presiden Nomor: 

11/2006, tanggal 11 Mei 2006. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

: 505/KMK05/2015 tanggal 6 Mei 2015, Undiksha ditetapkan sebagai instansi 

pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-

BLU).   

Sebagai Lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan, ide untuk 

meningkatkan ilmu lulusan selalu diusahakan. Diawali dengan meluluskan tingkat 

Kursus B I sejak 1958, tingkat Sarjana Muda sejak 1963, dan tingkat sarjana sejak 

1968, maka sudah menjadi komitmen Undiksha Singaraja untuk meningkatkan 

kualitas layanan program dan lulusannya dari S1 menjadi S2 dan pada jenjang S3. 

Selanjutnya, pengusulan program pascasarjana dilakukan pada tahun 1999. 

Program S2 yang mendapat persetujuan oleh Pemerintah RI c.q Departemen 

Pendidikan Nasional adalah Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Studi 

Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan (PEP), dengan Surat Keputusan masing-
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masing Nomor 16/DIKTI/Kep/2001, tanggal 18 Januari 2001, dan Manajemen 

Pendidikan (MP) Nomor 1190/D/T/2003, tanggal 10 Juni 2003. Upaya 

pengembangan Pascasarjana semakin mantap dengan berubahnya status IKIP 

Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Mei 2006 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 

11 Tahun 2006 tantang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas 

Pendidikan Ganesha. 

Tahun 2019 Pascasarjana Undiksha menaungi dan mengelola 13 Program Studi 

yang terdiri dari 10 Program Strata Dua/Magister (S2) dan 3 Program Strata 

Tiga/Doktor (S3) sebagai berikut.  

A. Program Strata Dua/Magister (S2) 

1. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan  

2. Program Studi Administrasi Pendidikan 

3. Program Studi Pendidikan Dasar 

4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

5. Program Studi Bimbingan Konseling 

6. Program Studi Ilmu Komputer 

7. Program Studi Teknologi Pembelajaran 

8. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

9. Program Studi Pendidikan Bahasa 

10. Program Studi Pendidikan Olahraga 

B. Program Strata Tiga/Doktor (S3) 

1. Program Studi Ilmu Pendidikan 

2. Program Studi Pendidikan Dasar 

3. Program Studi Pendidikan Bahsa 

Pada tahun 2020 Pascasarjana Undiksha menerima 2 izin pembukaan program 

studi baru melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

509/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program 

Magister Pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng dan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 607/M/2020 tentang Izin 

Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister Pada Universitas 

Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng.  
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Dengan turunnya 2 izin pembukaan program studi baru, maka di Tahun 2020 

Pascasarjana Undiksha mengelola 17 program studi yaitu 14 Program Magister 

(ditambah dengan program studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan IPA yang 

sebelumnya dikelola Fakultas MIPA Undiksha) dan 3 Program Doktor sebagai 

berikut. 

 A. Program Strata Dua/Magister (S2) 

1. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan  

2. Program Studi Administrasi Pendidikan 

3. Program Studi Pendidikan Dasar 

4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

5. Program Studi Bimbingan Konseling 

6. Program Studi Ilmu Komputer 

7. Program Studi Teknologi Pembelajaran 

8. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

9. Program Studi Pendidikan Bahasa 

10. Program Studi Pendidikan Olahraga 

11. Program Studi Pendidikan IPA 

12. Program Studi Pendidikan Matematika 

13. Program Studi Ilmu Manajemen 

14. Program Studi Akuntansi 

B. Program Strata Tiga/Doktor (S3) 

1. Program Studi Ilmu Pendidikan 

2. Program Studi Pendidikan Dasar 

3. Program Studi Pendidikan Bahsa 

 

B.   Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi    

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 

Tahun 2016, dan STATUTA UNDIKSHA sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonsesia No. 75 Tahun 2017. Sesuai 

dengan OTK (Permenristekdikti No. 14 Tahun 2016) pasal 67, (1) Pascasarjana 

mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor 
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untuk bidang ilmu multidisiplin, dan (2) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang 

bertanggungjawab kepada Rektor. Berikut disampaikan tugas dan fungsi dari 

masing-masing jabatan di Pascasarjana menurut Permenristekdikti No. 14 Tahun 

2016 tentang OTK Undiksha. 

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu 

merupakan aspek kunci yang secara terintergratif menentukan keberhasilan Prodi 

dalam menjalankan misi pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tata pamong harus 

mencerminkan pelaksanaan “good university government” dan mempertimbangkan 

aspek norma, nilai, struktur, peran dan aspirasi semua unsur pemangku 

kepentingan. Kepemimpinan PS mampu memberikan arah, motivasi, inspirasi 

untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan PS. Sistem 

pengelolaan mampu menjalankan sistem manajemen baik yang meliputi aspek 

perencaan, pelaksanaan, pengawasan, pengontrolan, dan sistem penjaminan dan 

pengendalian mutu Prodi harus dilaksanakan agar terbentuk kesadaran yang 

“internally driven” untuk menuju continuous improvement, peningkatan kualitas 

yang berkelanjutan. 

STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA UNDIKSHA 

 

GKM 
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Sistem Tata Pamong di Pascasarjana Undiksha dijalankan dengan jelas 

berdasarkan aspek manajemen yang efektif dan efisien dan mengacu pada Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha dan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha.  

(1) Pascasarjana terdiri atas: Direktur dan Wakil Direktur, Program Studi, dan 

Subbagian Tata Usaha. Direktur memiliki tugas : 

a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin 

dan kegiatan pengembangan Pascasarjana sesuai dengan visi dan misi 

Pascasarjana, yang meliputi: (a) bidang akademik, (b) bidang sumber 

daya manusia, (c) bidang keuangan, (d) bidang kemahasiswaan bidang 

prasarana dan sarana, (e) bidang informasi, (f) bidang kerjasama 

b. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan 

rencana kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan Pascasarjana 

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kegiatan rutin dan 

kegiatan pengembangan Pascasarjana kepada Rektor setiap semester. 

(2) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur, yaitu: 

a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan 

b. Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Kerja Sama. 

(3) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wadir I) 

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan 

kemahasiswaan dan alumni, serta urusan perencanaan di lingkungan 

Pascasarjana. Secara rinici Tugas Wadir I yaitu:  

a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin 

dan kegiatan pengembangan Pascasarjana bidang akademik yang 

meliputi: (a) urusan proses pembelajaran, (b) urusan sumber daya dosen, 

(c) urusan sistem informasi proses pembelajaran dan kemahasiswaan, (d) 

urusan administrasi proses pembelajaran dan administrasi 

kemahasiswaan, (e) urusan penelitian dan pengembangan kurikulum, (f) 

urusan kerja sama penyelenggaraan proses pembelajaran, dan (g) urusan 
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kemahasiswaan. 

b. Membantu memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan 

pelaksanaan rencana kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan bidang 

akademik. 

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kegiatan rutin dan 

kegiatan pengembangan bidang akademik kepada Direktur Pascasarjana 

setiap semester. 

(4) Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama (Wadir II) 

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, 

pengelolaan barang milik negara, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana. 

Secara rinici Tugas Wadir I yaitu: 

a. Membantu Direktur memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan 

rencana kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan bidang administrasi 

umum Pascasarjana sesuai visi, misi dan tujuan Pascasarjana, yang 

meliputi: (a) urusan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, (b) 

urusan tenaga pendukung/sumberdaya non dosen, (c) urusan prasarana 

dan sarana proses pembelajaran, (d) urusan sistem informasi administrasi 

umum dan keuangan. 

b. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan 

rencana kegiatan rutin dan rencana kegiatan pengembangan bidang 

administrasi umum Pascasarjana. 

c. Mempertanggungjawabkan pelaksariaan rencana kegiatan rutin dan 

rencana kegiatan pengembangan bidang administrasi umum kepada 

Direktur Pascasarjana setiap semester. 

(5) Program Studi (Prodi) merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 

dalam satu jenis pendidikan akademik. Program Studi (Prodi) di Pimpin oleh 

Koordinator Program Studi dimana Koordinator Program Studi diusulkan 

oleh Direktur untuk ditetapkan oleh Rektor Undiksha. Tugas Koordinator 

Program Studi yaitu:  

a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin 
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dan rencana kegiatan pengembangan program studi Magister sesuai 

dengan visi, misi, dan Tujuan program studi yang meliputi: (a) urusan 

evaluasi kurikulum program stuodi dan pengembangannya, (b) urusan 

proses pembelajaran pada program studi, (c) urusan formasi dosen 

program studi, (d) urusan administrasi proses pembelajaran, (e) urusan 

penelitian dan pengembangan matakuliah. 

b. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan 

rencana kegiatan rutin dan rencana kegiatan pengembangan program 

studi. 

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kegiatan rutin dan 

rencana kegiatan pengembangan program studi kepada Direktur setiap 

semester. 

d. Mengkoordinasi bidang konsentrasi. 

e. Penyusunan aktivitas bidang konsentrasi (misalnya pelaksanaan 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, penyelenggaraan seminar, dan 

pengembangan mata kuliah). 

f. Menjadi dosen wali bagi para mahasiswa untuk merencanakan studi di 

bidang konsentrasi yang dipilihnya. 

(6) Subbagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan urusan 

perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan 

pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana. Subbagian 

Tata Usaha dipimpin oleh Koordinator Subbagian Tata Usaha yang memiliki 

tugas:  

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelayanan teknis 

administratif dalam pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan 

Pascasarjana, yang meliputi: (1) Urusan kurikulum, (2) Urusan proses 

pembelajaran, (3) Urusan sumberdaya manusia dosen dan tenaga pendukung, 

(4) Urusan sistem informasi akademik keuangan, Kemahasiswaan 

dan kepegawaian, (5) Urusan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 

(6) Urusan pengadaan dan perneliharaan prasarana dan sarana proses 

pembelajaran, (7) Urusan  kegiatan kemahasiswaan, (8) Urusan evaluasi 
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dan pengembangan kurikulum, (9) Urusan kerjasama penyelenggaraan

 proses pembelajaran, dan (10) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Direktur Pascasarjana setiap semester. 

(7) Dalam upaya pelaksanaan misi dan tercapainya visi Pascasarjana maka 

dikembangkan atau dibentuk 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 

a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) mempunyai tugas 

melakukan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, dan layanan kemahasiswaan dan alumni, serta urusan 

perencanaan di lingkungan Pascasarjana. 

b. Bagian Umum, Keuangan, dan Kerja Sama (BUKK) mempunyai tugas 

melakukan pelayanan urusan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, 

kepegawaian, umum, sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, 

hubungan masyarakat, promosi, dan kerja sama di lingkungan 

Pascasarjana  

c. Bagian Penjaminan Mutu dan Jurnal Ilmiah (BPMJI) mempunyai tugas, 

memfasilitasi prodi dalam mempersiapkan dan pelaksanaan akreditasi, 

Audit Mutu Internal (AMI), mengkoordinasikan pengelolaan jurnal, dan 

memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut terpilih dalam rapat Senat Undiksha sebagai 

Direktur Pascasarjana adalah: Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. (Surat 

Keputusan Rektor Undiksha Nomor 1887/UN48/KP/2019 tanggal 1 Juni 2019). 

Asisten Direktur I terpilih adalah: Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd. (Surat 

Keputusan Rektor Undiksha Nomor 2891/UN48/DK/2019 tanggal 6 Desember 

2019) dan Asisten Direktut II: Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. (Surat 

Keputusan Rektor Undiksha Nomor 2892//UN48/DK/2019 tanggal 6 Desember 

2019). 

Koordinator Program Studi diusulkan oleh Direktur untuk ditetapkan oleh 

Rektor Undiksha (Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor 2915/UN48/KP/2019 

tanggal 16 Desember 2019). 
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BAB II 

PERENCANAAN 

2.1  Visi 

Visi Pascasarjana adalah Menjadi Pascasarjana Unggul Berlandaskan 

Falsafah Tri Hita Karana di Asia Tahun 2045. 

Unggul, bermakna bahwa keunggulan yang diharapkan dimiliki Undiksha 

di Asia sebagai sebuah perguruan tinggi negeri, dilihat dari tiga indikator, yaitu 

kompetitif, berkarakter, dan kolaboratif. Kompetitif, bermakna bahwa Undiksha 

mengembangkan sumber daya manusia dan Iptek yang mampu berkompetisi dalam 

menciptakan dan mengisi peluang kerja berbasis pengetahuan (knowledge) dan 

keterampilan (skill) yang dikembangkan di Undiksha. Berkarakter, bermakna 

bahwa Undiksha mengembangkan sumber daya manusia dan Iptek yang 

menjunjung tinggi moralitas (morality), kemanusiaan (humanity), dan 

keharmonisan (harmony). Kolaboratif, bermakna bahwa bekerjasama dalam tim 

secara sinergis sehingga didapatkan peningkatan nilai tambah (value added) bagi 

individu dan bagi usaha bersama untuk meningkatkan kinerja organisasi (institusi). 

Falsafah Tri Hita Karana, merupakan falsafah hidup yang bersumber dari 

masyarakat Bali yang memuat 3 (tiga) unsur yang membangun keseimbangan dan 

keharmonisan (harmony) hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan lingkungan yang menjadi sumber kesejahteraan 

(welfare), kedamaian (peacefulness), dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. 

Hubungan dengan Tuhan dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan 

persembahyangan dan mensyukuri segala sesuatu yang diperoleh dalam kehidupan, 

terutama Iptek yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pembelajaran di 

Undiksha. Hubungan sesama manusia dapat dibangun melalui pengembangan jiwa 

kasih sayang, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling 

mengayomi satu sama lain. Hubungan manusia dengan lingkungan dapat dilakukan 

dengan jalan memelihara lingkungan sekitar agar tetap bersih, kondusif, dan lestari 

sehingga memberikan inspirasi positif terhadap sikap dan perilaku sehari-hari. 

Dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, SDM dan Iptek yang dibangun di 

Undiksha senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai 

kemanusiaan, dan nilai-nilai pelestarian lingkungan untuk meningkatkan 
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kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan. 

 

2.2  Misi 

 

a. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses 

bagi masyarakat. 

b. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan 

pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian 

kepada masyarakat. 

c. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata 

kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang 

berkualitas. 

 

2.3  Tujuan 

 

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa 

dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis 

dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses 

pendidikan di Pascasarjana. 

b. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta 

menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan 

pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana baik di 

tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 

c. Memiliki sistem tata ketola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan 

efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel 

kepada stakeholders serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang 

memiliki kultur bertaraf internasional. 

 

 
2.4  Moto Pascasarjana 
 

Moto Pascasarjana Undiksha adalah “Bakti untuk BAKTI” . Bakti yang 

dilakukan oleh pimpinan, koorprodi/sekprodi, dosen, pegawai, mahasiswa untuk  
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menghasilkan lulusan yang  BAKTI, yang merupakan akronim dari  

BERKARAKTER, ADAPTIF, KOLABORATIF, TERAMPIL, INSPIRATIF. 

a. Berkarakter bermakna bahwa Pascasarjana Undiksha mengembangkan 

sumber daya manusia dan Iptek yang menjunjung tinggi moralitas 

(morality), kemanusiaan (humanity), dan keharmonisan (harmony).  

b. Adaptif, bermakna bahwa Pascasarjana Undiksha mengembangkan sumber 

daya manusia  agar mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, 

perkembangan, tantangan , dan masalah yang dihadai dimanapun dan 

kapanpun.  

c. Kolaboratif bermakna bahwa Pascasarjana Undiksha mengembangkan 

sumber daya manusia agar mampu bekerja sama dalam tim secara sinergis, 

sehingga didapatkan peningkatan nilai tambah bagi individu dan bagi usaha 

bersama untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

d. Terampil bermakna bahwa Pascasarjana Undiksha mengembangkan sumber 

daya manusia yang cakap dan cerdas  dalam bidangnya,  yang berlandaskan 

pada keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan, dan sikap.  

e. Inspiratif, bermakna bahwa Pascasarjana Undiksha mengembangkan 

sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta sebagai penggerak atau 

pemberi pengaruh berupa ide, semangat dan kekuatan untuk melakukan 

sesuatu. 

 

2.5 Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana dengan Rektor  

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Pascasarjana berjanji akan 

mewujudkan target kinerja yang seharusnya perjanjian kinerja Direktur 

Pascasarjana dengan Rektor, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target 

kinerja Direktur Pascasarjana dapat dilihat pada tabel berikut. 
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No 
Indikator 
Kinerja 

Formula dan Kriteria Satuan 
Target 
2020 

Realisasi 
Target 

Keterangan 
Realisasi 

Data Dukung 

I. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi 

1 Persentase 
Lulusan S1 
Undiksha 
setahun 
terakhir (Tahun 
2019) yang 
melanjutkan 
studi (jangka 
waktu kurang 
dari 12 bulan 
setelah lulus) 
ke program 
pascasarjana 
(S2) 

Formula : (n/t) * 100%                                                             
n = lulusan S1 
Undikshayang 
melanjutkan studi ke S2 
Undiksha;                                                       
t = Total lulusan S2  
Undiksha (tahun 2019) 

% 80   

n = … ;  
t = ... ;   

1. Jumlah (n) 
Lulusan S1 
Undikha Tahun 
2019 yang 
melanjutkan 
studi ke S2 
Undiksha 
(menggunakan 
format excel); 2. 
Jumlah (t) 
Lulusan S2 
Undiksha tahun 
2019 
menggunakan 
format excel 

    KRITERIA :           

    1. (n) :           

                
  

  
-Lulusan S1 Undiksha 
yang Melanjutkan studi 
S2 di Undiksha 

  
        

                
    2.(t) :           
  

  
- Lulusan S2 Undiksha 
Tahun 2019 

  
        

II. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran 

6 Persentase 
program studi 
pascasarjana 
yang 
melaksanakan 
kerja sama 
dengan mitra. 

Formula : (n/x) * 100%                                                             
n = Jumlah Program 
Studi  pascasarjana yang 
melakukan Kerjasama 
dengan Mitra       x = 
Jumlah Program Studi 
Pascasarjana 

% 50   

n = ……… ; 
x= ……….. ;   

1. Daftar 
program studi 
yg 
melaksanakan 
kerjasama 
dengan mitra 
mengunakan 
format excel ; 2. 
Scan pdf 
Perjanjian 
Kerjasama  

    KRITERIA kegiatan 
kerjasama : 

  
        

    A. Perjanjian kerjasama 
yang setidaknya  
menyatakan komitmen 
mitra dalam 
penyerapan  
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lulusan.Dapat diperkuat 
dengan bentuk 
kerjasama  lainnya 
seperti: 

    -Pengembangan 
kurikulum 
bersama(merencanakan 
hasil(output) 
pembelajaran,kontent, 
dan metode 
pembelajaran) 

  

        
    -Menyediakan program 

magang paling sedikit 1 
semester penuh 

  
        

    -Kegiatan tridharma 
lainnya (e.g. kemitraan  
penelitian) 

  
        

8 Persentase 
program studi 
pascasarjana 
yang memiliki 
akreditasi atau 
sertifikat 
internasional 
yang diakui 
pemerintah. 

Formula : (n/x) * 100%                                                             
n = Jumlah Program 
Studi  pascasarjana yang 
memiliki  akreditasi atau 
sertifikat international 
yang diakui oleh 
pemerintah                                                                     
x = Jumlah Program 
Studi pascasarjana 

% 5   

n = ……… ; 
x= ……….. ;   

1. scan pdf 
sertifikat 

program sudi 

    KRITERIA :           
    -Lembaga akreditasi 

yang sudah diakui 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam 
persetujuan 
international(sesuai 
dengan keputusan 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 
83/P/2020 Tentang 
Akreditasi International) 
atau ; 
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    -Lembaga akreditasi 
international lainnya :  
British Accreditation 
Council (BAC);The 
Southern Association of 
Colleges and Schools 
Commission on Colleges 
(SACSCOC); 3. The Quality 
Assurance Agency 
(QAA);4. The Association 
to Advance Collegiate 
Schools of Business 
/AACSB International); 5. 
Accreditation Board for 
Engineering and 
Technolory (ABET); 6. 
Accreditation Council for 
Pharmacy Education 
(ACPE);Hong Kong Council 
for Accreditation of 
Academic & Vocational 
Qualifications 
(HKCAAVQ);Higher 
Education Evaluation and 
Accreditation Council of 
Taiwan (HEEACT);Tertiary 
Education Quality and 
Standards Agenry (TEQSA); 
The Association to 
Advance Collegiate 
Schools of Business 
(AACSB);The Association 
of MBAs (AMBA); EFMD 
Quality Improvement 
System (EQUIS); 
International 
Accreditation Council for 
Business Education 
(IACBE); Association of 
Asia-Pacific Business 
Schools 
(AAPBS);Accreditation 
Council for Business 
Schools and Programs 
(ACBSP);  Royal Society of 
Chemistry (RSC);The 
Rehabilitation Council of 
India (RCI); atau Council 
for the Accreditation of 
Educator Preparation 
(CAEP).  
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8 Jumlah Prodi 
Terakreditasi 
Unggul 

Formula : (n/x) * 100%                                                             
n = Jumlah Program 
Studi  pascasarjana yang 
memiliki  akreditasi 
unggul                                                                     
x = Jumlah Program 
Studi pascasarjana 

Prodi 1   

n = ……… ; 
x= ……….. ;   

1. Daftar 
program studi 
yg terakreditasi 
unggul 
mengunakan 
format excel ; 2. 
Sertifikat 
akreditasi 

    KRITERIA :           
    -Lembaga akreditasi 

yang sudah diakui 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam 
persetujuan 
international(sesuai 
dengan keputusan 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 
83/P/2020 Tentang 
Akreditasi International) 
atau ; 
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BAB III 

KEGIATAN PASCASARJANA 2020 

 

1. Workshop Kurikulum Merdeka Pascasarjana Undiksha 2020 

LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan 

sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat 

di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai 

dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link and match antara lulusan 

pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi 

juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan 

hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan 

baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. 

Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga 

semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman 

belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan 

pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek 

independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan 

pendidikan, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa 

juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program 

studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua 

kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan 

diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar 

program studi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah 

perguruan tinggi adalah adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari 

pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis 

capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa 

menjadi insan dewasa yang mampu berdikari. Program studi ditantang dalam 

mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan 
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perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam 

menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. 

Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya 

kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan 

bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang 

diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, 

program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan 

implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan 

model kerjasama untuk implementasi MBKM.  

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi di lingkungan 

Pascasarjana Undiksha dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan 

kebijakan MBKM, diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Kurikulum Merdeka 

Pascasarjana sebagai pedoman bagi program studi di Pascasarjana Undiksha dalam 

mengambangkan Kurikulum Merdeka. 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan Pedoman Kurikulum Merdeka Pascasarjana Undiksha 

2020 ini yaitu memiliki Pedoman Penyusunan Kurikulum Merdeka yang nantinya 

dapat digunakan sebagai acuan Program Studi di lingkungan Pascasarjana 

Undiksha dalam Menyusun kurikulum merdeka. 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 – 29 Mei 2020. 

 

2. Pedoman Penyusunan Teknis Pengembangan Kurikulum Merdeka 

Pascasarjana 2020 

LATAR BELAKAN 

Abad ke-21 merupakan tonggak penting terjadinya perubahan trend di 

bidang pendidikan dimana pesatnya teknologi menyebabkan munculnya bidang 

pekerjaan dan profesi yang menggeser keberadaan bidang pekerjaan atau profesi 

konvensional yang lebih banyak memberdayakan human power menjadi 

penggunaan mesin, teknologi dan artificial intelligence. Dalam era perubahan ini, 

sumber daya manusia secara umum harus memiliki keterampilan Abad ke-21 dan 
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secara khusus mampu berperan aktif dalam keterampilan yang diperlukan dalam 

revolusi industri 4.0.  

Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia unggul sesuai dengan 

tuntutan Abad ke- 21 dan era revolusi industri 4.0 ini, diperlukan perubahan 

paradigma dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi didominasi oleh kegiatan 

belajar di kelas, tetapi dapat terjadi di manapun, seperti di tempat-tempat kerja, di 

tempat pengabdian, di pusat riset, di desa, di industri, dan tempat-tempat lain di 

masyarakat. Pembelajaran pun tidak hanya sebatas kegiatan teoritis berbasis 

pengetahuan di ruang kelas, seperti kegiatan mengajar, responsi, tutorial, seminar, 

praktikum saja, tetapi juga berorientasi pada kegiatan berbasis pengalaman kerja 

nyata dan penciptaan lapangan kerja baru, seperti melalui aneka kegiatan 

perancangan dan pengembangan, kegiatan magang, kegiatan kewirausahaan, 

proyek desa dan aneka kegiatan kemanusian dan pemecahan masalah masyarakat 

lainnya. Fokus pembelajaran tidak hanya pada pembentukan pengetahuan saja, 

tetapi juga pembentukan sumber daya dengan kompetensi unggul dan berkarakter 

yang kuat, seperti inovatif, adaptif, memiliki kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kemandirian dalam mencari, menemukan dan menciptakan aneka pengetahuan dan 

pengalaman baru. Lulusan diharapkan bisa berperan sebagai penggerak kerjasama 

dan keharmonisan sejati, yang memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap budaya 

bangsa Indonesia dan kemanusiaan, semangat kolaborasi, interaksi dengan 

masyarakat, serta interaksi dengan lingkungan dan alam semesta.  

Sebagai pencetak sumber daya manusia unggul, Pascasarjana Undiksha 

perlu merestrukturisasi kurikulumnya agar lebih fleksibel dan lebih 

mengakomodasi tuntutan jaman, prinsip-prinsip Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka, serta mencerminkan visi Undiksha tentang penguatan karakater yang 

berbasis falsafah Tri Hita Karana. Untuk itu diperlukan adanya sebuah pedoman 

yang bisa dijadikan acuan bagi semua Prodi di Lingkungan Pascasarjana Undiksha 

dalam melakukan restrukturisasi kurikulumnya masing-masing. Pedoman ini 

disebut Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka, Pascasarjana Undiksha 

2020. 
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MAKSUD DAN TUJUAN 

 Tujuan penulisan Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka, 

Pascasarjana Undiksha 2020 ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi prodi 

di lingkungan Pascasarjana Undiksha dalam pengembangan dan restrukturisasi 

kurikulum sehingga secara teoretis dan praktis memiliki standar, sistematika, dan 

konten yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan milieu (lingkungan 

pergaulan), prinsip Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, serta mendukung 

tercapainya visi dan terlaksananya misi Pascasarjana Undiksha. 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei  -  11 Juni 2020 

 

3. Penyusunan Pedoman Pendidikan Pascasarjana Undiksha 2020 

LATAR BELAKANG 

Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana menjadi salah satu pedoman dalam 

menyelenggarakan pendidikan pada Program Magister dan Doktor di Universitas 

Pendidikan Ganesha. Nantinya, buku Pedoman Pendidikan  Pascasarjana Undiksha 

2020 memuat 12 Bab, yaitu pendahuluan, penyelenggaraan program, kurikulum, 

pembelajaran dan penilaian, penyusunan dan ujian tesis, penyusunan dan ujian 

disertasi, yudisium dan wisuda, pelaporan dan kejujuran akademik, sistem 

penerimaan mahasiswa, adiministrasi akademik dan non-akademik, pengelolaan 

penyelenggaraan program pendidikan, dan lain-lain.  

Penerbitan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha Tahun 2020 merupakan respon terhadap adanya perubahan-perubahan 

yang sangat cepat, perkembangan iptek dan peraturan perundang-undangan yang 

ada. Harapannya pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pimpinan, dosen, 

pegawai, mahasiswa, atau pihak lain dalam melaksanakan pendidikan di 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Buku pedoman ini akan 

disempurnakan secara terus menerus mengikuti perkembangan iptek dan regulasi. 

Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat diharapkan agar buku pedoman 

ini berdaya guna. 
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MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini adalah sebagai acuan oleh pimpinan, 

dosen, pegawai, mahasiswa, atau pihak lain dalam melaksanakan pendidikan di 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret  – 1 Juli 2020 

 

4. Penyusunan Pedoman Tesis Pascasarjana Undiksha 2020 

LATAR BELAKANG 

Pascasarjana merupakan unsur pelaksana Universitas Pendidikan Ganesha 

(Undiksha) yang membantu Rektor dalam melaksanakan pendidikan akademik 

yang menyelenggarakan program Magister serta melakukan urusan lain 

berdasarkan Peraturan Rektor. Pendidikan Program Magister di Pascasarjana 

Undiksha diarahkan untuk mendidik ilmuwan yang mampu meningkatkan skala 

peranannya dalam keilmuan dan pembangungan. Dengan demikian, mahasiswa 

yang menempuh jenjang pendidikan program Magister di Pascasarjana Undiksha 

seyogyanya dapat meningkatkan kemampuan keilmuan melalui jalur penelitian dan 

pengembangannya. Penelitian yang dilakukan merupakan kegiatan penulisan karya 

tulis ilmiah yang menggunakan penalaran empiris atau nonempiris dan memenuhi 

syarat metodologi disiplin ilmu. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dalam 

rangka menyelesaikan Program Magister. Karya ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa S2 Pascasarjana Undiksha disebut Tesis. 

Tesis yang ditulis harus mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti oleh 

mahasiswa dan belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu, 

pengembangan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, pengembangan desain 

dan penerapan lebih ditekankan sehingga karya ilmiah yang dihasilkan tidak hanya 

sekadar menguji suatu teori atau temuan penelitian sebelumnya, namun dapat 

memberikan kontribusi originalitas pada bidang keilmuannya.  Dalam upaya 

memperoleh kontribusi dalam bidang keilmuan secara baik dan mengedepankan 

orisinilitas, tesis yang ditulis perlu dicek tingkat  duplikasi  atau  plagiasi  dari 

penelitian  sebelumnya.  Untuk itu, Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 
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melakukan pencegahan plagiasi dengan toleransi tingkat persamaan penulisan 

sebesar maksimal 25 %.   

Dalam sistem pendidikan Pascasarjana Undiksha, tesis merupakan sebagian 

dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister. Karya ilmiah berupa tesis dapat 

dimulai setelah mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan lulus ujian 

proposal penelitian. Mahasiswa S2 sebelum melakukan penelitian, rencana 

penelitiannya harus mendapatkan persetujuan dari komisi pembimbing. Bobot 

akademik tesis adalah 8 sks.  

MAKSUD DAN TUJUAN 

 Buku pedoman ini disusun dengan tujuan: (1) menyeragamkan pokok-

pokok penulisan tesis dan penulisan artikel ilmiah di Pascasarjana Undiksha, (2) 

menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menulis tesis dan artikel ilmiah di 

Pascasarjana Undiksha, (3) menjadi pedoman bagi komisi pembimbing dalam 

mengarahkan penulisan tesis dan artikel ilmiah, (4) menjadi pedoman bagi penguji 

di luar komisi pembimbing dalam ujian tesis.  

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli  -  26 Agustus 2020 

 

5. Penyusunan Pedoman Disertasi Pascasarjana Undiksha 

LATAR BELAKANG 

Dalam Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

Tahun 2020 disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Pascasarjana adalah untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan 

karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang 

berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana baik pada tingkat regional, nasional, 

maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan kopromotor. 

Rumusan tujuan tersebut sejalan dengan KKNI level 9 yang menjadi acuan 

nasional dalam penyelenggaraan program doktor khususnya terkait tuntutan 

disertasi program doktor yakni (1) mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni baru dalam bidang keilmuannya atau praktek 

profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan 
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teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di 

dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisiplin, dan 

transdisipliner, dan (3) mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset 

dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan 

umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 

Berdasarkan Kurikulum Merdeka, Pascasarjana Undiksha, disertasi 

merupakan salah satu persyaratan terpenting bagi seorang mahasiswa untuk 

mendapat gelar Doktor dengan bobot 12 sks atau sekitar 25% dari keseluruhan 

bobot kurikulum untuk program S3. Karya disertasi merupakan bukti nyata 

pencapaiaan akademik mahasiswa karena kualitas isi disertasi menunjukkan 

kemampuan mahasiswa dalam menggunakan prosedur penelitian yang sesuai 

dengan kaidah penelitian ilmiah, mengolah informasi primer dan sekunder menjadi 

suatu kesatuan karya yang bermakna, dan hasilnya disajikan dengan menggunakan 

kaidah-kaidah penulisan ilmiah. 

Disertasi yang dihasilkan oleh mahasiswa mencerminkan sebuah karya 

penelitian independen dan asli/original dalam bidang studi yang ditekuni yang 

memiliki unsur kebaruan serta bersifat memperkaya dan atau mengembangkan 

suatu bidang keilmuan yang diteliti. Disertasi yang dihasilkan melahirkan karya-

karya yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program doktor untuk 

mengenalkan diri di dunia akademis secara luas melalui publikasi pada jurnal 

ilmiah bereputasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 Buku pedoman ini disusun dengan tujuan: (1) menyeragamkan pokok-

pokok penulisan disertasi dan penulisan artikel ilmiah di Pascasarjana Undiksha, 

(2) menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menulis disertasi dan artikel ilmiah di 

Pascasarjana Undiksha, (3) menjadi pedoman bagi komisi promotor dalam 

mengarahkan penulisan disertasi dan artikel ilmiah, (4) menjadi pedoman bagi 

penguji di luar komisi promotor dalam ujian disertasi.  

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli  -  26 Agustus 2020 
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6. Penyusunan Pedoman E-Learning Pascasarjana Undiksha 2020 

LATAR BELAKANG 

E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi 

yang diterapkan di bidang pendidikan. Elearning merupakan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. 

Pengembangan e-learning merujuk pada penggunaan internet untuk mengirimkan 

serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Diharapkan dengan hadirnya e-learning mampu menunjang kegiatan belajar di 

dalam kelas yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa 

dalam mengikuti mata kuliah yang diterapkan. Universitas Pendidikan Ganesha 

sudah mulai mengembangkan E-learning yang menggunakan salah satu LMS Open 

Source yang sangat populer, yaitu Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Moodle). E-learning ini telah dikemas sehingga semua dosen yang 

telah terdaftar dalam Sistem Informasi Akademik (SIAK) dan Single Sign On 

(SSO) Universitas Pendidikan Ganesha dapat langsung mengakses e-learning ini. 

Dalam tulisan ini akan dijelaskan berturut-turut: mengenai e-learning, cara 

mengakses elearning, mengelola mata kuliah, memasukkan materi pembelajaran 

(add a resource), memasukkan aktivitas (add an activity), serta hal-hal penting lain 

dalam pembelajaran berbasis e-learning. Oleh karena sifatnya yang praktis, maka 

langkah-langkah pengembangan ini sebaiknya diikuti dengan praktek langsung di 

depan komputer/laptop. 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini adalah sebagai acuan mengakses 

elearning, mengelola mata kuliah, memasukkan materi pembelajaran (add a 

resource), memasukkan aktivitas (add an activity), serta hal-hal penting lain dalam 

pembelajaran berbasis e-learning.  

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus -  11 September 2020 
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7. Penyusunan Pedoman E-Modul Pascasarjana 2020 

LATAR BELAKANG 

Indonesia juga negara-negara lain di dunia kini telah berada di Abad 21, 

yang merupakan abad pengetahuan dan teknologi, bahkan sekarang dunia telah 

ditantang oleh era disrupsi, sehingga menuntut sumber daya manusia sebuah negara 

untuk menguasai berbagai keterampilan. Terdapat 4 (empat) keterampilan yang 

menjadi tantangan dunia pendidikan umumnya dan pendidikan di perguruan tinggi 

khusunyayang harus dicanangkan untuk bisa dicapai oleh mahasiswa. Keempat 

keterampilan tersebut adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerjasama, dan 

berkomunikasi. Dengan kata lain, berbagai keterampilan dalam bingkai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang perlu dikuasai oleh sumber daya manusia (SDM), 

menjadi kata kunci bagi sebuah bangsa untuk turut serta dalam persaingan global.  

Penggunaan media dan sumber belajar bagian dari komponen yang 

mempengaruhi pembelajaran. Bahan ajar perlu disesuaikan dengan kondisi siswa 

dan strategi pembelajaran yang digunakan dosen. Pemanfaatan dan pemberdayaan 

e-modul untuk menunjang pembelajaran merupakan suatu keniscayaan, bukan 

hanya untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajaran, tetapi yang lebih 

penting adalah untuk meningkatkan penguasaan materi baik dosen maupun 

mahasiswa. Berhasilnya suatu tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana proses 

belajar mengajar yang dialami oleh mahasiswa. Dosen, disamping teliti dalam 

memilih dan menerapkan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, juga harus mampu memilih media yang sesuai dengan materi untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi. Untuk itu diperlukan media yang 

dapat menimbulkan daya tarik mahasiswa dalam mempelajari materi pembelajaran. 

Salah satu media yang dapat dikembangkan adalah modul pembelajaran interaktif 

berupa elektronik modul (E-Modul). Kegiatan pembelajaran saat ini menekankan 

pada pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan activelearning, sehingga media 

pembelajaran menjadi semakin penting agar mampu mengakomodasi tujuan 

tersebut. Modul dapat memfasilitasi mahasiswa dalam belajar mandiri maupun 

konvensional.  

Modul dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri, sehingga mahasiswa 

dapat belajar sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi seluruh 
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kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Modul merupakan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Sesuai dengan karakteristik 

materi perkuliahan, dalam menyampaikan materi atau penjelasan kepada 

mahasiswa memerlukan berbagai media, karena mahasiswa dalam memahami 

materi ini memerlukan abstraksi yang cukup tinggi, pembelajaran menjadi menarik 

dan mahasiswa dapat membangun pemahaman dengan baik.  

Hakikatnya modul hendaklah menjadi sumber informasi yang mudah di 

cermati dan digunakan. Pada dasarnya media adalah semua bentuk perantara yang 

digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau 

pendapat sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju. Media yang baik seharusnya adalah media yang cara 

penggunaannya mudah dioperasikan, instruksi yang disampaikan mudah 

dimengerti dan mudah ditanggapi oleh peserta didik. Penyajian bahan pelajaran, 

bahasa yang digunakan membuat peserta didik merasa akrab dengan modul serta 

termotivasi untuk mempelajarinya, karena salah satu karakteristik e-modul adalah 

userfriendly  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

tuntutan kecakapan abad 21, maka Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

memandang perlu disusunnya Panduan Praktis Penyusunan e-Modul sebagai 

bagian dari literasi digital di kampus. 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Panduan penyusunan e-modul ini disusun dengan tujuan: 

1. Menyiapkan bahan ajar mandiri bagi mahasiswa sebagai pelengkap 

pembelajaran daring 

2. Memandu dosen dalam menyusun e-modul 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli  -  7 Agustus 2020 
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8. Penyusunan Pedoman Percepatan Studi Pascasarjana Undiksha 2020 

LATAR BELAKANG 

Mahasiswa pascasarjana memiliki karakteristik khusus di mana mereka 

umumnya sudah bekerja dan berkeluarga sehingga sering ditemukan adanya 

masalah dalam masa studi. Ini kemungkinan diakibatkan karena adanya multi peran 

dan tanggung jawab mahasiswa baik di tempat kerja, di keluarga, maupun di 

masyarakat sehingga sangat potensial mengakibatkan hambatan dalam 

menyelesaikan masa studi tepat waktu. Dalam upaya membantu mahasiswa 

mempercepat masa studi perlu adanya upaya layanan yang maksimal yang 

disediakan baik di tingkat program studi maupun di tingkat institusi Pascasarjana. 

Pasal 17 Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyelesaian 

studi untuk program magister adalah paling lama 4 tahun akademik dan paling lama 

7 tahun akademik untuk proram doktor. Akan tetapi untuk kebutuhan penjaminan 

mutu, Pascasarjana Undiksha menetapkan masa studi ideal untuk program S-2 

adalah 2 tahun akademik dan paling lama 3 tahun; dan program S-3 idealnya 

ditempuh dalam 3 tahun akademik, dan paling lama 6 tahun (Pedoman Pendidikan 

Pascasarjana Tahun 2020). Untuk kebutuhan inilah maka Pascasarjana Undiksha 

melakukan upaya layanan kepada mahasiswa untuk bisa mencapai masa studi ideal 

yang dimaksud. Saat ini, Pascasarjana Undiksha mengelola 12 program studi 

jenjang S-2 dan 3 program studi jenjang S-3, sebagai berikut:  

a) Program Magister (S-2) terdiri dari: (1) Pendidikan Bahasa, (2) Penelitian 

dan Evaluasi Pendidikan, (3) Administrasi Pendidikan, (4) Pendidikan 

Dasar, (5) Pendidikan Bahasa Inggris, (6) Teknologi Pembelajaran, (7) 

Pendidikan IPS (Peminatan Pendidikan IPS, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, dan 

Pendidikan Geografi), (8) Bimbingan Konseling, (9) Ilmu Komputer, (10) 

Pendidikan Olahraga, (11) Ilmu Manajemen, dan (12) Akutansi  

b) Program Doktor (S-3) terdiri dari: (1) Ilmu Pendidikan (Konsentrasi PEP, 

AP, TP, Pendidikan IPA, Pendidikan Matematika, Bimbingan Konseling, 

Pendidikan IPS, Pendidikan Seni, Pendidikan Olahraga), (2) Pendidikan 

Dasar, dan (3) Pendidikan Bahasa (Konsentrasi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Bali). 
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MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini adalah sebagai berikut:  

1) Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan 

akademik yang dialami oleh mahasiswa dan berpotensi menghambat 

penyelesaian studi tepat waktu.  

2) Sebagai pedoman bagi program studi dalam merancang kegiatan-kegiatan 

strategis untuk mencegah terjadinya hambatan dalam menyelesaikan studi 

tepat waktu  

3) Sebagai pedoman bagi program studi dalam menentukan alur proses 

penyelesaian kasus mahasiswa yang berpotensi melewati masa studi ideal.  

4) Sebagai pedoman dalam menentukan bentuk layanan yang bisa diberikan 

kepada mahasiswa yang mengalami masalah dalam menyelesaikan masa 

studi ideal.  

5) Sebagai acuan dalam membantu calon mahasiswa baru yang memiliki 

keraguan atau memerlukan informasi sehubungan dengan perkuliahan di 

Pascasarjana Undiksha 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus – 7 September 2020 

 

9. Penyusunan Pedoman Pembelajaran Prespektif “THK” Pascasarjana 

2020 

LATAR BELAKAN 

Fenomena globalisasi dan desrupsi yang terjadi dewasa ini telah menjebak 

masyarakat untuk selalu fokus pada perkembangan sains dan teknologi hingga 

melupakan nilai-nilai adiluhung yang dimilikinya. Masyarakat mengalami 

pergeseran dari masyarakat sosioreligius yang mendambakan ketenangan menuju 

masyarakat materialistik-individualistik yang memuja kesenangan.  Kondisi itu 

telah memudarkan semangat kebersamaan sebagai modal sosial untuk membangun 

harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.  

Kemajuan teknologi memang telah berkonstribusi terhadap peningkatan 

kualitas hidup masyarakat, namun di sisi lain telah memunculkan gejala 

dehumanisasi dan kerusakan lingkungan hidup sebagai konsekuensi keangkuhan 
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paradigma modernisasi dalam pembangunan yang cenderung mengesampingkan 

budaya tradisional dan kearifan lokal (Adian, 2003; Giddens, 2003; Donnell, 2009).  

Kemajuan teknologi tanpa pembatasan dalam pengembangan dan penggunaan 

produknya akan melucuti manusia dari nilai-nilai kemanusiaannya dan mencerabut 

dari akar budayanya sendiri.  Kondisi itu akan melahirkan manusia asing dalam 

habitatnya sendiri yang tidak saja mengalami disharmoni sosial, tetapi juga tidak 

harmonis dengan dirinya sendiri.  

Untuk membangun kehidupan yang toleran dan harmonis, perguruan tinggi 

sangat berperan dalam mengonstruksikan nilai-nilai adiluhung yang terkandung 

dalam berbagai kearifan lokal, seperti pada filosofi Tri Hita Karana (THK). 

Kesadaran akan peran pendidikan tinggi sebagai pengonstruksi nilai-nilai sejalan 

dengan pandangan para tokoh teori strukturalis fungsional, yang menyatakan 

bahwa fungsi utama lembaga pendidikan adalah mentransmisikan nilai-nilai dan 

norma-norma dalam masyarakat (Martono, 2011: 197). Dalam konteks tersebut, 

pendidikan diposisikan sebagai pusat pembudayaan dalam rangka konstruksi dan 

dekonstruksi budaya. Untuk itu, insersi dan aktualisasi nilai-nilai THK sangat 

mendesak dilakukan dalam perkuliahan di kampus Universitas Pendidikan Ganesha 

(Undiksha).  

Upaya untuk mewujudkan kesadaran moral sivitas akademika Undiksha 

dalam mempraksiskan visi Undiksha serta mengakomodasi dan 

mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pascasasarja 

Undiksha telah mengambil beberapa langkah adaptif yang disebut Catur Program, 

termasuk di dalamnya program mata kuliah “perspektif THK”.  Program mata 

kuliah “perspektif THK” bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ber-THK, yang 

tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki sikap spiritual, sosial, dan ekologis.  Untuk 

itu, setiap Prodi di lingkungan Pascasarjana Undiksha, baik program S2 ataupun S3 

wajib menyusun satu mata kuliah dengan bobot 3 sks yang mempunyai perspektif 

THK dan bersesuaian dengan karakteristik Prodi. Di samping itu, setiap dosen dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai THK ke dalam mata kuliah yang diampu.   

MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Perspektif THK 

Pascasarjana Undiksha ini adalah untuk menyiapkan standar pengelolaan 
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pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dengan menginsersikan nilai-nilai 

THK agar mahasiswa menghayati dan mengamalkan filsafat THK dalam kehidupan 

pribadi dan bermasyarakat.  

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus  -  4 Nopember 2020 

 

10. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Pascasarjana Undiksha 2020 

LATAR BELAKANG 

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

mendapatkan kejelasan arah dan tujuhan suatu organisasi. Dalam rencana tersebut 

dilakukan analis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun 

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada 

pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis 

komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan 

termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan 

yang memiliki dampak terhadap masyarakat.  

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk 

memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi 

akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, 

tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tataan yang 

telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat 

perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang 

perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuihan 

untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan 

dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses 

rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta 

mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang 

telah ditetepkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan 

perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk 

merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.  
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Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program 

Pascasarjana Undiksha mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021 - 2024 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 Kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan Rencana Strategis Bisnis 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021 – 2024 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember – 31 Desember 2020 

 

11. Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana 2020 

Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan Pascasarjana Undiksha. Tahun 2020 Pascasarjana Undiksha 

melaksanakan 1 (satu) kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yakni pada 

semester Ganjil T.A 2020/2021. Calon Mahasiswa Baru dapat melihat 

pengumuman tentang penerimaan Mahasiswa Baru ini dengan mengakses website 

resmi Pascasarjana Undiksha, melalui bagian informasi penerimaan mahasiswa 

baru dan humas undiksha.  

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman 

http://pasca.undiksha.ac.id/mahasiswabaru atau http://penerimaan.undiksha.ac.id. 

Total pendaftar Seleksi Mahasiswa Baru yang akan mengikuti tes yaitu sebanyak 

355 orang. 

Selanjutnya setelah melakukan proses pendaftaran, pendaftar akan mengikuti 

pelaksanaan Tes yakni Tes Kelengkapan Administrasi dan Penilaian Portofolio. 

Jumlah peserta yang dinyatakan lolos seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana 

Undiksha T.A 2020/2021 Pascasarjana Undiksha yakni 323 orang. 

 

12. AES 2020 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menjadi tuan 

rumah Asian Education Symposium (AES) ke-5. Acara ini berlangsung, Selasa 

(13/10/2020) secara virtual, dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama 

Undiksha, Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I., didampingi Direktur Pascasarjana 

Undiksha, Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si., Wakil Direktur I Pascasarjana 

http://pasca.undiksha.ac.id/mahasiswabaru
http://penerimaan.undiksha.ac.id/
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Undiksha, Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd., dan Wakil Direktur II 

Pascasarjana Undiksha, Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. 

 

Ketua Panitia, Putu Indah Rahmawati, Ph.D., menyampaikan acara ini 

merupakan konsorsium antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan 

Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Negeri Manado, Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Mataram, Universitas Pakuan, 

Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Bengkulu, 

Universitas Kanjuruhan Malang , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Syaifuddin Jambi dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Disampaikan lebih lanjut, acara ini mengusung tema “Enhancing the 

Quality of Transdisciplinary Education of Sustainable Development Goals”. 

Terdapat tiga narasumber yang dihadirkan, yaitu Prof. Dr. Lyn Parker dari Australia 

yang membawakan materi “Pedagogies for education about the SDG on the 

environment”, Dr. phil. Dessy Seri Wahyuni, M.Eng., dari Indonesia dengan materi 

tentang pengaruh pengintegrasian industri terhadap kemampuan kerja siswa dan 

Prof. Hiroyuki Miyake dari Jepang membawakan materi “Education for sustainable 

development in Japan”. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para 

peneliti, pendidik, dan penulis untuk membangun jejaring dalam bidang penelitian 

dan publikasi. “Kami berharap melalui acara ini, para  akademisi dan profesional 

dari berbagai bidang pendidikan dengan minat lintas disiplin mendapat 
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pengetahuan, baik tentang penelitian maupun evolusi pedagogi,” jelas Rahmawati. 

Diharapkan pula, materi yang disampaikan narasumber dapat menjadi refleksi 

tentang bagaimana bidang pendidikan menjawab tantangan dan trend teknologi. 

Wakil Rektor, Rasben Dantes memberikan apresiasi terselenggaranya konferensi 

ini, terlebih Undiksha diberikan kepercayaan sebagai co-host. “Kami sangat 

mengapresiasi acara ini, karena dalam situasi pandemi Covid-19 tetap dapat 

berjalan,” katanya. Dikatakan, konferensi ini menjadi media untuk mengadopsi 

banyak hal untuk memecahkan berbagai masalah, khususnya dalam bidang 

pendidikan dengan berbagai bidang ilmu. “Semoga ini dapat memperluas 

pengetahuan dan perspektif pada pendidikan. Tugas kita menyiapkan solusi realistis 

yang berkontribusi pada pertumbuhan SDM,” pungkasnya. 

Rangkaian dari AES juga diisi dengan pelatihan penulisan ilmiah, Rabu 

(14/10/2020). Terdapat tiga narasumber yang dihadirkan, yaitu Vina Andriany, 

Ph.D., dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan materi “General rules 

for scientific writing”, Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si.,dari UPI yang 

membawakan materi “Tips for publication”, dan Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi, 

M.A., dari Undiksha dengan materi “Error to avoid in scientific writing”. Selain 

itu juga ada rapat anggota konsorsium AES.  
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13. E-Journal Pascasarjana  

Tabel berikut ini merupakan daftar jurnal dari e-journal Pascasarjana Undiksha 

tahun 2020. 

Tabel 3.2. Jumlah Terbitan dan Akreditasi Jurnal di Pascasarjana 

No Nama Jurnal Akreditasi Jumlah Terbitan 

Tahun 2019 

1 JURNAL ILMU KOMPUTER 

INDONESIA 

Sinta 5 1. Vol 4, No 1  

[5 artikel] 

2. Vol 4, No 2  

[5 artikel] 

2 Jurnal Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan Indonesia 

Sinta 5 1. Vol 9, No 1  

[5 artikel] 

2. Vol 9, No 2  

[6 artikel] 

3 Jurnal Administrasi Pendidikan 

Indonesia 

Sinta 5 1. Vol 10, No 1  

[7 artikel] 

2. Vol 10, No 2  

[11 artikel] 

4 PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar 

Indonesia 

Sinta 5 1. Vol 3, No 1  

[5 artikel] 

2. Vol 3, No 2  

[5 artikel] 

5 Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

Sinta 5 1. Vol 8, No 1  

[5 artikel] 

2. Vol 8, No 2  

     [16 artikel] 

6 Jurnal Teknologi Pembelajaran 

Indonesia 

Sinta 5 1. Vol 8, No 1  

[5 artikel] 

7 Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris 

Indonesia 

Sinta 6 1. Vol 7, No 1  

[6 artikel] 

2. Vol 7, No 2  

     [5 artikel] 

8 Jurnal Bimbingan dan Konseling 

Indonesia 

Sinta 6 1. Vol 4, No 1  

[7 artikel] 

2. Vol 4, No 1  

[9 artikel] 

9 Jurnal Pendidikan IPS Indonesia Sinta 5 1. Vol 3, No 1  

[8 artikel] 

 

  

http://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ep/issue/view/155
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B. Realisasi Kegiatan yang Dibiayai Oleh DIPA Pascasarjana 2020 

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran DIPA Pascasarjana 2020 

000         

KODE URAIAN PENGELUARAN 
SISA 
ANGGARAN 

       ( Rp ) 

          

       
042.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 

TEKNIS LAINNYA KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN 
TINGGI   

4257 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSNAAN TUGAS TEKNIS 

  
010 LAYANAN PENDIDIKAN ( PNBP/BLU ) 

  
  002 Layanan Pendidikan Program Sarjana 

  
   062 Kerjasama Berbasis Pendidikan 

  
   A Komonikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 

  
4257.010.002.062.A.525113 525113  Belanja Jasa                               

-  
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    - Honor Panitia Asian Education   

   063 Pengembangan Kurikulum , Akreditasi, dan Mutu 
Akademik 

  
   A Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu 

  
4257.010.002.063.A.525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               

-  

    - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya   

   065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan 
Kelebihan Jam Mengajar 

  

   C Honor Kelebihan Mengajar   

4257.010.002.065.C.525111 525111  Belanja Gaji Dan Tunjangan                               
-  

    - Honor Penguji Dosen Luar 

  
  003 LAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA 
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   051 PENERIMAAN MAHASISWA BARU   

   A Seleksi Calon Mahasiswa Baru  

  
4257.010.003.051.A.525112 525112  Belanja Barang                               

-  

   B Promosi dan Publikasi                               
-  

4257.010.003.051.B.525112 525112  Belanja Barang                               
-  

    - Belanja Barang Promosi dan Publikasi   

4257.010.003.051.B.525115 525115  Belanja Perjalanan                               
-  

   C Seleksi Alih Kredit dan Matrikulasi                               
-  

4257.010.003.051.C.525112 525112  Belanja Barang                               
-  

    - Belanja Barang Seleksi Alih Kredit dan Matrikulasi   
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   052 PROSES BELAJAR MENGAJAR                               
-  

   A PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM                               
-  

4257.010.003.052.A.525112 525112  Belanja Barang                               
-  

    - Belanja Barang Penyelenggaraan Kuliah Umum   

4257.010.003.052.A.525115 525115  Belanja Perjalanan                               
-  

      - Bantuan Perjalanan dalam Provinsi (Uang Harian)                               
-  

   057 KERJASAMA BERBASIS PENDIDIKAN                               
-  

   A Komunikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri   

4257.010.003.057.A.525111 525111  Belanja Gaji Dan Tunjangan                               
-  
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    -  Honor Panitia Asia Education Simposium   

4257.010.003.057.A.525115 525115  Belanja Perjalanan                               
-  

    -  Perjalanan Forum Pasca LPTK dan Non LPTK dan 
Peningkatan Kerjasama dalam Negeri PASCASARJANA 
( 20 Org x 6 KEG ) 

                              
-  

4257.010.003.057.A.525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               
-  

    -  Bantuan Pendaftaran Peserta Forum Pasca LPTK dan 
Non LPTK 

             
11.115.000  

   058 Pengembangan Kurikulum ,Akreditasi,dan 
Mutu Akademik 

                              
-  

   A Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu                               
-  

4257.010.003.058.A.525112 525112  Belanja Barang                       
1.000  
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    -  Belanja Barang Penyusunan dan Penyempurnaan 
Dokumen Mutu. 

  

4257.010.003.058.A.525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               
-  

    - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya   

   B Penyusunan Borang Akreditasi                               
-  

4257.010.003.058.B.525112 525112  Belanja Barang              
24.125.200  

    -  Belanja Barang Penyusunan Borang Akreditasi                               
-  

4257.010.003.058.B.525115 525115  Belanja Perjalanan                               
-  

    - Belanja Perjalanan Penyusunan Borang Akreditasi   

4257.010.003.058.B.525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                   
400.000  
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    -  Bantuan Penyusunan SOP , Pengembangan Standar, 
Usulan Akreditasi Prodi Baru 

  

   C PENYUSUNAN BUKU AJAR   

4257.010.003.058.C.525113 525113  Belanja Jasa                     
50.000  

    -  Honor Tim Reviewer   

4257.010.003.058.C.525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya            
377.700.000  

    -  Bantuan Penulisan Buku Ajar   

   D Seminar Akademik dan Kurikulum                               
-  

4257.010.003.058.D.525112 525112  Belanja Barang                               
-  

    - Belanja Barang Seminar Akademik dan Kurikulum   
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4257.010.003.058.D.525113 525113  Belanja Jasa                
6.602.000  

    - Honor TA Seminar/Workshop   

4257.010.003.058.D.525115 525115  Belanja Perjalanan                               
-  

    - Belanja Perjalanan Seminar Akademik Dan Kurikulum   

4257.010.003.058.D.525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                
2.000.000  

    -  Bantuan Pendaftaran Seminar Akademik    

   060 Pembayaran Honor Tugas Tambahan dan Kelebihan 
Jam Mengajar  

  

   A Honor Kelebihan Mengajar   

4257.010.003.060.A.525111 525111  Belanja Gaji Dan Tunjangan                               
-  
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    -  Honor Penguji Dosen Luar   

011 PENELITIAN ( PNBP/BLU )                               
-  

   053 PELAKSANAAN PENELITIAN                               
-  

4257.011.053.   525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               
-  

    -  Pelaksanaan Penelitian   

   056 PENERBITAN JURNAL                               
-  

   A Penerbitan Jurnal Pendidikan dan pengajaran                               
-  

4257.011.056.A. 525112 525112  Belanja Barang                               
-  

    -  ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya   
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4257.011.056.A. 525113 525113  Belanja Jasa                
6.700.000  

    Honor Reviuer Dan Penyunting Ahli  ( 10 ORG x 2 KEG x 
4 Jam ) 

  

   D Bantuan Penerbitan Jurnal Ber Taraf International                               
-  

4257.011.056.D. 525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               
-  

    -  Bantuan Penerbitan Jurnal Internasional (33 JDL x 1 
PKT ) 

  

012 PENGABDIAN MASYARAKAT ( PNBP/BLU )                               
-  

   053 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ( P2M )                               
-  

   A BAKTI SOSIAL,PENERAPAN IPTEK KE DESA BINAAN 
DAN INSTANSI TERKAIT 

                              
-  

4257.012.053.A. 525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               
-  
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    - Pelaksanaan Kegiatan P2M   

013 SARANA /PRASARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN ( 
PNBP/BLU ) 

                              
-  

   052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran                                
-  

4257.013.052. 537112 537112  Belanja Modal Peralatan Dan Mesin                               
-  

    -  Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Pasca                               
-  

   053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran                                
-  

4257.013.053. 537112 537112  Belanja Modal Peralatan Dan Mesin                               
-  

    - Belanja Modal Penggandaan Meubelair Pasca                               
-  

015 DUKUNGAN  LAYANAN  PEMBELAJARAN ( PNBP/BLU )                               
-  
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   051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran                               
-  

   A Penyusunan Dokumen Perencanaan                               
-  

4257.015.051.A. 525112 525112  Belanja Barang                               
-  

    - ATK, Konsumsi dan Bahan habis lainnya   

   L PENUNJANG LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
TINGGI 

                              
-  

4257.015.051.L. 525112 525112  Belanja Barang                          
600  

    -  ATK dan Bahan Habis Lainnya   

4257.015.051.L. 525115 525115  Belanja Perjalanan                     
65.800  

    - Belanja Perjalanan   
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4257.015.051.L. 525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                     
59.581  

    - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya   

4257.015.051.L. 525121 525121  Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                     
85.500  

    Belanja Barang Persediaan ( 1 KEG x 24 PKT x 1 KALI )   

   052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran                               
-  

   B Pemeliharaan Gedung,Bangunan dan Halaman Fakultas 
dan Pascasarjana 

                              
-  

4257.015.052.B. 525114 525114  Belanja Pemeliharaan                          
258  

    -  Pemeliharaan Gedung , Bangunan dan Halaman 
Fakultas dan Pascasarjana 
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   C Pemeliharaan Sarana Perkantoran Fakultas dan 
Pascasarjana 

                              
-  

4257.015.052.C. 525114 525114  Belanja Pemeliharaan                       
8.500  

    -  Pemeliharaan Sarana Perkantoran   

   056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu 
SDM Tenaga Pendidikan 

  

   C Diklat dan Workshop /Seminar/TA Staff Administrasi dan 
Teknisi 

                              
-  

4257.015.056.C. 525115 525115  Belanja Perjalanan                               
-  

    -  Biaya Perjalanan Workshop   

4257.015.056.C. 525119 525119  Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya                               
-  

      -  Bantuan Pendaftaran Peserta Seminar/Workshop   
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    Total (RP)            
428.913.439  

      Persentase (%)                         

83.71 % 
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BAB IV 

PENUTUP 

Seluruh kegiatan yang direncanakan di Pascasarjana Undiksha sudah 

terlaksana dengan sangat baik dengan realisasi anggaran mencapai 83,71 %. 

Semoga laporan kegiatan Pascasarjana 2020 ini dapat memberikan data yang 

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya civitas akademik di lingkungan 

Pascasarjana Undiksha. 
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