
 
Instrumen Sasaran 2022 Rencana Strategis 

(2018-2022) 
Target Tahun 
2022  

Capaian 
Tahun 2022 

Visi,Misi,Tujuan Visi, Misi,Tujuan 
dan 

Strategi dipahami 

secara luas oleh 
civitas akademik, 
alumni, 

Stakeholder dan 

pengguna 

alumni 

Penyusunan dan 
penetapan visi, misi, 
tujuan dan strategi yang 

terdokumentasi serta 
ada keterlibatan semua 
pemangku kepentingan 
internal (dosen, 
mahasiswa dan tenaga 
kependidikan) dan 
eksternal (lulusan dan 
pengguna lulusan 
 

100% Melampui 

Tata 
Pamong,Tata 
Kelola dan 
Kerjasama 

Pengelolaan 
Organisasi yang 
sehat ,tanggap dan 
transparan serta 
memenuhi  kaidah 
good governance   

Menjalankan SPMI dan 
secara efektif 

100% Melampui 

Pemberdayaan  

seluruh 

Tenaga 

Kependidikan 

dalam seluruh 

kegiatan yang 

terkait dengan 

tridharma 

perguruan 

tinggi dan 

Peningkatan  

sistem tata kelola 

organisasi untuk 

mencapai kualitas 

pendidikan yang 

menjamin 

planning, 

organizing, 

staffing, leading, 

dan controlling   

100% Tercapai 



dimonitoring 

secara teratur 

Jumlah kerja 

sama yang 

mendukung 

peningkatan 

kompetensi 

SDM 

meningkat 

Menjalin 

hubungan dengan 

BUMN, instansi 

pemerintah/swasta 

100% Tercapai 

Mahasiswa Jumlah calon 

Mahasiswa baru 
meningkat setiap 
tahun dan jumlah 
mahasiswa sesuai 
rasio 

Menyiapkan 

sistem promosi yang 
efektif dan  

berbasis IT 

Calon maba 
meningkat 10 
% 

Melampui 

Terlaksananya 

Kegiatan pembinaan  

kelembagaan 

untuk 
pembentukan 

karakter  
mahasiswa 

Memfasilitasi 

mahasiswa untuk 
meningkatkan 
kemampuan akademik 
dan soft skillnya 

2x/persemester Tercapai 

Kompetensi 

mahasiswa 

terhadap 

kebutuhan 

pengguna telah 

dapat disiapkan 

Mempersiapkan 

mahasiswa untuk 

mengikuti program 
magang yang bekerja 
sama dengan instansi 

pemerintah maupun 
swasta 

90 % Melampui 

Memotivasi 

mahasiswa untuk 

90 % Tercapai 



menyelesaikan 

masa studinya 

tepat waktu 

Sumber Daya 
Manusia 

Penambahan SDM 
Dosen  
berkualifikasi S3  

Memacu dosen agar 
dapat memanfaatkan 
Beasiswa Studi DN dan 
LN untuk meningkatkan 
kualifikasi dosen dan 
memfasilitasi untuk 
mendapatkanya 

1 dosen Tercapai 

SDM Dosen dan 
Tenaga 
kependidikan telah 
berkinerja 
baik,berdedikasidan 

berloyalitas tinggi  

Sistem perekrutan SDM 
Dosen dan 

Tenaga kependidikan 
dilakukan berdasarkan 
rasio dosen,tenaga 
kependidikan, 

dan mahasiswa 

100% Tercapai 

SDM Dosen telah 

Tersertifikasi 
pendidik  

Dosen memiliki 
Sertifikat Dosen  

90 % Melampui 

 Mendorong dosen agar 
melakukan 

Kegiatan pengurusan 
kenaikan pangkat 
berdasarkan monitoring 
ditingkat universitas 

90 % Tercapai 

SDM Tenaga 
Kependidikan 
memiliki 
kemampuan dan 

Keterampilan dalam 

Menjalankan sistem 

Mengikutsertakan 
Tenaga Kependidikan 
mengikuti pelatihan 
untuk 

1x/persemester Melampui 



Pelayanan  Meningkatkan 
pelayanan kepada Dosen 
dan Mahasiswa 

Keuangan,Sarana 
dan Prasarana 

Fakultas dan 
Program studi 
memiliki 
perencanaan alokasi 
dan Pengelolaan 

dana yang sesuai 
dengan 
proporsionalitas 
anggaran masing-
masing  

Meningkatkan 

Dana operasional 

Untuk perawatan 

Sarana prasarana 

pendidikan,penelitian, 

dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Dikondisikan Tercapai 

 Mendorong 
penggunaan sistem 
Informasi untuk 
menunjang proses 
pembelajaran 

Peningkatan kapasitas 
dan kualitas server 
sebagai pusat data dan 
aplikasi 

Dikondisikan Melampui 

 Tersedianya 
ruangan, sarana 
dan prasarana yang 

Terpelihara untuk 
kegiatan 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 

Masyarakat yang 
memadai 

Menjadikan 
Laboratorium komputer  

sebagai pusat riset bagi 
dosen dan mahasiswa 

2x/semester Melampui 

Pendidikan  Penerapan 
kurikulum 

berbasis KKNI yang 
berkesinambungan 

Mengembangkan 

kurikulum KKNI serta 

mengevaluasi secara 

periodik dengan 
melibatkan stakeholder 

100% Tercapai 



  Penerapan Metode 

Pembelajaran Blended 
Learning 

100% Tercapai 

 Tersedianya Surat 

Keterangan 
Pendamping Ijazah 

(SKPI) 

Mendorong mahasiswa 
untuk meningkatkan 

soft skill  

 

100% Tercapai 

Penelitian Meningkatnya mutu 

hasil penelitian, 
baik penelitian 
dosen maupun 
mahasiswa  

Menyusun Road Map 
(RM) Penelitian sesuai 
bidang peminatan   

100% Melampui 

 Perolehan paten,  

HaKI, dan Paten 

publikasi ilmiah 

Memfasilitasi dosen 

menerbitkan hasil 

penelitian pada jurnal 

terakreditasi dan 

bereputasi 

100% Melampui 

  Meningkatkan 

kerjasama penelitian 

100% Melampui 

Pengabdian 
kepada 
masyarakat(PkM) 

Meningkatkan mutu 
PkM, yang 
melibatkan dosen 
dan mahasiswa 

Menyusun Road Map 
PkM sesuai bidang 
peminatan Dilakukan 
desk evaluasi proposal 
dengan nilai kesesuaian 

penelitian dengan peta 
jalan minimal 5 (baik)  
d. Dilakukan monitoring 
dan evaluasi penelitian 
dengan masukan Penilai 
terkait perbaikan 
relevansi penelitian 

  

100% Melampui 



  Memfasilitasi dosen 
menerbitkan hasil 
pengabdian pada jurnal 
terakreditasi dan 
bereputasi 

100% Tercapai 

Luaran dan 
Capaian 
Tridharma 

Tersedianya sistem 

informasi alumni 

Menyiapkan 
pengembangan sistem 

informasi yang 
terintegrasi  

100% Tercapai 

Terbentuknya 
Carrier Center 

Tersedianya tracer study 
pada website   

100% Tercapai 

Terjalinnya 
kerjasama 

dengan alumni di 

bidang Tridharma 

perguruan tinggi 

Melibatkan alumni 
dalam kegiatan 
akademik dan non 
akademik yang dapat 
meningkatkan kualitas 
akademik mahasiswa 
dan lulusan secara 
keseluruhan 

100% Tercapai 

Mutu lulusan 
sesuai 

kebutuhan 
stakeholder dengan 

Mengundang 
stakeholder 
berpartisipasi dalam 
kegiatan pengembangan 
kurikulum 

100% Tercapai 

 

 

 

 

 


