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BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum
1.

Gambaran Umum Fakultas
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (FIP UM) adalah salah satu dari 8
(delapan) Fakultas yang ada di dalam Universitas Negeri Malang (FIP, FMIPA, FS, FT, FE, FIK, FIS,
dan FPPsi). FIP UM memiliki enam Jurusan, yaitu Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK), Jurusan
Teknologi Pendidikan (TEP), Jurusan Administrasi Pendidikan (AP), Jurusan Pendidikan Luar
Sekolah (PLS), Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah (KSDP), dan Jurusan
Pendidikan Luar Biasa (PLB). Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor
143/DIKTI/Kep/2000, dan dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan kelembagaan yang
terjadi, pada tahun 2014, dari enam Jurusan yang dibina saat ini terdapat tujuh program studi S1,
enam program studi S2, dan empat program studi S3.
Jurusan BK membina Program Studi S1, S2, dan S3 Bimbingan dan Konseling, Jurusan
TEP membina Program Studi S1, S2, dan S3 Teknologi Pendidikan, Jurusan AP membina
Program Studi S1 Administrasi Pendidikan dan S2, S3 Manajemen Pendidikan, Jurusan PLS
membina Program Studi S1, S2, dan S3 Pendidikan Luar Sekolah, sedangkan Jurusan KSDP
membina Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Program Studi S1
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini,
serta Jurusan Pendidikan Luar Biasa membina Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB)
dan S2 Pendidikan Khusus.
FIP UM terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni; serta menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Sesuai tradisi manajemen yang telah dikembangkan di FIP UM, setiap saat secara periodik
dilakukan evaluasi secara internal maupun eksternal. Penting bagi semua pihak untuk melihat
dan meneliti kembali bagaimana FIP UM telah tumbuh dan berkembang, serta ke mana arah
pertumbuhan selanjutnya akan dikembangkan. Inilah saat yang paling tepat bagi internal
komunitas FIP UM, para pemangku kepentingan (stake-holder), dan masyarakat luas untuk
melihat kembali FIP UM secara keseluruhan, mengkaji bagian demi bagian, untuk menentukan
langkah maju ke mana FIP UM akan dikembangkan dan diharapkan berkembang oleh para
pemangku kepentingan, serta para pemetik manfaatnya. Dalam kepentingan inilah diperlukan
adanya sebuah dokumen Rencana Strategis yang menjadi pedoman dan acuan bagi pihak-pihak
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yang terlibat dan yang berkepentingan terkait dengan pengembangan FIP UM dan sektor
pendidikan pada umumnya.
Secara menajerial, dokumen perencanaan pengembangan dan pembangunan dapat
dikelompokkan berdasarkan jangka waktu dan keperluannya. Ada yang disebut sebagai
rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra), rencana program operasional
(RPO), dan rencana UM untuk periode 2020-2024.
Rencana Strategis Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang 2020-2024 ini
dikembangkan dan disusun agar menjadi acuan bagi seluruh komponen kelembagaan di dalam
mewujudkan visi, misi, dan tujuan FIP yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UM
sebagai the learning university. Dengan demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh pimpinan
dan segenap civitas akademika universitas tetap pada arah yang konsisten, akseleratif, bersifat
sinergis, koordinatif, terpadu, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam suatu pola
sikap dan pola tindak yang efisien, efektif, dan produktif.
2.

Kinerja Fakultas Tahun 2019

a.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran yang Unggul
Misi strategis penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dicapai dengan
sembilan belas indikator, yaitu persentase lulusan tepat waktu, rata-rata lama studi S1, rata-rata
IPK lulusan S1, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, persentase dosen bersertifikat
pendidik, persentase dosen berkualifikasi S3, persentase mahasiswa yang lulus PPG, rasio
dosen tetap terhadap jumlah dosen, persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, persentase
dosen dengan jabatan guru besar, persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi,
jumlah bahan ajar ber-ISBN, jumlah bahan ajar on-line, jumlah dosen yang terlibat dalam
kegiatan ilmiah internasional, jumlah tendik penerima beasiswa DN/LN, jumlah dosen dan
tendik yang mengikuti pendidikan non-gelar, jumlah dosen yang mengikuti pelatihan
peningkatan kompetensi, jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan
kompetensi, jumlah dosen yang mengikuti pelatihan terkait tridharma perguruan tinggi pada
tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sebagian besar sudah
terealisasi 100%. Berikut ini disajikan masing-masing indikator kinerja.

1)

Persentase Lulusan Tepat Waktu
Persentase lulusan tepat waktu merupakan salah satu indikator dari penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran yang unggul. Pada tahun 2019 target kinerja dapat tercapai 82,45
% dari target 80 %, sehingga secara konkrit dapat tercapai, bahkan melebihi target yang
ditetapkan. Hasil tersebut dikuatkan dengan data rata-rata lama studi mahasiswa. Pada tahun
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2019, rata-rata lama studi S1, realiasasinya sebesar 8 (delapan) semester dari target yang
ditetapkan 8,5 semester. Dengan demikian, lama studi S1 melebihi target yang ditetapkan.
2)

Rata-rata IPK lulusan S1
Rata-rata IPK lulusan S1 mengindikasikan prestasi mahasiswa selama menempuh pembelajaran
di kampus, apabila IPK lulusan tinggi maka akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi, sebaliknya
apabila IPK lulusan turun maka akan menurun pula kualitas perguruan tingginya. Pada tahun 2019
target kinerja untuk indikator rata-rata IPK lulusan S1, yakni 3,5 dan realiasasinya ialah 3,52. Dengan
demikian, indeks prestasi mahasiswa dapat tercapai secara maksimal.

3)

Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen
Salah satu indikator terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul yaitu
rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen. Pada tahun 2019 target indikator kinerja rasio jumlah
mahasiswa terhadap dosen yakni 1:29 dan realisasi ketercapaiannya ialah 1:26. Dengan
demikian rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen melebihi target yang sudah ditentukan.

4)

Persentase dosen bersertifikat pendidik
Persentase dosen bersertifikat pendidik merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja.
Pada tahun 2019, target kinerja fakultas untuk indikator persentase dosen bersertifikat pendidik
sebesar 90 %. Realisasinya tercapai 88,5 %, sehingga belum mencapai target secara maksimal.
Hal ini disebabkan banyak dosen yang pensiun, sedangkan dosen yang baru masuk belum ada
formasi untuk mengikuti sertifikasi dosen.

5)

Persentase dosen berkualifikasi S3
Kualitas SDM di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh dosen yang
berkualifikasi S3. Semakin tinggi jenjang pendidikan dosen, maka akan semakin profesional
pula kinerjanya, dan hal ini akan berdampak pada peningkatan lulusan perguruan tinggi.
Persentase dosen berkualifikasi S3 merupakan salah satu indikator dari capaian kinerja. Pada
tahun 2019 target kinerja unit untuk indikator persentase dosen berkualifikasi S3 yakni 35%,
sedangkan realisasinya sebesar 39,23%. Dengan demikian target kinerja untuk persentase dosen
berkualifikasi S3 daat tercapai secara maksimal.

6)

Persentase mahasiswa yang lulus PPG
Persentase mahasiswa yang lulus PPG merupakan salah satu indikator dari capaian kinerja.
Pada tahun 2019 target kinerja unit untuk indikator persentase mahasiswa yang lulus PPG,
yakni 71% sedangkan realisasinya sebesar 69,60%. Dengan demikian capaian kinerja sudah
hampir memenuhi target yang ditentukan.
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7)

Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen
Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen merupakan salah satu indikator dari capaian
kinerja. Pada tahun 2019 target kinerja unit untuk indikator rasio dosen tetap terhadap jumlah
dosen, yakni 1:95 sedangkan realisasinya sebesar 1:87. Dengan demikian capaian kinerja unit
sudah memenuhi target yang ditentukan.

8)

Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala
Salah satu indikator terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul yaitu
persentase dosen dengan jabatan lektor kepala. Pada tahun 2019 target kinerja unit untuk
indikator persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, yakni 40% sedangkan realisasinya
sebesar 38%. Dengan demikian capaian kinerja hampir mencapai target yang ditentukan.

9)

Persentase dosen dengan jabatan guru besar
Jumlah guru besar pada suatu lembaga merupakan indikasi dosen yang profesional.
Semakin banyak jumlah guru besar pada universitas, maka semakin tinggi kualitas lembaganya
sebab terdapat banyak pakar pendidikan di dalamnya. Pada tahun 2019 target kinerja unit untuk
indikator jumlah persentase dosen dengan jabatan guru besar, yakni 9 % sedangkan realisasinya
sebesar 9,09%. Dengan demikian capaian kinerja dapat mencapai target yang ditentukan.

10) Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi
Kualitas SDM di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh tenaga kependidikan
yang berkompetensi. Salah satu indikator terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang
unggul yaitu jumlah persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi. Pada tahun
2019 target kinerja jumlah persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi, yakni
52% sedangkan realisasinya sebesar 65%. Dengan demikian capaian kinerja sudah melebihi
target yang ditentukan.
11) Jumlah bahan ajar ber-ISBN
Menulis buku ajar dapat menunjang karir dosen di kampus, dan akan lebih baik apabila
buku tersebut dapat diterbitkan oleh penerbit nasional (ber-ISBN). Pada tahun 2019 target
jumlah bahan ajar ber-ISBN sebesar 40 sedangkan capaian kinerjanya sebesar 62 judul bahan
ajar ber-ISBN. Dengan demikian, capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan.
12) Jumlah bahan ajar online yang disusun dosen tahun berjalan
Selain bahan ajar cetak, bahan ajar online juga dibutuhkan untuk mendukung proses
pendidikan dan pembelajaran mahasiswa, pada perkembangan jaman yang semakin modern
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saat ini, mahasiswa lebih nyaman mengakses materi secara online daripada datang ke
perpustakaan secara langsung, oleh karena itu materi penunjang secara online sangat
bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa. Pada tahun 2019 target jumlah bahan ajar online sebesar
60 sedangkan capaian kinerjanya sebesar 104 judul bahan ajar ber-ISBN. Dengan demikian,
melebihi target yang ditetapkan.
13) Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah internasional
Seorang dosen tidak hanya dituntut untuk dapat mengajar, tetapi juga melaksanakan
berbagai kegiatan ilmiah untuk menunjang karirnya baik pada skala nasional maupun
internasional. Keikutsertaan dosen dalam berbagai kegiatan ilmiah mencerminkan keaktifan
dosen tersebut, semakin sering mengikuti maka semakin luas pengetahuan yang diperolehnya.
Pada tahun 2019 target kinerja unit indikator jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah
internasional pada tahun berjalan sebesar 60 sedangkan realisasinya 82. Dengan demikian,
melebihi target yang ditetapkan.
14) Jumlah tendik penerima beasiswa DN/LN
Salah satu indikator terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul yaitu
jumlah tendik penerima beasiswa DN/LN. Pada tahun 2019 target kinerja unit untuk indikator
jumlah tendik penerima beasiswa DN/LN pada tahun berjalan, dan dapat

tercapai

sepenuhnyan, namun masih pada program studi non gelar.
15) Jumlah dosen yang mengikuti Pendidikan Non Gelar
Pada tahun 2019 target kinerja jumlah dosen dan tendik yang mengikuti pendidikan non
gelar pada tahun berjalan sebesar 10 dosen, sedangkan realisasinya sebesar 15 dosen. Dengan
demikian, dapat tercapai sepenuhnya, bahkan melebihi target yang ditetapkan.
16) Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi
Pelatihan peningkatan kompetensi dosen memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas
terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul. Jumlah dosen yang mengikuti
pelatihan peningkatan kompetensi pada tahun 2019 sebesar 60 dosen dan ketercapaiannya
sebesar 82 dosen. Dengan demikian, dapat mencapai melebihi tarjet yang ditetapkan.
17) Jumlah tendik yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi
Tarjet jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pada
tahun 2019 sebanyak 40 tendik dan realisasinya mencapai 45 tendik. Dengan demikian, dapat
mencapai target yang ditentukan.
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18) Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan terkait tridharma PT
Selain pelatihan peningkatan kompetensi dosen, salah satu indikator terselenggaranya
pendidikan dan pembelajaran yang unggul adalah jumlah dosen yang mengikuti pelatihan
terkait tridharma perguruan tinggi. Pada tahun 2019 target kinerja indikator tersebut sebesar 90
dan ketercapaiannya mencapai 128 dosen yang mengikuti pelatihan terkait tridharma Perguruan
Tinggi. Dengan demikian, pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan.
b.

Pencapaian Lulusan yang Unggul, Relevan, dan Keberterimaan Tinggi secara Nasional
dan Regional
Misi strategis mencapai lulusan yang unggul, relevan dan keberterimaan tinggi secara
nasional dan internasional dicapai melalui dua puluh dua indikator, yaitu: persentase lulusan
bersertifikat kompetensi dan profesi, persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai
bidangnya, rasio afirmasi, persentase mahasiswa penerima beasiswa, jumlah mahasiswa
berprestasi, jumlah mahasiswa yang berwirausaha, jumlah mahasiswa penerima bantuan
Bidikmisi, jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah internasional pada tahun
berjalan, jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah nasional (selain PIMNAS), jumlah
proposal PKM yang didanai, jumlah proposal PKM yang lolos PIMNAS, jumlah proposal
kewirausahaan yang lolos kewirausahaan awards, jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan
pengembangan karakter, jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat regional dan
nasional, jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat internasional, jumlah
mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang penalaran, kreativitas, minat dan bakat, jumlah
mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi, jumlah program studi penyelenggara Uji
kompetensi, jumlah mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit, serta jumlah
mahasiswa dan alumni yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini
disajikan masing-masing indikator kinerja.

1)

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan dan keberterimaan yaitu
persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi. Pada tahun 2019 target kinerja unit
dengan indikator jumlah persentase lulusan bersetifikat kompetensi dan profesi, yakni 85% dan
ketercapaiannya sebesar 66,53%. Dengan demikian, target kinerja unit belum tercapai secara
maksimal.
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2)

Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya
Pentingnya bekerja sesuai dengan bidang ilmu merupakan salah satu indikator mencapai
lulusan yang unggul, relevan dan keberterimaan. Pada tahun 2019 target kinerja unit dengan
indikator jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, yakni 56% dan
ketercapaiannya sebesar 60,25%. Dengan demikian, target kinerja unit sudah tercapai sesuai
dengan target yang ditentukan.

3)

Rasio afirmasi
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan dan keberterimaan yaitu rasio
afirmasi. Pada tahun 2019 target kinerja unit dengan indikator rasio afirmasi, yakni 20% dan
ketercapaiannya sebesar 10%. Dengan demikian, target kinerja unit belum mncapai sesuai
dengan target yang ditentukan.

4)

Persentase mahasiswa penerima beasiswa
Jumlah persentase mahasiswa penerima beasiswa merupakan salah satu indikator dalam
mencapai lulusan yang unggul, relevan, dan berterima. Pada tahun 2019 jumlah target kinerja
dengan indikator persentase mahasiswa penerima beasiswa sebesar 18,3%, dan capaiannya
sebesar 18,57%. Dengan demikian, kinerja unit dapat mencapai target yang ditentukan.

5)

Jumlah mahasiswa berprestasi
Jumlah mahasiswa berprestasi adalah salah satu indikator dalam mencapai lulusan yang
unggul, relevan, dan keberterimaan. Pada tahun 2019 target jumlah mahasiswa berprestasi
sebesar 51 sebesar dan realisasinya mencapai 51 mahasiswa berprestasi, sehingga dapat
mencapai target yang ditentukan.

6)

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
Berwirausaha pada masa kuliah merupakan pengalaman yang berharga untuk bekal setelah
lulus. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha merupakan salah satu indikator untuk mencapai
lulusan yang unggul, relevan, dan berterima. Pada tahun 2019 target jumlah mahasiswa yang
berwirausaha sebesar 30 sebesar dan realisasinya mencapai 40 mahasiswa yang berwirausaha,
sehingga melebihi target yang ditetapkan.

7)

Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi (sekarang KIP Kuliah)
Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu
secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di
perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa penerima bantuan adalah salah satu indikator mencapai
lulusan yang unggul, relevan, dan berterima. Pada tahun 2019 target jumlah mahasiswa
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bidikmisi sebesar 228 sebesar dan realisasinya mencapai 299 mahasiswa Bidikmisi (sekarang
KIP Kuliah). Dengan demikian, masih dapat mencapai target yang ditetapkan.
8)

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah internasional
Mahasiswa aktif dan kreatif perlu menyalurkan bakatnya pada berbagai kegiatan ilmiah
untuk meningkatkan prestasinya. Prestasi mahasiswa juga akan membawa dampak baik bagi
lembaganya oleh karena itu diharapkan lembaga senantiasa mendukung dan mewadahi
kebutuhan penunjang prestasi mahasiswa. Target jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan
ilmiah internasional pada tahun 2019 sebesar
30 dan realisasinya sebesar 40, sehingga dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

9)

Jumlah mahaiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah nasional (selain PIMNAS)
Kegiatan ilmiah nasional merupakan wadah bagi mahasiswa yang aktif dan kreatif untuk
menyalurkan bakat dan meningkatkan prestasinya. Prestasi mahasiswa juga akan membawa
dampak baik bagi lembaganya, oleh karena itu diharapkan lembaga senantiasa mendukung dan
mewadahi kebutuhan penunjang prestasi mahasiswa. Salah satu indikator mencapai lulusan
yang unggul, relevan, dan berterima adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah
nasional. Pada tahun 2019 target jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ilmiah nasional
selain PIMNAS sebesar 100 dan ketercapaiannya sebesar 88, sehingga masih belum mencapai
secara maksimal.

10) Jumlah proposal PKM yang didanai
Program kreativitas mahasiswa merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dalam
menyalurkan bakat menulisnya, proposal PKM terbaik akan memperoleh dana untuk
dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pada tahun 2019 target jumlah
proposal yang didanai yaitu 10 dan capaiannya sebesar 17, sehingga dapat mencapai target yang
ditetapkan.
11) Jumlah proposal PKM yang lolos PIMNAS
Jumlah proposal PKM didanai yang lolos PIMNAS merupakan salah satu faktor penentu
peringkat perguruan tinggi, oleh karena itu perlu pembinaan agar mahasiswa menghasilkan
proposal PKM yang berkualitas. Target jumlah proposal PKM didanai yang lolos PIMNAS
pada tahun 2019 targetnya sebesar 2. Dari dua proposal tersebut satu proposal mendapatkan
medali emas.
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12) Jumlah proposal kewirausahaan yang lolos Kewirausahaan Awards
Program kewirausahaan mengajarkan kepada mahasiswa untuk hidup mandiri, kreatif
serta berinovasi. Mahasiswa yang terampil berwirausaha dapat memperoleh penghargaan
sebagai motivasi untuk terus berprestasi, target jumlah proposal kewirausahaan yang lolos
kewirausahaan awards tahun 2019 adalah 4 dan tercapai sebesar 2. Dengan demikian, dapat
tercapai 50%. Diharapkan lebih banyak lagi proposal kewirausahaan yang lolos di
kewirausahaan awards pada tahun berikutnya.
13) Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan pengembangan karakter
Pelatihan pengembangan karakter merupakan salah satu upaya untuk memperoleh lulusan
yang unggul dan berdaya serap tinggi di masyarakat. Pengembangan karakter dilakukan untuk
membangun rasa percaya diri dan sikap yang baik pada lingkungan kerja juga masyarakat. Pada
tahun 2019 ini target sebesar 500 dengan capaian 981. Dengan demikian, jumlah mahasiswa
yang mengikuti pelatihan pengembangan karakter berhasil melebihi target yang diharapkan.
14) Jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat regional dan nasional
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan, dan berkebeterimaan yakni
jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat regional dan nasional. Pada tahun 2019
target kinerja unit jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat regional dan nasional,
yakni sebesar 40 dan ketercapaiannya sebesar 43 mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat
regional dan nasional, sehingga melebihi target yang ditetapkan.
15) Jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat internasional
Selain indikator jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat regional dan
nasional, jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat internasional juga menjadi salah
satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan, dan berkebeterimaan. Target kinerja
jumlah mahasiswa peraih medali kompetensi tingkat internasional pada tahun 2019, yakni
sebesar 2, dan realisasinya dapat 16, sehingga melebihi tarjet yang ditetapkan.
16) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang penalaran, kreativitas, minat dan
bakat
Jumlah mahasiswa peraih minat dan bakat merupakan salah satu indikator pencapaian
lulusan yang unggul, sebab mampu meraih prestasi dan mengharumkan nama universitas,
sehingga daya keberterimaan lulusanpun akan meningkat pula. Pada tahun 2019 target jumlah
mahasiswa peraih penghargaan dalam minat dan bakat sebesar 100 dan tercapai sebesar 103,
sehingga dapat target yang ditetapkan mencapai secara maksimal.

9
Renstra Bisnis Fakultas Ilmu Pendidikan 2020-2024

17) Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan dan keberterimaan yaitu
jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi. Pada tahun 2019 target kinerja unit dengan
indikator jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi yakni 70 dan ketercapaiannya
sebesar 24. Dengan demikian, masih belum mencapai target kinerja unit sudah tercapai sesuai
dengan target yang ditetapkan.
18) Jumlah program studi penyelenggara uji kompetensi
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan dan keberterimaan yaitu
jumlah program studi penyelenggara uji kompetensi. Pada tahun 2019 target kinerja unit
dengan indikator jumlah program studi penyelenggara uji kompetensi yakni 1 dan
ketercapaiannya sebesar 1. Dengan demikian, target kinerja unit sudah tercapai sesuai dengan
target yang ditentukan.
19) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan dan berterima yaitu jumlah
mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit. Pada tahun 2019 target kinerja unit dengan
jumlah mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit yakni 10 dan ketercapaiannya
sebesar 10. Persentasenya sebesar 100%. Dengan demikian, masih belum mencapai
sepenuhnya target yang ditetapkan.
20) Jumlah mahasiswa dan alumni yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat
Salah satu indikator mencapai lulusan yang unggul, relevan dan berterima secara nasional
dan regional adalah jumlah mahasiswa dan alumni yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Pada tahun 2019 target kinerja unit dengan jumlah mahasiswa dan alumni yang
mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat mencapai tarjet sepenuhnya. Dengan
demikian, secara umum untuk sasaran strategis dua dapat mencapai target yang ditetapkan.
c.

Peningkatan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional
Misi strategis meningkatkan jumlah publikasi nasional dan internasional dicapai dengan
dua puluh satu indikator, yaitu: jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional
terakreditasi, jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional, jumlah publikasi
internasionak terindeks, jumlah kerjasama penelitian dengan pemerintah/lembaga, jumlah
kerjasama penelitian dengan universitas di dalam negeri, jumlah kerjasama penelitian dengan
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universitas di luar negeri, jumlah penelitian yang dilakukan dengan asosiasi profesi, jumlah
penelitian yang dilakukan dengan DU/DI, jumlah kegiatan ilmiah tingkat nasional, jumlah
kegiatan ilmiah tingkat internasional, jumlah jurnal nasional yang dilanggan, jumlah jurnal
internasional yang dilanggan, jumlah judul bahan ajar cetak, jumlah bahan ajar on-line, jumlah
e-journal yang dilanggan, jumlah jurnal ilmiah internal UM yang terakreditasi, jumlah buku
referensi/monograf yang ber-ISBN. Capaian indikator kinerja sebagian besar dapat terealisasi.
Berikut ini disajikan masing-masing indikator kinerja.
1)

Jumlah publikasi internasional terindeks
Jumlah publikasi internasional terindeks merupakan salah satu indikator untuk
meningkatkan publikasi lembaga. Semakin banyak artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau
prosiding internasional terindeks, tentu juga bermanfaat bagi para pembaca. Pada tahun 2019
jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan atau prosiding internasional terindeks
ditargetkan sebesar 134 dan terealisai 143, sehingga dapat tercapai secara maksimal.

2)

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks
Jumlah publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks mengindikasikan
peningkatan produktivitas SDM lembaga, semakin banyak jumlah karya ilmiah yang
terpublikasi pada jurnal internasional, semakin produktif pula suatu lembaga. Pada tahun 2019
jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional teindeks ditargetkan sebesar
35, dan terealisai 53. Dengan demikian dapat tercapai secara maksimal, akan tetapi, ditinjau
dari jurnal terindeks scopus masih bekum dapat mencapai sepenuhnya.

3)

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi juga
merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan publikasi lembaga. Karya yang
dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi akan membawa nama baik lembaga, sehingga
kualitas karya SDM UM akan mampu bersaing pada skala nasional. Pada tahun 2019 jumlah
karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi ditargetkan sebesar 41 dan
terealisai 120, sehingga dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan.

4)

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional
Selain pada jurnal nasional terakreditasi, penerbitaan pada jurnal nasional juga menjadi
indikator kinerja. Pada tahun 2019, publikasi dosen pada jurnal nasional dapat mencapai 146
dari 128 yang ditargetkan. Dengan demikian, juga dapat mencapai target secara maksimal.
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5)

Jumlah judul makalah kegiatan ilmiah internasional hasil penelitian
Jumlah judul makalah kegiatan ilmiah internasional hasil penelitian juga menjadi indikator
pencapaian kinerja. Pada tahun 2019, jumlah makalah kegiatan internasional hasil penelitian
FIP dapat mencapai 260 dari 162 yang ditargetkan. Dengan demikian, ketercapaiannya jauh
melebihi target.

6)

Jumlah judul makalah kegiatan ilmiah nasional hasil penelitian
Selain jumlah judul makalah ilmiah internasional, jumlah makalah kegiatan ilmiah
nasional juga menjadi indikator pencapaian kinerja. Pada tahun 2019, FIP dapat menghasilkan
sebanyak 52 makalah kegiatan ilmiah nasional dari 48 yang ditargetkan. Dengan demikian,
juga dapat mencapai target secara maksimal.

7)

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional
Keaktifan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah pada tingkat nasional adalah salah satu
ajang untuk publikasi pada masyarakat dan memperluas pengetahuan baik dosen maupun
mahasiswa. Untuk itu, jumlah kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional juga menjadi
indikator pencapaian kinerja. Pada tahun 2019, FIP dapat merealisasi sebanyak 3 (tiga)
kegiatan ilmiah internasional dari 3 (tiga) kegiatan yang ditargetkan. Dengan demikian, target
dapat tercapai sepenuhnya. Demikian juga, kegiatan ilmiah tingkat nasional, FIP juga dapat
menyelenggarakan sebanyak 10 kegiatan ilmiah tingkat nasional dari 7 (tujuh) kegiatan yang
ditargetkan. Dengan demikian, dapat mencapai target secara maksimal.

8)

Jumlah kuliah tamu yang diselenggarakan
Selain menyelenggarakan kegiatan ilmiah, dalam rangka menambah wawasan dan
pengalaman mahasiswa juga perlu dilaksanakan kuliah tamu. Oleh karena hal ini menjadi tarjet
pencapaian kinerja. Pada tahun 2019, FIP dapat menyelenggarakan 4 kegiatan kuliah tamu,
dari 1 kegiatan yang ditargetkan. Dengan demikian, dapat mencapai melebihi target.

9)

Jumlah buku referensi/monograf yang ber- ISBN
Jumlah buku referensi/monograf yang diterbitkan di tingkat nasional merupakan salah satu
indikator untuk meningkatkan publikasi lembaga, semakin banyak buku referensi yang
diterbitkan di tingkat nasional akan menambah nilai bagi lembaga dan penulis, dan tentunya
juga bermanfaat bagi para pembaca. Pada tahun 2019 target jumlah buku referensi/monograf
yang diterbitkan sebesar 10 dan realisasinya 12, sehingga dapat tercapai secara maksimal.
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10) Jumlah e-journal yang dilanggan
Selain jurnal yang berbentuk cetak, dibutuhkan juga e-journal untuk mempermudah
pengaksesan tanpa harus meminjam jurnal cetak terlebih dahulu, sehingga lebih praktis dalam
menunjang karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Pada tahun 2019 target jumlah e-journal yang
dilanggan pada yaitu 5 (lima) dan terealisasi sebesar 5, sehingga dapat mencapai target
sepenuhnya.
11) Jumlah judul bahan ajar cetak
Bahan ajar cetak dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan dan pembelajaran
mahasiswa karena melalui bahan ajar, dosen dapat menyampaikan materi lebih luas dan
mahasiswa juga dapat memperoleh kemudahan dalam mencari sumber teori pada tugas kuliah.
Pada tahun 2019 target jumlah judul bahan ajar cetak sebesar 35 dan realisasinya sebesar 62,
sehingga dapat mencapai target sepenuhnya.
12) Jumlah jurnal ilmiah internal UM yang terakreditasi
Jurnal ilmiah yang terakreditasi tingkat nasional adalah salah satu wadah untuk publikasi
bagi dosen, peneliti, masyarakat serta memperluas penyebaran ilmu pengetahuan. Tahun 2019
target jumlah jurnal ilmiah internal yang terakreditasi yaitu 4 (empat), realisasinya sebesar 9
(sembilan), sehingga dapat mencapai target sepenuhnya. Ketercapaian ini berkat hasil
pengelolaan jurnal yang dilakukan secara profesional dan perbaikan manajemen penerbitan.
13) Jumlah jurnal internasional yang dilanggan
Sama halnya dengan pelangganan jurnal nasional, maka pelangganan jurnal internasional
juga bertujuan untuk mempermudah dosen dan mahasiswa untuk menggali pengetahuan yang
lebih luas dalam skala dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan negara lain. Jumlah
jurnal internasional yang dilanggan pada tahun 2019 sebesar 15 dengan realisasi 15, sehingga
target dapat tercapai sepenuhnya.
14) Jumlah jurnal nasional yang dilanggan
Pelangganan jurnal nasional bertujuan memudahkan para dosen dan mahasiswa dalam
mengakses jurnal untuk menunjang materi dalam karya ilmiah, penelitian maupun menambah
wawasan. Pada tahun 2019 target jumlah jurnal nasional yang dilanggan sebesar 10 dan
realisasinya 16, sehingga melebihi target yang ditetapkan.
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15) Jumlah kerjasama penelitian dengan pemerintah/lembaga
Jumlah kerjasama penelitian dengan pemerintah/lembaga merupakan salah satu indikator
dalam meningkatkan publikasi nasional dan internasional. Tahun 2019 target jumlah kerjasama
penelitian dengan pemerintah/lembaga yaitu 5 (lima) dan memperoleh pencapaian sebesar 5
(lima), sehingga dapat mencapai target secara maksimal.
16) Jumlah kerjasama penelitian dengan universitas di dalam negeri
Untuk meningkatkan publikasi nasional dan internasional maka dibutuhkan kerjasama
dengan universitas di dalam negeri sehingga reputasi lembaga meningkat. Target jumlah
kerjasama dengan universitas di dalam negeri pada tahun 2019 yaitu 6 (enam) dengan realisasi
sebesar 8 (delapan), sehingga dapat mencapai melebihi target yang ditetapkan.
17) Jumlah kerjasama penelitian dengan universitas di luar negeri
Untuk meningkatkan publikasi nasional dan internasional maka dibutuhkan kerjasama
tidak hanya dengan universitas di dalam negeri tetapi juga di luar negeri sehingga reputasi
lembaga meningkat. Target jumlah kerjasama dengan universitas di luar negeri pada tahun
2019 yaitu 1 (satu) dengan realisasi sebesar 5 (lima), sehingga dapat mencapai melebihi target
yang ditetapkan.
18) Jumlah penelitian yang dilakukan dengan asosisasi profesi
Salah satu indikator untuk meningkatkan publikasi nasional dan internasional adalah
jumlah penelitian yang dilakukan dengan asosiasi profesi. Pada tahun 2019 target kinerja
dengan indikator jumlah penelitian yang dilakukan dengan asosiasi profesi sebesar 1 (satu) dan
realisasinya sebesar 2 (dua), sehingga dapat mencapai melebihi target yang ditetapkan.
19) Jumlah penelitian yang dilakukan dengan DU/DI
Salah satu indikator untuk meningkatkan publikasi nasional dan internasional adalah
jumlah penelitian yang dilakukan dengan DU/DI. Pada tahun 2019 target kinerja dengan
indikator jumlah penelitian yang dilakukan dengan DU/DI sebesar 1 (satu) dan realisasinya
sebesar 1 (satu), sehingga dapat mencapai target secara maksimal.
20) Jumlah workshop pembelajaran online
Selain bahan ajar cetak, workshop pembelajaran online juga dibutuhkan untuk mendukung
proses pendidikan dan pembelajaran mahasiswa, pada perkembangan jaman yang semakin
modern saat ini. Pada tahun 2019 jumlah workshop pembelajaran online ditargetkan sebesar 1
(satu) dan realisasinya sebesar 4 (empat), sehingga dapat tercapai melebihi target.
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21) Peningkatan Pemerolehan HKI
Misi strategis meningkatkan pemerolehan HKI dicapai dengan 2 (dua) indikator, yaitu
jumlah HKI yang didaftarkan, dan jumlah HKI (granted). Capaian indikator kinerja sebagian
dari 2 (dua) indikator sudah terealisasi sepenuhnya. Berikut ini disajikan masing- masing
indikator kinerja.
22) Jumlah HKI yang didaftarkan
Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau
peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Sebelum
memperoleh HKI, maka terlebih dahulu dilakukan pengajuan dokumen usulan kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual untuk diproses dan disetujui. Target jumlah HKI
yang didaftarkan pada tahun 2019 yaitu 50 dan memperoleh realisasi sebesar 51, sehingga dapat
mencapai target secara maksimal.
23) Jumlah HKI (granted)
Jumlah hak kekayaan intelektual yang diperoleh merupakan indikator dalam penentuan
peringkat perguruan tinggi di Indonesia. Dokumen HKI yang telah diajukan dan disetujui
mempengaruhi jumlah HKI pada lembaga. Tahun 2016 target jumlah HKI ialah 10 dan
realisasinya sebesar 89. Dengan demikian, dapat mencapai melebihi target yang ditetapkan.
d.

Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat yang Berbasis pada Hasil-hasil
Kajian dan Penelitian
Misi strategis meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada
hasi-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan
kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dicapai dengan 8 (delapan)
indikator, yaitu jumlah produk Inovasi, jumlah prototipe Research & Development (R&D),
jumlah prototipe industri, jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat, jumlah sitasi karya
ilmiah, jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam pelayanan, jumlah kerjasama dengan
swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat, dan jumlah kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang didanai dan atau mandiri. Capaian indikator kinerja
sebagian besar sudah terealisasi sepenuhnya. Berikut ini disajikan masing-masing indikator
kinerja.

1)

Jumlah produk inovasi
Produk Inovasi merupakan indikator dari peningkatan kualitas pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung
15
Renstra Bisnis Fakultas Ilmu Pendidikan 2020-2024

pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah produk inovasi sebesar 1 (satu) dan
realisasinya sebesar 7 (tujuh), sehingga daat mencapai melebihi target yang ditetapkan.
2)

Jumlah prototipe Research & Development (R&D)
Prototipe Research & Development (R&D) merupakan salah satu indikator dari
peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan
penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan
masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah produk
inovasi sebesar 3 (tiga) dan realisasinya sebesar 4 (empat), sehingga dapat mencapai target
sepenuhnya.

3)

Jumlah prototipe industri
Prototipe industri merupakan salah satu indikator dari peningkatan kualitas pengabdian
kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung
pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah produk inovasi sebesar 1 (satu) dan
realisasinya sebesar 1 (satu), sehingga target tercapai sepenuhnya.

4)

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat merupakan indikator dari peningkatan
kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian
untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah penelitian yang dimanfaatkan
masyarakat sebanyak 37 dan realisasinya sebesar 46, sehingga dapat tercapai sepenuhnya.

5)

Jumlah sitasi karya ilmiah
Jumlah sitasi karya ilmiah versi scopus merupakan salah satu indikator dari peningkatan
kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian
untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah produk inovasi sebesar
500 dan realisasinya sebesar 500, sehingga daat mencapai target sepenuhnya.

6)

Jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam pelayanan pendidikan masyarakat
Jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam pelayanan masyarakat merupakan salah satu
indikator dari peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-
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hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan
kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah
kerjasama sebesar 25 dan realisasinya sebesar 38, sehingga dapat mencapai melebihi target
yang ditetapkan.
7)

Jumlah kerjasama dengan swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan
masyarakat
Jumlah kerjasama dengan swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat
merupakan salah satu indikator dari peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan,
memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2019
target jumlah kerjasama sebesar 25 dan realisasinya sebesar 25, sehingga target tercapai secara
maksimal.

8)

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai dan atau mandiri
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai dan/atau mandiri merupakan salah
satu indikator dari peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil
kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan
masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2019 target jumlah kegiatan sebesar 70
dan realisasinya sebesar 70, sehingga target dapat tercapai sepenuhnya.

e.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Layanan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
Misi strategis menguatkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tri
dharma perguruan tinggi dicapai dengan 5 (lima) indikator, yaitu: persentase jumlah prodi
dengan akreditasi A, persentase prodi terakreditasi B, jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI),
jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat maupun yang laik industrsi, jumlah Kelompok
Bidang Keahlian dosen. Capaian indikator kinerja sebagian besar sudah terealisasi. Berikut ini
disajikan masing-masing indikator kinerja.

1)

Persentase jumlah prodi dengan akreditasi A
Program studi dengan akreditasi A mempunyai pengaruh terhadap input dan output peserta
didik. Program studi dengan akreditasi A akan lebih diminati dan salah satu tolok ukur dalam
menghasilkan lulusan terbaik. Pada tahun 2019 target persentase jumlah prodi dengan
akreditasi A sebesar 71% dan diikuti dengan pencapaian sebesar 71% juga, sehingga dapat
disimpulkan target tercapai sepenuhnya.
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2)

Persentase prodi terakreditasi B
Persentase prodi terakreditasi B juga merupakan salah satu indikator dari penguatan
kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaran layanan tri dharma perguruan tinggi. Pada tahun
2019 target persentase jumlah prodi dengan akreditasi B sebesar 29% dan diikuti dengan
pencapaian sebesar 29% juga, sehingga dapat disimpulkan target tercapai sepenuhnya.

3)

Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI)
Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) merupakan salah satu indikator dari penguatan
kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaran layanan tri dharma perguruan tinggi. Pada tahun
2019 target jumlah pusat unggulan iptek sebesar 1 (satu) dan diikuti dengan pencapaian sebesar
1 (satu) juga, sehingga dapat disimpulkan target tercapai sepenuhnya.

4)

Jumlah prototipe Teknologi untuk masyarakat maupun yang laik industri
Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat maupun yang laik industri merupakan salah
satu indikator dari penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tri
dharma perguruan tinggi. Tahun 2019 target jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat
maupun yang laik industri sebesar 1 (satu) dan capaiannya sebesar 1 (satu), sehingga target
tercapai sepenuhnya.

5)

Jumlah Kelompok Bidang Keahlian dosen
Membentuk kelompok bidang keahlian memerlukan dosen yang sesuai dengan kualifikasi
yang ditentukan, agar tidak terjadi perselisihan dalam kelompok tersebut. Tahun 2019 target
jumlah dosen yang sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Dari target 21 memperoleh
pencapaian 28, sehingga dapat mencapai target secara maksimal.

6)

Indeks kepuasan layanan
Indeks kepuasan layanan menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja. Pada tahun
2019, ditargetkan sebesar 90, dan FIP dapat mencapainya secara maksimal.

f.

Peningkatan Status Kelembagaan menjadi PTN BH dan Reputasi Institusi pada Skala
Nasional dan Internasional
Misi strategis meningkatkan status kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi institusi
pada skala nasional dan internasional dicapai dengan 5 (lima) indikator, yaitu: jumlah
kerjasama dengan PT di D/N dan L/N, jumlah kerjasama dengan lembaga riset di D/N dan L/N,
jumlah kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha di D/N dan L/N, jumlah kerjasama
dengan lembaga pemerintahan pusat dan daerah, dan jumlah kerjasama dengan ikatan alumni.
Capaian indikator kinerja sebagian besar sudah teralisasi sepenuhnya. Berikut ini disajikan
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masing-masing indikator kinerja.
1) Jumlah kerjasama dengan PT di dalam negeri (D/N) dan luar negeri (L/N)
Untuk meningkatkan status kelembagaan menjadi PTN BH maka dibutuhkan kerjasama
dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga reputasi lembaga
meningkat. Pada tahun 2019 ini, target kerjasama dengan PT di D/N dan L/N sebesar 20 dan
realisasinya 28, dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan.
2) Jumlah kerjasama dengan lembaga riset di dalam negeri (D/N) dan luar negeri (L/N)
Kerjasama dengan lembaga riset dalam melakukan penelitian bisa menjadi sasaran
strategis dalam meningkatkan status kelembagaan, sebab dengan kerjasama akan terjalin
komunikasi yang baik antar lembaga. Jumlah kerjasama dengan lembaga riset di D/N dan L/N
pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5 (lima) dan memperoleh capaian sebesar 7 (tujuh).
Dengan demikian, target dapat tercapai secara maksimal.
3) Jumlah kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha di D/N dan L/N
Salah satu indikator dari meningkatkan status kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi
institusi pada skala nasional dan internasional adalah jumlah kerjasama dengan dunia industri
dan dunia usaha di D/N dan L/N. Pada tahun 2019 target jumlah kerjasama dengan dunia
industri dan dunia usaha di D/N dan L/N yaitu 26 dan pencapaiannya juga 27, sehingga target
dapat tercapai sepenuhnya.
4) Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah
Lembaga perlu mengadakan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk
mendukung dan memfasilitasi segala kegiatan yang dilaksanakan. Jumlah kerjasama dengan
lembaga pemerintah pusat dan daerah yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah 12 dan
realisainya 30, sehingga target dapat tercapai melebihi jumlah yang ditetapkan.
5) Jumlah kerjasama dengan ikatan alumni
Membangun kerjasama dengan ikatan alumni juga diperlukan untuk membangun jaringan
yang luas, selain menjalin silaturahmi juga bisa meningkatkan reputasi institusi dengan
keberhasilan para alumninya. Tahun 2019 target jumlah kerjasama dengan ikatan alumni
adalah 2 (dua) dan terealisasi sebesar 5 (lima). Dengan demikian, target dapat tercapai
sepenuhnya.
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B. Potensi dan Permasalahan
Untuk merumuskan kebijakan dan strategi, perlu dilakukan analisis potensi dan
permasalahan saat ini. Uraian mengenai potensi dan permasalahan saat ini juga sangat
bermanfaat untuk memberikan arah pada perumusan berbagai program kegiatan FIP UM pada
periode 2020-2024. Analisis potensi dan permasalahan ini difokuskan pada keempat bidang
strategi pengembangan fakultas yakni (1) kualitas lulusan, (2) kualitas dosen, (3) kurikulum
dan pembelajaran, serta (4) manajemen dan tata kelola kelembagaan.
1.

Potensi

a.

Kualitas Lulusan
Berdasarkan analisis kondisi yang ada, potensi lulusan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Jumlah animo mahasiswa dari tahun ke tahun meningkat. Pola rekrutmen mampu menjaring
calon mahasiswa yang berkualitas berskala nasional dan internasional. Hal itu menunjukkan
citra fakultas dan universitas semakin baik di masyarakat.
2) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler
semakin meningkat. Pertisipasi mahasiswa dalam kegiatan penalaran dan keilmuan,
pengembangkan bakat

dan minat,

penguatan karakter, penguatan kepemimpinan,

kewirausahaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. Hal itu,
akan dapat menguatkan kompetensi lulusan.
3) Jaringan komunikasi dan kerjasama dengan alumni semakin meningkat. Hal itu, selain dapat
mendorong penyelesaian studi mahasiswa, juga memudahkan lulusan dalam memperoleh
pekerjaan atau mengembangkan wirausaha di masyarakat.
b. Kualitas Dosen
Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa potensi yanmg dimiliki dosen, yakni sebagai
berikut.
1) Banyak dosen fakultas yang memiliki kompetensi baik dalam melaksanakan tri dharma
perguruan tinggi, yaitu kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Sebagian besar dosen memiliki semangat yang baik untuk melaksanakan kegiatan tri dharma
perguruan tinggi, yaitu kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi
ilmiah.
3) Sebagian dosen memiliki keahlian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya institusi lain untuk
membantu, sehingga memperluas jaringan Kerjasama.
4) Tingkat Pendidikan semua dosen sudah memenuhi standar minimal, yaitu berkualifikasi
pendidikan minimal magister.
5) Jumlah karya dosen, baik artikel yang terbit di jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding
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seminar nasional, prosiding seminar internasional, buku, atau HKI semakin meningkat, dari
tahun ke tahun.
6) Semangat dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

c.

Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran
Berdasarkan hasil analisis, berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, ada
beberapa potensi yang dimiliki, yakni sebagai berikut.

1) Kurikulum program studi semakin mapan. Kerikulum menggunakan kurikulum berbasis
kehidupan (life based learning), dengan pendekatan trans disipliner, mengacu pada standar
KKNI plus sangat relevan dengan kondisi dan kebijakan yang ada. Dimulai dengan tahap
pengembangan 2016, 2018, dan 2020, kurikulum semakin mantap untuk diterapkan.
Kurikulum tersebut dilengkapi dengan RPS, SAP, dan implementasinya didukung juga
dengan hand out dan panduan akademik lainnya.
2) Proses pendidikan dan pembelajaran ditunjang dengan bahan pustaka yang memadai, baik di
perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, maupun perpustakaan jurusan atau program studi.
3) Proses pendidikan dan pembelajaran juga ditunjang dengan fasilitas belajar yang memadai,
yaitu ruang kuliah, VCD, computer, sipejar, laboratorium, dan fasilitas lainnya.
4) Proses registrasi administrasi, registrasi akademik, pelayanan bimbingan, mulai dari
pembayaran, perencanaan studi (RKS), kepenasehatan, pemrograman mata kuliah, proses
pembelajaran, proses penilaian, kartu hasil studi, sampai balikan pembelajaran, didukung
dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
5) Kegiatan seminar nasional, konperensi internasional, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan
ilmiah lainnya dilaksanakan secara intensif, sehingga menciptakan uasana akademik yang
kondusif untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa, dosen.

d. Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan
1) Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) di semua bidang kegiatan memperlancar
proses kegiatan pengelolaan.
2) Tersedianya berbagai sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya
e-office, simpega, sibmn, sipum, BKD, kinerja, monitoring kinerja, siakad admin, sigap,
remunerasi, dan aplikasi lainnya memudahkan dalam pengelolaan.
3) Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tri dharma perguruan
tinggi, baik di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
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masyarakat.
4) Tersedianya dana di setiap tahun anggaran, baik yang bersumber dari PNBP, BOPTN, rupiah
murni, atau sumber lainnya, sehingga dapat disusun dan dilaksanakan program kerja fakultas
dan jurusan dalam setiap tahun akademik dalam rangka merealisasi renstra yang ditetapkan.
5) Adanya kebijakan penyediaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari
universitas melalui LP2M pada setiap tahun meningkatkan jumlah penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan publikasi dosen maupun mahasiswa.
6) Banyaknya Kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam negeri maupun luar negeri,
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

2. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi FIP UM bisa bersifat internal maupun eksternal. Hal ini,
dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, ada beberapa yang masih belum
tercapai. Permasalahan tersebut mencakup masalah kualitas lulusan, kualitas dosen, kualitas
kurikulum dan pembelajaran, serta kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan.
a. Kualitas Lulusan
Beberapa masalah berkaitan dengan kualitas lulusan adalah sebagai berikut.
1) Distribusi asal mahasiswa masih belum merata di seluruh Indonesia. Sebagian besar masih
berasal dari sekitar Jawa Timur.
2) Mahasiswa yang berasal dari luar negeri masih belum terlalu banyak.
3) Kerjasama dengan dunia usaha dan industri masih belum sampai pada Kerjasama dalam
penerimaan pegawai atau tenaga kerja bagi para lulusan.
4) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen
masih belum optimal.
5) Kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi
sebagai persyaratan kelulusan program doktor masih relatif rendah.

b. Kualitas Dosen
Beberapa masalah berkaitan dengan kualitas dosen adalah sebagai berikut.
1) Belum seluruh dosen memiliki sertifikat pendidik, teutama dosen-dosen muda.
2) Kemampuan dosen dalam penelitian atau menulis karya ilmiah untuk publikasi di jurnal
internasional bereputasi masih belum merata.
3) Beberapa program studi, terutama di S2 dan S3, jumlah dosen masih kurang, sehingga rasio
dosen mahasiswa belum menunjukkan rasio yang ideal.
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4) Masih sedikit dosen yang memperoleh pengakuan internasional.

c.

Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran
Beberapa masalah berkaitan dengan kualitas kurikulum dan pembelajaran adalah
sebagai berikut.

1) Penggunaan sistem aplikasi pembelajaran, siakad atau sipejar, masih belum sepenuhnya
dilakukan. Hal ini, karena Sebagian dose ada yang kurang menguasai teknologi informasi dan
komunikasi.
2) Implementasi kurikulum belum sepenuhnya didukung dengan budaya mahasiswa. Belum
seluruh mahasiswa mengacu pada kurikulum yang dikembangkan dalam belajar.
3) Dalam proses pembelajaran, terutama penggunaan pembelajaran online, tidak seluruh
mahasiswa memiliki fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan.

d. Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan
Beberapa masalah berkaitan dengan kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan
adalah sebagai berikut.
1) Kekurangan tenaga, baik dosen maupun tenaga kependidikan, tidak bisa segera dilakukan
rekrutmen karena terkendala peraturan yang ada.
2) Tindak lanjut hasil evaluasi internal dan eksternal belum dilaksanakan secara intensif dan
komprehensif.
3) Proporsi pendapatan yang bersumber dari luar PNBP, BOPTN, dan rupiah murni, yakni dari
usaha dan kerjasama masih relatif rendah.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi
Menjadi fakultas unggul dan rujukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang
pendidikan.
B. Misi
1.

Menyelenggarakan

pendidikan

dan

pembelajaran

yang

berkualitas

tinggi

untuk

mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang mulia dan unggul secara nasional
dan internasional.
2.

Menyelenggarakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat

3.

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat melalui penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan.

4.

Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, dan profesional yang
menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

C. Tujuan
Rumusan tujuan FIP UM adalah sebagai berikut.
1.

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi yang bertakwa, berakhlak
mulia, cerdas, kapabel, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang
secara professional serta memiliki akseptabilitas tinggi secara nasional dan internasional.

2.

Meningkatkan hasil karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kependidikan yang bermutu dan unggul.

3.

Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian,
untuk mendukung pengembangan
pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.

Menghasilkan kinerja fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, dan profesional untuk
menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.
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D. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, dirumuskan sasaran strategis FIP UM dalam
periode waktu 2020-2024, sebagai berikut.
1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Merujuk pada visi, misi, dan tujuan FIP serta Renstra UM dan Kepmendikbud No
754p/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Layanan Lembaga
Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kurun
waktu 2020-2024 FIP UM menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 10 Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dipaparkan pada tabel 2.1 sebagai berikut.
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Ilmu
Pendidikan UM tahun 2020—2024
Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Kualitas
Lulusan

2. Meningkatnya Kualitas
Dosen

3. Meningkatnya Kualitas
Kurikulum dan
Pembelajaran

4. Meningkatnya Kualitas
Manajemen dan Tata Kelola
Kelembagaan

Indikator Kinerja Utama
1.1 Persentase lulusan S1 yang berhasil dapat pekerjaan,
melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan
pendapatan cukup.
1.2 Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling tidak
20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal
tingkat nasional.
2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di
kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja
sebagai praktisi di dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal
tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.
2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki
sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri
dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi
profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional
atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
3.1 Persentase prodi S1 yang melaksanakan kerjasama
dengan mitra.
3.2 Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan
pemecahan kasus (case method) atau project-based
learning sebagai sebagian bobot evaluasi.
3.3 Persentase prodi S1 yang memiliki akreditasi atau
sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.
4.1 Rata-rata Predikat SAKIP.
4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L.
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Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dalam Rencana
Strategis FIP UM 2020—2024 dipaparkan dalam Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama
Rencana Strategis FIP UM Tahun 2020—2024

Misi

Menyelenggarakan
pendidikan dan
pembelajaran yang
berpusat pada
peserta didik,
menggunakan
pendekatan
pembelajaran yang
efektif, dan
mengoptimalkan
pemanfaatan
teknologi

Menyelenggarakan
penelitian ilmu
pengetahuan dan
teknologi serta
Bidang
kependidikan
yang bermanfaat
bagi pengembangan
ilmu dan
kesejahteraan

Sasaran
Strategis

Tujuan Strategis

Mengimplementasik
an kurikulum dan
proses pembelajaran
yang adaptif terhadap
kebutuhan
stakeholders dengan
tetap berpusat pada
potensi peserta didik

Menghasilkan lulusan
yang memiliki
kompetensi akademik,
profesi, dan/atau
vokasi
yang bertakwa,
berakhlak mulia,
cerdas, mandiri,
memiliki komitmen
kebangsaan, dan
mampu berkembang
secara profesional.
Meningkatkan hasil
karya akademik dalam
bidang ilmu
pengetahuan dan
teknologi serta
kependidikan yang
bermutu dan unggul.

Meningkatkan
kualitas dosen dalam
melaksanakan

Indikator Kinerja Utama

Persentase prodi S1 dan
Diploma yang melaksanakan
kerjasama dengan mitra.
Persentase mata kuliah S1
Meningkatnya yang menggunakan
pemecahan kasus (case
kualitas
kurikulum dan method) atau project-based
learning sebagai
pembelajaran
sebagian bobot evaluasi.
Persentase prodi S1 yang
memiliki akreditasi atau
sertifikasi internasional yang
diakui pemerintah.
Persentase lulusan S1 yang
berhasil dapat pekerjaan,
melanjutkan studi, atau
Meningkatnya menjadi wiraswasta dengan
kualitas
pendapatan cukup.
lulusan
dalam bidang
Persentase lulusan S1 yang
akademik dan menghabiskan paling tidak 20
sks di luar kampus atau
nonakademik
meraih prestasi minimal
tingkat nasional.

Meningkatnya
kualitas dosen

Persentase dosen yang
berkegiatan tridharma di
kampus lain, di QS 100
(berdasarkan ilmu), bekerja
sebagai praktisi di dunia
industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi minimal
tingkat nasional dalam 5
tahun terakhir.
Persentase dosen tetap
berkualifikasi S3, memiliki
sertifikasi
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Misi
masyarakat

Sasaran
Strategis

Tujuan Strategis
tridharma dan reputasi
di kalangan profesi
dan industri.

Menyelenggarakan
Pengabdian
Kepada
masyarakat yang
berorientasi pada
pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas pengabdian
kepada masyarakat
berbasis pada hasil
kajian dan
penelitian untuk
mendukung

melalui penerapan

pengembangan

ilmu pengetahuan dan =pendidikan,
teknologi serta bidang memajukan
kependidikan
kesejahteraan
masyarakat, dan
mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Meningkatkan jumlah
luaran pengabdian
kepada masyarakat
yang berbasis hasil
kajian dan penelitian
yang memperoleh
pengakuan
internasional
Mengimplementasik
an sistem manajemen
dan tatakelola
kelembagaan yang
otonom, akuntabel,
dan transparan untuk
menjamin
peningkatan kualitas
berkelanjutan.
Menyelenggarakan
tata pamong yang
Menghasilkan
otonom,
kinerja institusi
akuntabel, dan
dengan rekognisi
transparan yang
terbaik oleh
Menjamin
stakeholders

Indikator Kinerja Utama
kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan
dunia kerja, atau berasal dari
kalangan praktisi
profesional, dunia industri,
atau dunia
kerja.
Jumlah keluaran penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat yang berhasil
dapat rekognisi internasional
atau diterapkan oleh
masyarakat per jumlah
dosen.

Rata-rata Predikat SAKIP

Meningkatnya

Rata-rata Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan RKAKL.

kualitas
manajemen
dan tata
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Misi

Sasaran
Strategis
kelola
kelembagaan.

Tujuan Strategis

peningkatan kualitas
berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama
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BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Mengacu pada renstra UM, selanjutnya dijabarkan kebijakan, strategi, dan regulasi, serta
kelembagaan FIP dalam rangka mewujudkan berbagai indikator yang direncanakan pada setiap
misi yang diterapkan dalam Renstra Strategis FIP 2020 – 2024. Masing-masing dijabarkan
sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap misi.
A. Kebijakan dan Strategi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan
Nonakademik.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kebijakan:
Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan dosen.
Memfasilitasi mahasiswa menghasilkan karya inovatif pemberdayaan masyarakat.
Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat dalam bentuk
partisipasi dalam kompetisi nasional dan internasional.
Memfasilitasi mahasiswa memperoleh penghargaan/prestasi berbagai lomba karya ilmiah
inovatif dan minat/bakat di kancah local, regional, nasional, dan internasional.
Memfasilitasi mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar kampus, melalui pertukaran
mahasiswa, magang, praktik kerja, penelitian, kuliah kderja nyata, atau kegiatan lainnya.
Memfasilitasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kegemaran,
kesejahteraan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial.
Memfasilitasi mahasiswa memperoleh bea siswa yang disediakan pemerintah, perusahaan,
mitra kerja, atau institusi lainnya.
Memfasilitasi perluasan akses belajar untuk mahasiswa difabel.
Memfasilitasi lulusan untuk memperoleh akses pekerjaan, studi lanjut, dan memiliki
keterampilan wirausaha.
Strategi:
Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Membentuk tim pengembang bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kegemaran,
kesejahteraan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial, baik tingkat universitas maupun tingkat
fakultas.
Membentuk unit pusat karier.
Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi mahasiswa.
Mengembangkan program pembinaan mahasiswa berwirausaha.
Menjalin kerjasama dengan mitra untuk mendukung perolehan pengalaman belajar mahasiswa
di luar kampus.
Menjalin kerjasama dengan mitra untuk mendukung pemerolehan bea siswa, praktik
wirausaha, dan keterserapan lulusan.
Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk memberikan layanan belajar
mahasiswa difabel.
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Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Dosen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Kebijakan:
Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dosen.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas rekognisi luaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Meningkatkan aktivitas tridharma di luar kampus.
Meningkatkan keterlibatan dosen dalam pembinaan
kegiatan kompetitif mahasiswa.
Mewajibkan setiap dosen pengusul
penelitian
mengusulkan pengabdian kepada
masyarakat.
Memfasilitasi perkembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.
Memfasilitasi peningkatan produktivitas karya dosen.
Strategi:
Memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan dosen.
Memfasilitasi pemerolehan sertifikat kompetensi dosen.
Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menghasilkan karya inovatif yang unggul
melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Meningkatkan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Menguatkan dan meningkatkan kemampuan dosen dalam mengusulkan hibah penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Memfasilitasi dosen terlibat aktif dalam pengusulan hibah penelitian baik dalam maupun luar
negeri untuk menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karyanya dalam forum atau
media ilmiah nasional dan internasional.
Menguatkan dan meningkatkan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah dan
publikasinya dalam forum atau media ilmiah nasional dan internasional.
Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan
kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan.
Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran.

Kebijakan:
Mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan.
Mengoptimalkan peran Kelompok Bidang Keahlian (KBK).
Meningkatkan kerjasama
pendidikan
dengan lembaga
yang kredibel.
Meningkatkan jumlah prodi S1 yang terakreditasi internasional.
Meningkatkan jumlah prodi S2 dan S3 yang terakreditasi A / unggul
Memfasilitasi peningkatan pelaksanaan pembelajaran berbasis pemecahan kasus (case
method) atau project-based learning, atau model pembelajaran inovatif lainnya.
7. Memfasilitasi peningkatan jumlah bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya
untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
8. Meningkatkan fasilitas pembelajaran.
9. Memfasilitasi peningkatan penggunaan sipejar serta sistem aplikasi pembelajaran lainnya.
10. Meningkatkan kegiatan seminar/konperensi nasional atau internasional, atau kegiatan ilmiah
lainnya untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi dosen dan mahasiswa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strategi:
Mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan.
Internalisasi nilai-nilai kurikulum berbasis kehidupan kepada sivitas kampus yang meliputi
perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.
Memberikan peran kepada KBK untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran.
Menjalin kerjasama dengan pihak luar dengan fokus pada dukungan mutu pembelajaran.
Memfasilitasi program studi untuk mendapat akreditasi internasional.
Memfasilitasi kegiatan pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan kemampuan dosen
dan tenaga kependidikan lainnya.
Memfasilitasi kegiatan konperensi, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya.
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola
Kelembagaan.

Kebijakan:
1. Meningkatkan kualitas manajemen berdasarkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
2. Meningkatkan kompetensi aparatur
sesuai dengan tuntutan
kualifikasi
yang
dipersyaratkan.
3. Memberikan layanan dan menjalankan fungsi serta rencana mengacu pada Peta Jalan
Reformasi Birokrasi Universitas.
4. Mengarahkan program kegiatan fakultas mendukung peningkatan posisi UM dalam
pemeringkatan nasional dan internasional.
5. Perencanaan, realisasi, dan operasional pengembangan fasilitas mengacu pada Rencana Induk
Pengembangan (RIP).
6. Seluruh pelaksanaan tugas dan layanan fakultas didasarkan pada dokumen formal.
7. Seluruh bidang tugas diemban oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan
kualifikasi yang dipersyaratkan.
8. Seluruh area layanan didukung dengan dokumen Standar Mutu Layanan.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Strategi:
Menyusun dan atau menyempurnakan dokumen penjaminan mutu berdasarkan siklus PPEPP.
Menggunakan dokumen peta jalan reformasi birokrasi UM sebagai acuan seluruh area layanan
dalam menjalankan fungsi dan rencana kerja fakultas.
Melakukan pengukuran secara internal capaian kinerja fakultas secara berkelanjutan untuk
mendukung peringkat UM pada tingkat nasional dan internasional secara periodik dan
berkelanjutan.
Menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi secara maksimal
untuk mendukung kinerja fakultas.
Menyusun/mengembangkan/menyempurnakan seluruh dokumen formal pengelolaan
Lembaga.
Menyusun dan mengusulkan kebutuhan bidang ketenagaan yang menjadi dasar penetapan
rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kompetensinya.
Mengembangkan Standar Mutu Layanan tingkat faklultas.
Menggunakan dokumen peta jalan reformasi birokrasi UM sebagai acuan seluruh area layanan
dalam menjalankan fungsi dan rencana kerja fakultas.
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B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulasi
Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan UM.
Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan UM
Peraturan Rektor tentang Standar Penelitian UM.
Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian.
Peraturan rektor tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat UM.
Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengabdian
kepada Masyarakat.
Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembelajaran Berbasis Kehidupan.
Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kerjasama.
Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi.
Peraturan Rektor tentang Penyusunan dan atau Penyempurnaan Dokumen formal
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi
Peraturan Rektor tentang Analisis Jabatan dan Analisis Kompetensi Pemegang Jabatan.
Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Layanan.
Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Rektor tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Peraturan Rektor tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Ketenagaan.
Peraturan Rektor tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemeringkatan
Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan
Peraturan Rektor tentang
Rencana Pengembangan
dan
Penggunaan
Teknologi
Informasi.
Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Layanan.
Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Surat Keputusan Dekan tentang Standar Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.
Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah.
Surat Keputusan Dekan tentang Prosedur Operasional Baku.
Surat Keputusan Dekan tentang Standar Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.
Surat Keputusan Dekan tentang penerima dana PNBP FIP untuk penelitian.
Surat Keputusan dan Surat Tugas Dekan tentang Implementasi Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guru.
Surat Keputusan dan Surat Tugas Dekan tentang implementasi Peraturan Rektor dalam
pengelolaan fakultas, jurusan, dan program studi.
Surat Tugas Dekan tentang penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

C. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis tersebut adalah sebagai berikut.
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BAB IV
KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama mengacu pada Standar Nasional Dikti. Keberhasilan strategi dan
kegiatan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk
mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang mulia dan unggul secara nasional
dan internasional diukur beberapa indikator kinerja. Berdasarkan sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada periode 2020—2024, secara terinci indikator kinerja Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang dan target yang akan dicapai pada periode 2020-2024, disajikan
pada Tabel 4.1, 4.2a, 4.2b, 4.2c, dan 4.2d.
Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020—2024

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Baseline
2020
2019

Target
2021 2022 2023 2024

Persentase lulusan S1 yang
berhasil dapat pekerjaan,
1 melanjutkan studi, atau
menjadi wiraswasta dengan
pendapatan cukup.

%

56

80

82

84

86

88

Persentase lulusan S1 yang
menghabiskan paling tidak
2 20 sks di luar kampus atau
meraih prestasi

%

n.a

20

20

31

32

33

%

n.a

20

21

22

23

25

%

37

40

45

50

55

60

Rasio

0,7

0,7

0,75

0,8

0,9

1

minimal tingkat nasional.
Persentase dosen yang
berkegiatan tridharma di
kampus lain, di QS100
3 (berdasarkan ilmu), bekerja
sebagai praktisi di dunia
industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi minimal
tingkat nasional
dalam 5 tahun terakhir.
Persentase dosen tetap
berkualifikasi S3, memiliki
4 sertifikasi kompetensi/profesi
yang diakui oleh industri dan
dunia kerja, atau berasal dari
kalangan praktisi profesional,
dunia industri, atau dunia
kerja.
Jumlah keluaran penelitian
dan pengabdian kepada
5 masyarakat yang berhasil
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No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Baseline
2020
2019

Target
2021 2022 2023 2024

dapat rekognisi internasional
atau diterapkan oleh
masyarakat per jumlah dosen.
Persentase prodi S1 yang
6 melaksanakan kerjasama
dengan mitra.

%

50

50

52

55

57

60

Persentase mata kuliah S1
yang menggunakan
pemecahan kasus (case
7 method) atau project-based
learning

%

35

35

35

45

60

70

%

0

0

10

10

30

40

9 Rata-rata Predikat SAKIP

Predi
kat

B

BB

BB

A

A

AA

10 Rata-rata Nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L

nilai

90

90

90

92,5

92,5

95

sebagai sebagian bobot
evaluasi.
Persentase prodi S1 yang
memiliki akreditasi atau
8
sertifikasi internasional yang
diakui pemerintah.
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B. Indikator Kinerja
Indikator kinerja melampaui SN Dikti, dengan jabaran pada tabel-tabel berikut.
Tabel 4.2a Target Kinerja Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam
Bidang Akademik dan Nonakademik)

No
1
2
3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13

14
15

Indikator Kinerja
Persentase Lulusan
langsung bekerja *)
Persentase lulusan
melanjutkan studi *)
Persentase lulusan
menjadi wiraswasta *)
Persentase lulusan S1
yang menghabiskan
paling sedikit 20 (dua
puluh)
sks di luar kampus *)
Persentase lulusan S1
yang meraih prestasi
paling rendah tingkat
nasional
*)
Jumlah prestasi tingkat
regional dan nasional
yang diraih mahasiswa
Jumlah prestasi tingkat
internasional yang
diraih mahasiswa
Jumlah mahasiswa S1
yang berprestasi bidang
non
akademik
Jumlah mahasiswa S1
yang berprestasi dalam
bidang akademik

Satuan

Baseline
2020
2019

Target Kinerja
2021 2022 2023

2024

%

52

54

56

57

58

60

%

7

10

10

11

11

11

%

9

16

16

16

17

17

%

n.a

20

21

22

23

24

%

n.a

10

10

10

11

11

Prestasi

30

32

36

37

38

40

Prestasi

5

6

7

8

9

10

20

40

45

50

55

60

20

40

45

50

55

60

30

35

42

45

50

55

1

1

2

2

3

3

9

10

10

12

14

16

5

5

8

10

12

15

40

40

50

60

70

80

6,5

6,5

6,3

6

6

6

Mahasiswa

Mahasiswa
Jumlah mahasiswa yang Mahaberwirausaha
siswa
Jumlah PKM yang lolos Proposal
PIMNAS
Jumlah proposal PKM Proposal
yang didanai
Jumlah karya
Karya
mahasiswa disajikan
dalam kegiatan ilmiah
nasional atau
internasional
Persentase lulusan
bersertifikat kompetensi
%
dan profesi
Masa tunggu lulusan
Bulan
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No

Indikator Kinerja

Satuan

Baseline
2020
2019

16 Jumlah lembaga
Lembaga
40
nasional pengguna
lulusan
Jumlah lembaga
17 multinasional pengguna Lembaga
3
lulusan
18 Gaji pertama alumni
Rp juta
2,2
19 IPK Lulusan
IPK
03,35
asing
20 Mahasiswa
Orang
0
(program gelar)
Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU

50

4

Target Kinerja
2021 2022 2023
29

35

1

2,8
3
03,34 03,36
2

23

1
3,5
03,38
25

40

2024
40

2

2

4
4,5
03,39 03,40
30

35

37
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Tabel 4.2b Target Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Dosen)
No

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja
Baseline
2019
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase dosen yang
1 berkegiatan tridarma di
%
10
kampus lain, dalam 5
(lima) tahun terakhir*)
Persentase dosen yang di
2 QS100 berdasarkan
%
1
bidang ilmu dalam 5
(lima) tahun terakhir*)
Persentase dosen yang
bekerja sebagai praktisi
3 di dunia industri dalam 5
%
3
(lima) tahun terakhir*)
Persentase dosen yang
membina mahasiswa
4 yang berhasil meraih
%
5
prestasi paling rendah
tingkat nasional dalam 5
(lima) tahun terakhir*)
5 Persentase dosen tetap
%
38,3
berkualifikasi S3*)
Persentase dosen tetap
6 memiliki sertifikat
%
75
kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan
dunia kerja*)
Persentase dosen tetap
berasal dari kalangan
7 praktisi profesional,
%
n.a.
dunia industri, atau
dunia kerja*)
Jumlah keluaran
penelitian dan
8 pengabdian kepada
Rasio
0,7
masyarakat yang
berhasil mendapat
rekognisi internasional
per jumlah
dosen*)
Jumlah keluaran
penelitian dan
9 pengabdian kepada
Rasio
0,2
masyarakat yang
diterapkan oleh
masyarakat per jumlah
dosen*)
10 Persentase dosen dengan
%
40
jabatan lektor kepala
11 Persentase dosen dengan
%
9,4
jabatan guru besar

11

11

11

11

11

1

2

3

3

5

3

3

3

3

3

5

5

5

6

6

39

38

40

42

45

75

77

78

79

80

1

1

1

2

2

0,7

0,75

0,8

0,9

1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

34

34

36

38

40

9,9

10,4

12

12

14
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No

Indikator Kinerja

Persentase dosen
12 penerima sertifikat
pendidik
13 Rasio Dosen :
Mahasiswa
Jumlah dosen yg
14 menjadi penyaji dalam
international conference
15
16
17

18
19
20
21
22

Jumlah dosen yg
menjadi penyaji dalam
konferensi
nasional
Jumlah publikasi
internasional
Jumlah buku referensi/
monograf yang
diterbitkan tingkat
nasional
Jumlah sitasi karya
ilmiah yang terindeks di
Scopus
Jumlah penelitian dosen
yg didanai DRPM dan
PNBP
Jumlah penelitian yang
dilakukan dengan
DU/DI
Jumlah kekayaan
intelektual yang
didaftarkan
Jumlah HKI

23 Jumlah prototipe
industri
24 Jumlah produk inovasi
25 Jumlah kegiatan
pengabdian
pemberdayaan
masyarakat
26 Jumlah dosen yang
melaksanakan
pengabdian kepada
masyarakat.
27 Dosen asing

Satuan
%

Target Kinerja
Baseline
2019
2020 2021 2022 2023 2024
70
69,4
74
78
80
84

Orang 1:26

1:28

1:34

1:30

1:28

1:26

88

100

110

120

130

140

50

60

70

80

90

100

134

136

138

142

146

150

10

15

15

20

25

30

500

550

600

650

700

750

Penelitian

45

50

55

60

65

70

Penelitian

0

1

2

2

2

3

50

54

58

62

66

70

HKI

50

50

52

55

58

60

Prototipe
Produk

0

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

31

34

38

41

41

43

5

6

8

10

12

14

1

1

2

3

4

5

Orang

Orang
Artikel
Buku

Sitasi

Karya

Kegiatan

Orang
orang

Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU
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Tabel 4.2c Target Kinerja Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan
Pembelajaran)
No
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

Indikator Kinerja
Persentase prodi S1 yang
melaksanakan kerjasama
dengan mitra*)
Persentase mata kuliah
S1 yang menggunakan
pemecahan kasus (case
method) atau projectbased learning sebagai
sebagian bobot
evaluasi*)
Persentase prodi S1 yang
memiliki akreditasi atau
sertifikasi internasional
yang diakui
pemerintah*)
Persentase prodi
mengimplementasikan
kurikulum berbasis
kehidupan
Persentase matakuliah
yang menggunakan
SIPEJAR
Jumlah bahan ajar berISBN berbasis penelitian
Jumlah inovasi
pembelajaran
Jumlah prodi
penyelenggara
pembelajaran kelas
internasional
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pertukaran
mahasiswa
Kapasitas Bandwidth

11 Jumlah prodi
terakreditasi
internasional
12 Jumlah kegiatan ilmiah
tingkat nasional
13 Jumlah kegiatan ilmiah
tingkat internasional

Satuan
%

Target Kinerja
Baseline
2019
2020 2021 2022 2023

2024

50

50

52

55

57

60

35

35

40

50

60

70

5

5

10

12

13

15

7

9

11

13

15

17

%

30

80

100

100

100

100

Judul

20

20

25

30

35

40

Inovasi

28

32

36

40

40

44

0

0

0

1

2

3

Mahasiswa

0

40

42

50

55

60

GBps

4

4

4

4,5

5

5

Prodi

1

1

2

3

4

4

Kegiatan

7

7

8

9

10

11

Kegiatan

3

3

4

4

4

4

%

%

%

Prodi

40
Renstra Bisnis Fakultas Ilmu Pendidikan 2020-2024

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja
Baseline
2019
2020 2021 2022 2023
9
10
12
12
13

Jurnal
14 Jumlah jurnal terindeks
nasional
Jurnal
0
15 Jumlah jurnal terindeks
global
4
16 Jumlah kerjasama
MoU
penelitian dengan
universitas di luar negeri
MoU
6
17 Jumlah kemitraan
dengan
pemerintah
MoU
5
18 Jumlah kemitraan
dengan DU/DI
MoU
5
19 Jumlah kerjasama
dengan pihak Luar
Negeri
6
20 Jumlah kerjasama
MoU
dengan pihak Dalam
Negeri
Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU

2024
14

0

0

1

1

2

4

4

5

5

6

6

7

8

10

12

5

7

8

10

12

5

7

7

8

8

6

7

7

8

8
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Tabel 4.2d Target Kinerja Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Manajemen dan
Tatakelola Kelembagaan)
No

Indikator Kinerja

Baseline
2020
2019
Predikat
B
BB
Satuan

1 Rata-rata Predikat
SAKIP
*)
Rata-Rata Nilai Kinerja
90
2 Anggaran atas
Nilai
Pelaksanaan RKA/KL *)
Persentase dokumen
3 pendukung tatakelola
%
57
yang berdasarkan siklus
PPEPP
Persentase unit kerja
%
50
4 yang
mengimplementasikan
peta jalan reformasi UM
5 Jumlah Pusat Unggulan
unit
1
Iptek (PUI)
6 Persentase Prodi
71
terakreditasi A dan atau
%
Unggul
7 Persentase aplikasi
berbasis IT yang
%
70
terintegrasi.
8 Opini penilaian Laporan
Opini
WTP
keuangan oleh Kantor
Akuntan Publik
9 Persentase kuantitas
%
100
tindak lanjut temuan
BPK
10 Persentase kuantitas
%
100
tindak bernilai rupiah
temuan BPK
11 Jumlah prodi
unit
7
12 Jumlah unit pengelola
unit
0
pendidikan vokasi
Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU

Target Kinerja
2021 2022 2023
BB
A
A

2024
AA

90

90

92,5

92,5

64

71

79

86

100

60

70

80

90

100

3

4

5

7

4

71

76

75

78

80

75

80

85

90

100

WTP

95

WTP WTP WTP WTP

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17
0

17
1

17
1

17
1

17
1
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C. Rencana Sumber Pendanaan
Berikut adalah rencana sumber-sumber pendanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
anggaran pada setiap sasaran strategis sampai dengan tahun 2020-2024.
No.

Sumber Dna

1 Mahasiswa
2 Kementerian
3 PT sendiri (selain dari
mahasiswa)
4 Sumber lain (DN/LN)
Total Rencana Perolehan

Realisasi
2019
(.000.000)
21.920
20.260

Rencana Perolehan (.000.000)
2020

2021

2022

2023

2024

22.358
20.665

22.796
21.070

23.230
21.470

23.670
21.880

24.110
22.280

950

969

988

1.007

1.026

1.045

5.075
48.205

5.176
49.168

5.278
50.132

6.095
51.802

6.210
52.786

6.325
53.760
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BAB V
PENUTUP

Renstra adalah rencana/program kegiatan yang disusun dan dikembangkan berdasarkan
kondisi organisasi, untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Renstra FIP
2020-2024 ini merupakan rencana/program kegiatan FIP dalam masa empat tahun yang
diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan fakultas. Melalui renstra ini, seluruh warga
FIP memiliki komitmen dan kewajiban bersama untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya
sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disepakati ini secara optimal.
Renstra ini dikembangkan dengan mengacu pada prinsip pragmatis, partisipastif dan
fleksibel. Dengan demikian, renstra ini bersifat adaptif terhadap perkembangan, dan dapat
dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Pelibatan semua unsur yang ada dalam
organisasi dalam penyusunan renstra ini merupakan modal dasar yang dapat menjadi jembatan
dalam merealisasi program kegiatan secara efektif dan efisien.
Renstra merupakan dokumen tertulis, yang tidak akan dapat membawa perubahan atau
perkembangan apapun, bila tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan
dan komitmen bersama

untuk merealisasi semua rencana/ program yang telah ditetapkan.

Kemampuan dan kemauan pimpinan, dari jajaran dekanat sampai ke tingkat jurusan atau prodi,
juga sangat dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan program- program kegiatan yang
terkandung dalam renstra ini secara optimal. Pimpinan merupakan motor yang dapat
mendorong, menggerakkan, mengintegrasikan, dan mensinergikan semua sumber daya yang
ada di fakultas dalam mencapai tujuan.
Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sekaligus jiwa penggerak dalam
pelaksanaan tugas setiap warga FIP sesuai dengan tupoksinya. Semoga Allah Subhanahu wa
Taala selalu memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan bagi seluruh warga FIP untuk
melaksanakan program yang tertuang dalam renstra ini.
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