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KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

Nomor: 2.1.2/UN32.2/PR/2020 
 

Tentang:  
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RENSTRABIS) FAKULTAS SASTRA  

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020—2024 
 

DEKAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan penyelenggaraan  

Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024, memandang perlu adanya 
Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra UM Tahun 2020—2024;  

  b.  bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan dan penyelenggaraan 
jurusan, program studi, dan satuan kerja di lingkungan Fakultas Sastra UM, 
memandang perlu adanya Rencana Strategis Bisnis unit kerja di lingkungan 
Fakultas Sastra UM;  

  c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, memandang perlu 
menerbitkan Peraturan Dekan tentang Rencana Strategis Bisnis Fakultas 
Sastra UM Tahun 2020—2024;   

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 
2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5336). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502; sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5157); 

6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang Perubahan 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 493); 



8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 

Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 478); 
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 Tentang Penetapan 

Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi 

Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 

Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan;  
11. Peraturan Rektor Nomor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Akademik 

Program Magister dan Program Doktor Monodisiplin, Multidisiplin Intrafakultas, dan 

Multidisiplin Antarfakultas Universitas Negeri Malang; 
12. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas 

Negeri Malang Tahun 2020—2024; 
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 Tentang 

Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011—2030;  
14. Keputusan Rektor Nomor 14.12.24/UN32/KP/2018, Tentang Pemberhentian dan 

Penugasan Dekan Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang. 
 
Memperhatikan: 1. Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2015—2019 dan 2020—

2024;  
  2. Laporan Kinerja Fakultas Sastra UM Tahun 2015–2019; dan 
  2. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra UM Tahun 2015—2019.  

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  
Pertama :  Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra UM Tahun 2020—2024 menjadi 

pedoman pengembangan dan penyelenggaraan Fakultas Sastra UM dalam kurun 
waktu tahun 2020—2024.  

Kedua :  Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra UM Tahun 2020—2024 menjadi acuan 
dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Fakultas setiap 
tahun.  

Ketiga : Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra UM Tahun 2020—2024 menjadi acuan 
jurusan, program studi, dan satuan kerja untuk menyusun Rencana Strategis 
Bisnis jurusan/program studi yang bersangkutan.  

Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di: Malang  
Pada tanggal: 2 Januari 2020 
 
Dekan FS, 
 
 
 
 
Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D. 
NIP 196508131990022001 

Tembusan: 
1. Rektor 
2. Para Wakil Dekan FS 
3. Para Ketua dan Sekretaris Jurusan FS 
4. Para Koorprodi FS 
5. Kabag TU dan Para Kasubbag FS  
Universitas Negeri Malang. 
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PRAKATA 
	
	
	
	

Rencana Strategis dan Bisnis (Renstrabis) 2020—2024 Fakultas Sastra Universitas 
Negeri Malang (FS UM) dapat diselesaikan atas pertolongan Allah Yang Maha Esa. Kita puji 
kemahasempurnaan-Nya dan kita syukuri anugerah-Nya. 

Renstrabis ini berisi rumusan kebijakan pokok pengembangan bisnis FS UM untuk masa 
lima tahun ke depan yang digunakan sebagai pedoman dasar pengembangan bisnis FS UM. 
Sebagai pedoman dasar, kebijakan pokok tersebut dirumuskan secara ringkas, padat, dan 
komprehensif. Secara garis besar, Renstrabis ini berisi nilai luhur, wawasan, visi, misi, tujuan, 
laporan kinerja FS tahun 2015-2019, sasaran dan strategi kebijakan, target kinerja dan sumber 
pendanaan. 

Terima kasih yang tulus kami sampaikan dan penghargaan yang tinggi kami berikan 
kepada semua pihak yang telah menyiapkan bahan, membahas, menyempurnakan, dan 
merumuskan Renstrabis ini. Penyiapan dan pengolahan bahan awal dilakukan oleh Tim Satuan 
Tugas yang terdiri atas perwakilan senat FS UM, para Ketua Jurusan, dan para koordinator 
program studi di lingkungan FS UM. Penyempurnaan dan pengesahan dilakukan oleh Senat FS 
UM melalui Rapat Pleno. 

Renstrabis ini menjadi acuan penyelenggaraan program pengembangan bisnis FS dengan 
tetap memperhatian perkembangan serta kemajuan dunia pendidikan dan masyarakat. Semoga 
Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya kepada kita dalam 
mendidik anak bangsa menjadi insan cerdas, profesional, dan humanis. Amin. 

	
	
	
	

Malang, 2 Januari 2020 
Dekan/Ketua Senat, 

	

	
	
	
	
	

Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D. 
NIP 196508131990022001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
Pada Bab I dipaparkan gagasan-gagasan pemikiran dan refleksi terhadap perjalanan sejarah 

Fakultas Sastra (FS) yang menjadi landasan pemikiran penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 
Bisnis Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang (UM) 2020—2024. 

1.1 Latar Belakang 
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang memiliki peran penting  dalam  menyiapkan generasi 

masa depan bangsa yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, 
pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan  yang diperlukan  diri peserta didik,  masyarakat, 
bangsa  dan negara.  Peran tersebut selaras dengan cita-cita  dan usaha pendiri negara-bangsa yang 
menempatkan proses “pencerdasan”  dalam membangun  karakter negara-bangsa  yang bermartabat 
yang hingga kini tetap relevan.  

Komitmen  FS dijabarkan dalam  Renstra dan Bisnis FS UM 2020—2024 dengan merujuk pada 
Renstra dan Bisnis UM 2020—2024 dan sekaligus menjadi rambu-rambu tingkat fakultas. Kesiapan FS 
untuk mengimplementasikan Renstra dan Bisnis FS UM 2020—2024 didukung oleh kesadaran visi dan 
misi kelembagaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya mahasiswa, sistem 
informasi, sistem tatakelola, sumber daya keuangan, hubungan kerja sama pada tingkat nasional dan 
internasional, sarana serta prasarana, dan kekayaan galeri seni dan situs-situs kesenian yang terus-
menerus dikembangkan. Fakultas Sastra juga merancang langkah-langkah strategis dengan 
memanfaatkan seluruh sumber daya agar pencapaian visi dan misi menghasilkan luaran (output) dan 
keluaran (outcomes) berbasis kehidupan secara optimal serta relevan dengan perkembangan dan 
kebutuhan negara dan bangsa. 

 
1.2 Landasan Penyusunan 
1.2.1 Landasan Nilai Luhur 

Pengembangan   FS  berlandaskan  dan  selalu  menjunjung  tinggi  nilai  luhur Pancasila  dan 
Undang-Undang  Dasar 1945. Dalam mengembangkan  keilmuan  dan kelembagaan, FS berlandaskan 
nilai religius, filosofis, dan akademis, pada satu sisi; nilai-nilai pengetahuan, semangat keingintahuan, 
dan kearifan akademik pada sisi yang lain. Berdasarkan nilai luhur tersebut, arah pengembangan FS 
adalah mendidik anak bangsa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis  serta bertanggung jawab. Nilai luhur dan arah pengembangan tersebut senantiasa menjadi 
pedoman untuk memperjuangkan cita-cita dan untuk mengembangkan program FS dalam rangka 
mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan nilai kemanusiaan. 

 
1.2.2 Landasan Paradigma Pendidikan 

Pengembangan FS berlandaskan paradigma universal pendidikan, yakni belajar sepanjang 
hayat, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan FS berlandaskan paradigma kultural pendidikan di 
Indonesia,  yakni asah-asih-asuh  serta ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri 
handayani. 

 
1.2.3 Landasan Wawasan 

Wawasan FS adalah cara pandang FS terhadap eksistensi diri dan lingkungannya. Wawasan 
yang dimaksud meliputi wawasan institusional, lokal, regional, nasional, dan internasional. Kelima 
wawasan tersebut dirumuskan berikut ini. 
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(1) Institusional 
Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan UM, FS merupakan  lembaga  

yang  bertujuan menghasilkan (a) lulusan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global 
dalam bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan, (b) karya ilmiah dan karya 
kreatif inovatif  bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan yang bermutu dan 
mendapat pengakuan nasional dan internasional, (c) meningkatkan kinerja pengabdian kepada 
masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, 
desain, dan kependidikan  untuk mendukung  pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan 
masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) kinerja fakultas berbasis tata pamong yang 
efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjamin 
peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Untuk  merealisasikan  wawasan  tersebut,  FS  mengembangkan  dan mensinergikan potensi 
kelembagaan di FS sehingga tercipta atmosfer, etos, dan etika akademik untuk memperoleh 
keunggulan kompetitif ilmu bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan. 

 
(2) Lokal 

FS memandang kawasan wilayah Malang Raya sebagai kawasan pendidikan, industri, wisata, 
dan budaya yang memiliki dinamika tinggi dalam proses pengembangannya. FS merespon konteks 
geografis, sosio-kulturan tersebut dalam implementasi visi, misi dengan menyiapkan   sumberdaya 
manusia  sebagai pemikir dan pelaksana untuk  berkontribusi melalui pengembangan sistem informasi 
dan manajemen, pengembangan kemitraan dalam pengembangan ilmu bahasa, sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan kependidikan. 

 
(3) Regional 

FS memandang  Jawa  Timur  sebagai  wilayah  yang  memiliki (a)  kepedulian yang tinggi 
terhadap peningkatan kualitas pendidikan, (b) kekayaan inovasi  dan  diversifikasi produk industri, (c) 
keragaman potensi dan kawasan wisata-budaya, (d) kemajemukan masyarakat, dan (5) mobilitas sosial 
yang tinggi. Berdasarkan wawasan tersebut, FS berperan dalam peningkatan  kualitas  pendidikan  dan 
pembelajaran, pengoptimalan inovasi dan penganekaragaman produk industri kreatif, pengembangan 
potensi wisata-budaya, dan peningkatkan kearifan kultural dan kesejahteraan masyarakat yang relevan 
dengan  ilmu  bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan. 

 
(4) Nasional 

FS memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang memperkokoh jati diri dan 
watak bangsa menuju negara sejahtera dan demokratis dalam masyarakat dunia. Berdasarkan 
wawasan tersebut, FS  berperan dalam pendidikan bangsa untuk menghasilkan (a) sumberdaya 
manusia  yang berkepribadian, cerdas, profesional, serta  humanis, dan (b) paradigma sosial-budaya 
yang berkepribadian dan demokratis dalam ilmu bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan 
kependidikan (5) Internasional 

FS memandang globalisasi menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dan budaya yang 
melampaui batas geografis, struktur sosial, dan waktu sehingga menimbulkan  persaingan yang 
semakin ketat. Berdasarkan wawasan tersebut, FS (a) mendidik dan menghasilkan sumber daya 
manusia yang berkemampuan kompetitif dan (b) mengembangkan penguasaan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam ilmu bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan 
1.2.4 Landasan Perundang-undangan 

Penyusunan  Rencana  Strategis Bisnis  Fakultas  Sastra Tahun 2020-2024  ini dilandasi peraturan 
perundangan berikut. 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5336). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 

6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang Perubahan Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493); 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta 
Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478); 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri 
Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 Tentang 
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  

11. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri 
Malang Tahun 2020—2024; 

12. Peraturan Rektor Nomor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Akademik Program Magister 
dan Program Doktor Monodisiplin, Multidisiplin Intrafakultas, dan Multidisiplin Antarfakultas 
Universitas Negeri Malang; 

13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 Tentang Rencana 
Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011—2030;  

14. Keputusan Rektor Nomor 14.12.24/UN32/KP/2018, Tentang Pemberhentian dan Penugasan 
Dekan Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang. 
 

1.3 Selayang Pandang Sejarah Fakultas Sastra  
Perjalanan sejarah FS dapat menjadi bahan refleksi dan sumber inspirasi merancang 

pengembangan kebijakan dan kemajuan. Pengembangan kebijakan mencerminkan usaha-usaha dan 
pemikiran untuk meraih kemajuan dan kemaslahatan pada masa yang lampau dapat menjadi titik tolak 
untuk merencanakan proyeksi masa depan FS yang lebih relevan dengan kemajuan dan kebutuhan 
masa depan. 

Sejarah FS berawal dari pendirian  Jurusan Bahasa Indonesia dan Jurusan Bahasa Inggris 
Perguruan  Tinggi Pendidikan  Guru (PTPG) Malang pada tanggal 18 Oktober  1954  berdasarkan 
penerbitan Surat Putusan Menteri Pendidikan,  Pengadjaran,  dan Kebudajaan Republik Indonesia 
Nomor 33756/Kb tanggal 4 Agustus 1954. Pendirian PTPG tersebut dibuka dan  diresmikan  pada  
tanggal 18  Oktober  1954. Dua bulan kemudian, yaitu tanggal 10 November 1954, pemerintah 
mendirikan Universitas Airlangga (Unair) yang berkedudukan di Surabaya dan PTPG Malang sebagai 
salah satu fakultasnya. Fakultas tersebut bernama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Unair dan secara formal ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun1958. 
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Pada periode tahun 1960-1963, di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pendidikan tinggi 
pencetak guru sekolah lanjutan, yaitu FKIP (yang merupakan bagian dari suatu universitas) dan Institut 
Pendidikan Guru (IPG) yang merupakan lembaga mandiri. Pada perkembangan selanjutnya, pada 
tanggal 3 Januari 1963 diterbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963  dengan tujuan 
untuk menyatukan dua jenis lembaga pendidikan tinggi tersebut. Isi surat keputusan adalah 
menyatukan dua jenis lembaga tersebut menjadi lembaga baru yang bernama Institut Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (IKIP). Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Nomor 32 dan 34 Tahun 1963, FKIP Unair dan IPG 
Madiun digabung menjadi IKIP MALANG. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor 35 tahun 
1964, IKIP MALANG memiliki cabang di Surabaya, Madiun, Singaraja, dan Kupang, dan melalui SK 
Menteri PTIP Nomor 36Tahun 1964, Cabang IKIP MALANG bertambah satu lagi, yaitu di Jember. Pada 
tanggal 23 Maret 1968, cabang-cabang IKIP MALANG di daerah diserahkan ke induk barunya masing-
masing. Cabang Jember diserahkan ke Universitas Jember, Cabang Singaraja ke Universitas Udayana, 
Cabang Kupang ke Universitas Nusa Cendana, dan Cabang Surabaya menjadi lembaga baru yaitu IKIP 
Surabaya. 

Pada tahap-tahap awal pengembangan IKIP MALANG, pada tanggal 1 Mei 1963, didirikan 
Fakultas Keguruan  Sastra dan Seni (FKSS) dan mengelola 2 jurusan, yaitu (1) Jurusan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, dan (2) Jurusan Bahasa Inggris. Jurusan Bahasa Inggris terdiri atas beberapa seksi, 
yaitu Seksi Bahasa Inggris, Seksi Bahasa Jerman, dan Seksi Bahasa Arab 

Pada tahun 1967 terjadi penataan jurusan. Penataan  itu mengakibatkan  Seksi Bahasa Jerman 
ditutup karena dosen tetapnya kurang dari 3 orang. Pada tahun 1968, Jurusan Seni Rupa berdiri secara 
resmi dan mulai menerima mahasiswa baru angkatan pertama. Tahun 1969 Jurusan Bahasa Arab 
resmi berdiri sendiri. Sejak tahun itu FKSS mempunyai empat jurusan, yaitu (1) Jurusan Bahasa dan 
Sastra  Indonesia, (2) Jurusan Bahasa Inggris, (3) Jurusan Bahasa Arab dan (4) Jurusan Seni Rupa. 

Tahun 1975, Pemerintah menyamakan sistem pengelolaan universitas di Indonesia.  Mulai  
tahun  itu  diperkenalkan  sistem departemen.  Empat jurusan di FKSS berubah nama menjadi (1) 
Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, (2) Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, (3) 
Departemen Bahasa dan Sastra Arab, dan (4)  Departemen Seni Rupa. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 yang pada dasarnya merupakan 
penataan kembali fakultas di lingkungan universitas dan institut, pada tahun 1983 Fakultas Keguruan 
Sastra dan Seni (FKSS) berubah menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS). Nama-nama 
jurusan berubah menjadi (1) Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (2) Jurusan Pendidikan  
Bahasa  Inggris,  (3) Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, dan (4) Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan 
Kerajinan. Selain itu, mulai tahun akademik 1992/1993 FPBS dipercaya untuk mengelola program S1 
Pendidikan Dasar Bidang Studi Bahasa Indonesia yang pelaksanaannya diserahkan kepada Jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan  
dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas, IKIP MALANG secara resmi berubah status menjadi 
Universitas Negeri Malang (UM) terhitung mulai tanggal 4 Agustus 1999. Hal tersebut juga berimplikasi 
pada perubahan nama fakultas. Nama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) berubah menjadi 
Fakultas Sastra (FS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/U/1999 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.  

Pada perkembangan selanjutnya, jumlah dan nama jurusan/program studi juga mengalami 
perubahan karena dibukanya program studi Game Animasi, dan program studi Perpustakaan, serta 
masuknya Jurusan Sejarah—yang semula berada di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial ke dalam FS. Dengan demikian, FS membawahi (1) Jurusan Sastra Indonesia, (2) Jurusan 
Sastra Inggris, (3) Jurusan Sastra Arab, (4) Jurusan Sastra Jerman, (5) Jurusan Seni dan Desain, serta 
(6) Jurusan Sejarah yang memiliki sejumlah program studi. Jurusan Sastra Indonesia dan Sastra 
Inggris memiliki program studi pada jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor, Jurusan Sastra Arab dan 
Seni dan Desain memiliki program studi jenjang Sarjana dan Magister, dan Fakultas mengelola Prodi. 

Berdirinya Fakultas Ilmu Sosial (FIS) pada tahun 2010 berpengaruh kepada FS. Jurusan 
Sejarah—atas alasan kesamaan disiplin ilmu—akhirnya bergabung kembali ke habitatnya di FIS. Pada 
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tahun 2011 berdiri Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin  yang memperkaya khasanah disiplin 
ilmu kebahasaan di FS. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin dikelola oleh Jurusan Sastra 
Jerman. 

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2019, FS UM mengelola lima program studi 
magister dan dua program studi doktor yaitu Magister dan Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, 
Magister dan Doktor Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Keguruan Bahasa Arab, Magister Keguruan 
Seni Rupa, dan Magister Keguruan Bahasa. Pada tahun 2019 FS UM mengelola 20 program studi dari 
5 (lima) jurusan yang terdiri dari 14 Program Studi Kependidikan dan 6 Program Studi Non-
Kependidikan baik itu program Sarjana, Dipolma III, dan Pascasarjana berikut ini. 

 
 Tabel 1.3 Jurusan dan Program Studi di Fakultas Sastra 
 

JURUSAN PROGRAM STUDI 
Sastra Indonesia 1. Sarjana Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah  

2. Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia  
3. Sarjana Ilmu Perpustakaan  
4. Diploma III Perpustakaan  
5. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia  
6. Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia  

Sastra Inggris 1. Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris  
2. Sarjana Bahasa dan Sastra Inggris  
3. Magister Pendidikan Bahasa Inggris  
4. Doktor Pendidikan Bahasa Inggris  

Sastra Arab 1. Sarjana Pendidikan Bahasa Arab 
2. Magister Keguruan Bahasa Arab 

Sastra Jerman 1. Sarjana Pendidikan Bahasa Jerman 
2. Sarjana Pendidikan Bahasa Mandarin 

Seni dan Desain 1. Sarjana Pendidikan Seni Rupa  
2. Sarjana Pendidikan Seni Tari dan Musik  
3. Sarjana Desain Komunikasi Visual  
4. Magister Keguruan Seni Rupa  
5. Diploma III Game Animasi 

Fakultas Sastra Magister Keguruan Bahasa 
 
Secara berurutan, dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Dekan mulai FKSS sampai 

dengan sekarang sebagai berikut. 
 

Tabel 1.3.2 Dekan Fakultas tahun 1965-Sekarang 
 

NAMA DEKAN TAHUN 
Prof. Drs. S. Wojowasito 
Dr. Samsuri 
Dr. Zaini Mahmoed  
Dr. M.F. Baradja  
Drs. M.A. Icksan 
Prof. Drs. S. Wojowasito 
Prof. Drs. Pranjoto Setjoatmodjo 
Drs. H. Imam Hasan  
Dr. Nuril Huda, M.A.  
Drs. H. Sujanto 
Drs. I Gusti Ngurah Oka 

1965—1968 
1968—1971 
1971—1974 
1974—1977 
1977—1978 
1978—1981 
1981—1984 
1984—1990 
1990—1991 
1991—1994 
1994—1997 



Renstrabis	Fakultas	Sastra	UM	2020—2024	

6	
	

NAMA DEKAN TAHUN 
Drs. H. Ahmad Fuad Effendy 
Prof. Dr. H. Suparno 
Prof. Dr. H. Dawud, M.Pd 

  Prof. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D. 

1997—2001 
2001—2006 
2006—2015 
2015—sekarang 

  
1.4 Sistematika Renstra dan Bisnis 

Sistematika Renstra dan bisnis FS dapat dijelaskan sebagai berikut. 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
BAB II KINERJA FAKULTAS SASTRA 2015-2019 
BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN 
BAB IV SASARAN  DAN STRATEGI KEBIJAKAN 
BAB V TARGET KINERJA DAN SUMBER PENDANAAN 
BAB VI  PENUTUP 
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BAB II 
KINERJA FAKULTAS SASTRA TAHUN 2015-2019 

 
Pada Bab II dipaparkan kinerja Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (FS UM) pada periode 

tahun 2015-2019. Kinerja FS tersebut mengacu UM sebagai perguruan tinggi negeri berstatus BLU 
secara berurutan dijelaskan dalam kerangka (i) pendidikan dan pembelajaran, (ii) penelitian, (iii)  
pengabdian kepada masyarakat, dan (iv) tata kelola kelembagaan. Capaian kinerja dibagi menjadi dua, 
pertama capaian kinerja diukur dari target renstrabis dan capaian renstrabis. Kedua  capaian kinerja 
diukur target renstrabis dan capaiankontrak Dekan FS dan Rektor UM. Seperti diketahui, sejak tahun 
2016, dekan melakukan kontrak kinerja dengan rektor. Kontrak kinerja ini merupakan bagian satu 
kesatuan kontrak kinerja antara Rektor UM dan Kemenristek Dikti. Beberapa indikator kinerja ada pada 
renstrabis akan tetapi tidak ada pada kontrak kinerja dekan dan rektor atau sebaliknya. Capaian dalam 
kurun waktu 2015-2019, sebagai berikut. 

 
Tabel 2.1 Target  dan Capaian Renstrabis  2015-2019 untuk Misi Strategis 1 
 

No Indikator 
Target 

Renstrabis 
2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 Keterangan 

1 Jumlah judul bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian  26 31 119% 
2 Jumlah inovasi pembelajaran hasil pengembangan  32 43 134% 
3 Persentase dosen berkualifikasi S3  40 % 43,97% 110% 
4 Jumlah dosen bergelar S3  76 80 105% 
5 Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 10 7 70% 
6 Dosen Penerima Sertifikat Pendidik  140 144 103% 
7 Jumlah Guru Besar 28 28 100% 
8 Jumlah judul bahan ajar cetak  6300 6344 101% 
9 Jumlah bahan ajar on-line  216 116 54% 

10 Jumlah mahasiswa peraih penghargaan dalam 
bidang akademik (mewakili UM) 

62 3 5% 

11 Jumlah mahasiswa peraih penghargaan dalam minat 
dan bakat (mewakili UM)  

38 142 374% 

12  Jumlah proposal PKM yang didanai 35 2 6% 
13  Jumlah proposal PKM yang lolos PIMNAS 8 2 25% 
14  Jumlah proposal kewirausahaan yang lolos 

Kewirausahaan Awards 
1 3 300% 

15 Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan 
ilmiah nasional (selain PIMNAS) 

19 62 326% 

16 Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan 
ilmiah internasional 

14 52 371% 

17 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan 
pengembangan karakter 

300 995 332% 

18 Sistem kredit prestasi kegiatan kemahasiswaan  1 0 0% 
19 Persentase jumlah prodi dengan akreditasi A  46 % 80 % 174% 
20 Jumlah prodi dengan akreditasi A 6 16 267% 
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No Indikator 
Target 

Renstrabis 
2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 Keterangan 

21 Jumlah prodi dengan akreditasi internasional  2 2 100% 
22 Jumlah prodi dengan kurikulum yang sesuai dengan 

SNPT dan KKNI 
13 13 100% 

23 Masa tunggu lulusan (bulan) 3,82 2,35 62% 
24 Jumlah lembaga pengguna lulusan 67 27 40% 
25 Rerata gaji pertama alumni (Rp Juta) 1,3 1,7 131% 
26 IPK Lulusan 3,40 3,45 101% 
27 Sistem informasi kebutuhan dunia kerja 1 0 0% 
28 Frekuensi penyelenggaraan job/career fair 8 4 50% 
29 Jumlah Prodi Menyelenggarakan Sistem Penjaminan 

Mutu Pembelajaran 
13 13 100% 

30 Jumlah Prodi Penyelenggara Pembelajaran Kelas 
Internasional 

1 0 0% 

31 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah 
internasional 

40 175 438% 

32 Jumlah prodi S1 12 11 92% 
33 Jumlah prodi S2 6 5 83% 
34 Jumlah prodi S3 2 2 100% 
35 Jumlah prodi PPG 3 5 167% 
36 Jumlah mahasiswa terdaftar S1 4550 15769 347% 
37 Jumlah mahasiswa Terdaftar S2 330 2542 770% 
38 Jumlah mahasiswa Terdaftar S3 18 556 3089% 
39 Jumlah mahasiswa difabel 0 5 100% 
40 Jumlah mahasiswa asing  18 61 339% 

 Pada Tabel 3.1 tampak bahwa sebagian besar target yang ditetapkan di dalam Renstrabis 2015-
2019 dapat dicapai bahkan melampaui target pada capaian kinerja tahun 2019.  Indikator yang dapat 
melampaui target adalah: (1) Jumlah judul bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian, (2) Jumlah inovasi 
pembelajaran hasil pengembangan, (3) Jumlah dosn bereglasr S3, (4) dosen yang memiliki sertifikat 
pendidik, (5) Jumlah mahasiswa peraih penghargaan dalam minat dan bakat (mewakili UM), (6) Jumlah 
proposal kewirausahaan yang lolos Kewirausahaan Awards, (7) Jumlah karya mahasiswa disajikan 
dalam kegiatan ilmiah nasional (selain PIMNAS), (8) Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan 
ilmiah internasional, (9) Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan pengembangan karakter, (10) 
Jumlah prodi dengan akreditasi A, (11) Rerata gaji pertama alumni, (12) IPK Lulusan, dan (13) Jumlah 
dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah internasional. Adapun indikator pada Renstrabis yang belum 
tercapai adalah (1) Dosen penerima beasiswa S3 LN, (2) Jumlah bahan ajar online, (3) Jumlah 
mahasiswa peraih penghargaan dalam bidang akademik (mewakili UM), (4) Jumlah mahasiswa peraih 
penghargaan dalam bidang akademik (mewakili UM), (5) Jumlah proposal PKM yang didanai dan yang 
lolos PIMNAS, (6) Jumlah lembaga pengguna lulusan, dan (7) Jumlah Prodi S1, S2, dan penyelenggara 
pembelajaran kelas internasional. 

 Jika dibandingkan dengan Tabel 2.2 capaian kinerja tahun 2019 sebagian besar melampaui 
target yang ditetapkan di dalam kontrak kinerja Dekan FS dengan Rektor UM. 
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Tabel 2.2 Target dan Capaian Kontrak Kinerja Tahun 2019 untuk Misi Strategis 1 
 

No Indikator Target Kontrak 
Kinerja 2019 

Capaian Kontrak 
Kinerja 2019 Keterangan 

1 Persentase lulusan tepat waktu (%) (*) 55 58.01 105% 
2 Rata-rata lama studi S1 (smt) (*) 8.45 8.52 101% 
3 Rata-rata IPK lulusan S1 (*) 3.45 3.55 103% 
4 Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen (*) 24.16 21.66 90% 
5 Persentase dosen bersertifikat pendidik (%) (*) 90 100 111% 
6 Persentase dosen berkualifikasi S3 (%) (*) 49 43.97 90% 
7 Persentase mahasiswa yang lulus PPG 87 98.50 113% 
8 Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen (*) 97 97.22 100% 
9 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 

(%) (*) 
30 27 90% 

10 Persentase dosen dengan jabatan guru besar (%) 
(*) 

16.50 20.48 124% 

11 Persentase tenaga kependidikan dengan 
sertifikat kompetensi (%) (*) 

100 100 100% 

12 Jumlah bahan ajar ber-ISBN (cetak) yang disusun 
dosen tahun berjalan 

21 31 148% 

13 Jumlah bahan ajar on-line yang disusun dosen 
tahun berjalan 

87 116 133% 

14 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah 
internasional pada tahun berjalan 

99 175 177% 

15 Jumlah dosen dan tendik yang mengikuti 
Pendidikan Non Gelar pada tahun berjalan 

7 11 157% 

16 Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan 
peningkatan kompetensi pada tahun berjalan 

50 178 356% 

17 Jumlah tendik yang mengikuti pelatihan 
peningkatan kompetensi pada tahun berjalan 

20 59 295% 

18 Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan terkait 
tridharma PT pada tahun berjalan 

96 145 151% 

19 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan 
profesi (%) (*) 

70 84.17 120% 

20 Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai 
bidangnya (%) (*) 

93 90.90 98% 

21 Rasio Afirmasi (%) (*) 20 11 55% 
22 Persentase mahasiswa penerima beasiswa (%) 

(*) 
18.30 19.54 107% 

23 Jumlah mahasiswa berprestasi (*) 50 50 100% 
24 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (*) 12 20 167% 
25 Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi 221 223 101% 
26 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

ilmiah internasional pada tahun berjalan 
39 52 133% 

27 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan 
ilmiah nasional (selain PIMNAS) 

43 62 144% 



Renstrabis	Fakultas	Sastra	UM	2020—2024	

10	
	

No Indikator Target Kontrak 
Kinerja 2019 

Capaian Kontrak 
Kinerja 2019 Keterangan 

28 Jumlah proposal PKM yang didanai 21 2 10% 
29 Jumlah proposal PKM yang lolos PIMNAS 6 2 33% 
30 Jumlah proposal kewirausahaan yang lolos 

Kewirausahaan Awards 
4 3 75% 

31 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan 
pengembangan karakter 

710 995 140% 

32 Jumlah mahasiswa peraih medali kompetisi 
tingkat regional dan nasional 

29 49 169% 

33 Jumlah mahasiswa peraih medali kompetisi 
tingkat internasional 

8 8 100% 

34 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi 
bidang penalaran, kreativitas, minat dan bakat 

53 142 268% 

35 Jumlah mahasiswa yang mengikuti Uji 
Kompetensi 

64 200 313% 

36 Jumlah mahasiswa yang mengikuti program 
transfer kredit 

35 36 103% 

37 Persentase mahasiswa yang mengikuti 
pertukaran mahasiswa dari total mahasiswa 
(Diploma dan S1) 

0.50 1.16 232% 

38 Persentase mahasiswa yang melaksanakan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari 
total mahasiswa (Diploma dan S1) 

0.50 1.75 350% 

 
a. Pendidikan dan pembelajaran 

Capaian yang terkait dengan mahasiswa, secara umum telah mencapai target, meskipun masih 
ada beberapa target yang belum terpenuhi. Target yang telah terpenuhi diantaranya adalah: (1) jumlah 
mahasiswa berprestasi, (2) jumlah mahasiswa FS yang mengikuti kegiatan ilmiah internasional, (3) 
target jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah nasional (selain PIMNAS), (4) jumlah 
mahasiswa yang mengikuti pelatihan pengembangan karakter, (5) jumlah raihan medali kompetisi 
ditingkat regional dan nasional, (6) raihan medali kompetisi ditingkat regional dan nasional, (7) jumlah 
mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi. 

Dari sisi pemenuhan sumber daya manusia, sampai dengan saat ini, total jumlah dosen FS, baik 
PNS maupun non-PNS sebanyak 199 orang sehingga menghasilkan rasio dosen dan mahasiswa 
sebesar 1:21. Kondisi ini menunjukkan kelas yang ideal. Dari segi kualitas dan kompetensi, terdapat 28 
orang (19,61%) dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, dan 43 orang (21,54%) dosen dengan 
jabatan Lektor Kepala. Selain itu telah terdapat 80 (42,84%) dosen berkualifikasi doktor. Dosen 
bersertifikat pendidik mencapai jumlah (71,90%). Begitupun dengan tenaga kependidikan, sebanyak 
94,50% telah memiliki sertifikat kompetensi. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada 
Renstrabis 2015-2019 tampak bahwa sebagian besar indikator dapat terpenuhi melampaui target yang 
ditetapkan. Demikian pula sebagian besar indikator yang terdapat di dalam kontrak kinerja Dekan FS 
dengan Rektor UM dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. 

Selain SDM, FS juga telah melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran. Tahapan utama yang telah dilakukan FS adalah pengembangan kurikulum secara 
periodik berbasis kehidupan dengan menekankan pentingnya kapabilitas bagi lulusan agar mampu 
berdaya saing dan berdaya sanding dengan masyarakat nasional dan internasional. Hal lain adalah 
penguatan kompetensi para dosen dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan 
workshop dan pelatihan yang bersifat praktis telah dilakukan secara bergelombang dan terarah untuk 
membekali mereka agar mampu menggunakan teknologi, terutama SIPEJAR untuk keperluan 
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pembelajaran mulai dari pengunggahan RPS setiap awal semester, pembelajaran online dan offline, 
pembimbingan secara online, dan penilaian pembelajaran. Terobosan ketiga adalah penyediaan 
fasilitas akses internet yang sangat memadai untuk para dosen dan mahasiswa di seluruh titik gedung 
di FS. Dosen dan mahasiswa dapat secara nyaman dan cepat memanfaatkan akses ini untuk keperluan 
banyak hal, seperti pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas, melakukan komunikasi baik 
secara sinkronus maupun asinkronus, memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran, dan 
mendownload materi pembelajaran. 

Dari sisi perbaikan proses pembelajaran, pada tahun 2018 FS telah melakukan penyusunan 
kurikulum baru yang menggunakan konsep Kurikulum Berbasis Kehidupan. Kurikulum ini diharapkan 
dapat mengakomodasi kebutuhan untuk mencapai standar minimal kompetensi lulusan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Seluruh program studi S1 di FS telah berhasil menyusun kurikulum baru 
tersebut pada akhir tahun 2018. 

Untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran sesuai kurikulum berbasis kehidupan, 
seluruh program studi S1 di FS juga telah memanfaatkan sistem pembelajaran berbasis teknologi 
informasi yang disebut SIPEJAR. Sistem ini telah mulai digunakan pada semester genap tahun 
akademik 2018—2019. Hampir 100% Rencana Perkuliahan Semester seluruh program studi yang ada 
di FS telah disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kehidupan dan  sebagian besar telah diunggah 
serta digunakan dalam SIPEJAR 

 
b. Hal-hal yang Belum Tercapai Tahun 2015 – 2019 

Secara umum target telah tercapai namun ada beberapa yang belum memenuhi target 
diantaranya (1) Proposal PKM yang didanai (9.52%) , (2) Proposal yang lolos PIMNAS (33.33%) , dan 
(3) Jumlah proposal kewirausahaan yang lolos Kewirausahaan Awards (75%).  
c. Permasalahan  

Ada beberapa permasalahan yang bisa didententikasi sebagai penyebab tidak tercapainya 
sasaran strategis yaitu (a)  sistem penjaringan PKM belum terbentuk secara solid dari level prodi dan 
fakultas, (b) ketatnya jadwal perkuliahan mengakibatkan mahasiswa tidak mempunyai waktu cukup 
untuk membuat proposal, dan (c) keterlibatanm dosen dalam membimbing PKM kurang maksimal.  
d. Kebijakan  

Untuk mengatasi semua itu, ada beberapa langka strategis yang akan dilakukan untuk periode 
berikutnya. Diantara aktivitas yang akan dilakukan meliputi  (a) menyusun POB untuk mahasiwa 
berprestasi, (b) mengadakan Dekan Cup secara periodik dalam bidang karya ilmiah, mahasiswa 
potensial diarahkan untuk  ditindaklanjuti ke PKM, PIMNAS, kewirausahaan, (c) menyediakan 
pendaaan yang lebih memadai, (d) mengaitkan persyaratan beasiswa dengan kewajiban memiliki 
proposal PKM, (e) mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi untuk menulis proposal PKM, 
dan (f) mendorong dosen untuk terlibat aktif dalam membimbing PKM.  

 
Tabel 2.3 Target dan Capaian Renstrabis 2015-2019 untuk Misi Strategis 2 

 
No. Indikator Kinerja Target 

Renstrabis 2019 
Capaian 

Renstrabis 2019 Keterangan 

1 Jumlah HaKI 44 108 245% 

2 Jumlah karya il miah yang dipublikasikan pada 
jurnal internasional terindeks 

41 66 161% 

3 Jumlah karya ipteks yang dipamerkan n/a n/a n/a 
4 Jumlah jur nal nasional yang dilanggan 16 21 131% 
5 Jumlah jur nal internasional yang dilanggan 38 44 116% 
6 Jumlah e-journal yang dilanggan 6 9 150% 
7 Dokumen sistem penyelenggaraan n/a n/a n/a 
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No. Indikator Kinerja Target 
Renstrabis 2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 Keterangan 

penelitian/pengembangan 
8 Dokumen Renstrabis Penelitian n/a n/a n/a 

9 Jumlah kegiatan ilmiah  
ti ngkat nasional 

25 25 100% 

10 Jumah kegiatan ilmiah tingkat internasional 3 8 267% 

11 Jumlah buku referensi/ monograf yang diterbitkan  
tingkat nasional 

7 32 457% 

12 Jumlah kerjasama penelitian dengan 
pemerintah/lembaga 

4 8 200% 

13 Jumlah kerjasama penelitian dengan universitas di 
dalam negeri 

5 16 320% 

14 Jumlah kerjasama penelitian dengan universitas di 
luar negeri 

6 7 117% 

15 Jumlah penelitian yang dilakukan dengan DU/DI 3 15 245% 
16 Jumlah hot-spot akses internet n/a n/a n/a 
17 Dokumen roadmap penelitian dosen n/a n/a n/a 
18 Dokumen/jurnal pembimbingan n/a n/a n/a 
19 Dokumen pedoman penulisan tesis/disertasi n/a n/a n/a 

 
Tabel 2.4 Target dan Capaian Kontrak Kinerja 2019 untuk Misi Strategis 2 

 

No Indikator Kontrak Kinerja 
2019 

Capaian Kinerja 
2019 Keterangan 

1 Jumlah publikasi internasional terindeks (*) 155 92 59% 
2 Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada 

Jurnal Internasional terindeks 
41 66 161% 

3 Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada 
jurnal nasional terakreditasi 

47 54 115% 

4 Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada 
jurnal nasional (*) 

148 69 47% 

5 Jumlah judul makalah Kegiatan Ilmiah Internasional 
hasil penelitian 

203 110 54% 

6 Jumlah judul makalah Kegiatan Ilmiah Nasional 
hasil penelitian 

60 75 125% 

7 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat internasional 3 8 267% 
8 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat nasional 25 25 100% 
9 Jumlah kuliah tamu yang diselengarakan 25 32 128% 

10 Jumlah buku referensi/monograf yang ber-ISBN 7 32 457% 
11 Jumlah diskusi rutin kelompok bidang (melibatkan 

dosen dan mahasiswa dari berbagai jenjang) 
18 22 122% 

12 Jumlah e-Journal yang dilanggan 6 9 150% 
13 Jumlah judul bahan ajar cetak 40 44 110% 
14 Jumlah Jurnal Ilmiah Internal UM yang terakreditasi 4 7 175% 
15 Jumlah jurnal internasional yang dilanggan 38 44 116% 
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No Indikator Kontrak Kinerja 
2019 

Capaian Kinerja 
2019 Keterangan 

16 Jumlah jurnal nasional yang dilanggan 16 21 131% 
17 Jumlah kerjasama penelitian dengan pemerintah/ 

lembaga 
4 8 200% 

18 Jumlah kerjasama penelitian dengan universitas di 
dalam negeri 

5 16 320% 

19 Jumlah Kerjasama Penelitian dengan Universitas di 
Luar Negeri 

6 7 117% 

20 Jumlah penelitian yang dilakukan dengan asosiasi 
profesi 

6 7 117% 

21 Jumlah penelitian yang dilakukan dengan DU/DI 3 15 500% 
22 Jumlah workshop pembelajaran on-line 1 2 200% 
23 Jumlah HKI (granted) 44 108 245% 
24 Jumlah HKI yang didaftarkan (*) 15 51 340% 

 
a. penelitian: 

Capaian kinerja dari sisi input dan proses di FS dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari kualifikasi 
pendidikan dan jabatan fungsional dosen, FS memiliki dosen berkualifikasi doktor sebanyak 43.97%. 
Adapun dosen FS yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala sebesar 27% dan profesor sebesar 
20.48%. Sedangkan dari sisi proses berbagai kegiatan telah dilakukan FS dalam rangka peningkatan 
kualitas maupun kuantitas penelitian. Namun jika dilihat dari sisi output masih perlu terus ditingkatkan. 
Hal ini terlihat dari kecilnya output penelitian sivitas akademika FS, khususnya pada tingkat 
internasional (59.35%). 

Dari sisi input dan proses, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan FS untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian, yakni (1) sosialisasi tawaran-tawaran pendanaan penelitian kepada para sivitas 
akademika FS, (2) pelatihan penulisan proposal penelitian, (3) workshop penulisan artikel untuk 
publikasi di jurnal internasional, (4) pendampingan penulisan buku referensi, monograf, dan bahan ajar  
berbasis hasil penelitian; dan (5) pelatihan pengembangan karya ilmiah yang berpotensi memperoleh 
HKI. 

Capaian kinerja dilihat dari sisi output secara umum telah mencapai target meskipun belum 
maksimal. Beberapa target telah terpenuhi seperti: (1) jumlah penelitian berorientasi pada peningkatan 
kualitas perkuliahan, (2) jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, (3)  jumlah  publikasi ilmiah 
pada jurnal nasional ber-ISSN, (4) jumlah buku ber-ISBN yang diterbitkan di tingkat nasional, (5) jumlah 
publikasi ilmiah tingkat internasional, (6) jumlah karya ilmiah yang memperoleh HKI, (7) jumlah sitasi 
karya ilmiah, dan (8) jumlah jurnal internal UM yang terakreditasi. Adapun pada beberapa aspek yang 
masih belum mencapai target menjadi fokus tersendiri yang diprioritaskan dalam program tindak lanjut, 
seperti peningkatan peringkat kelembagaan LP2M. 

 
b. Hal-hal yang belum tercapai tahun 2015-2019 

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan  penggunaan  anggaran kegiatan penelitian yang telah 
direncanakan berhasil terlaksana sesuai  dengan visi misi dan tujuan penelitian FS. Namun, masih 
terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek. Misalnya tidak terpenuhinya target jumlah 
penelitian kerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah. Salah satu penyebab kendala ini adalah 
belum optimalnya group reset atau Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dosen yang memiliki payung 
penelitian dan bidang keahlian yang sama. Ide KBK sudah digulirkan diawal periode Renstra dan Bisnis 
2015- 2019 untuk menampung ide-ide dosen yang memiliki keahlian sama sehingga bersinergi dalam 
mengembangkan penelitian bersama yang mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi dari 
masing-masing KBK.  KBK juga diharapkan mampu melakukan diskusi dan kerjasama dengan lembaga 
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lain atau pemerintah/pemerintah daerah berkenaan dengan  pemanfaatan  dan pengembangan riset 
dari masing-masing KBK. Dengan demikian, keberadaan KBK ini akan berdampak signifikan atas 
banyaknya kerjasama yang dilakukan baik dengan lembaga riset lain maupun pemerintah/ pemerintah 
daerah dan juga berdampak pada meningkatnya produk riset unggulan yang dihasilkan. 

Jumlah produk teknologi dan inovasi peneliti pada Renstra dan Bisnis 2015-2019 belum 
memenuhi target yang diinginkan. Hal ini disebabkan belum sinerginya kegiatan penelitian dengan 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti belum 
seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga kemanfaatan hasil riset para peneliti 
kurang/belum bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara baik.  

Selain itu, program lain yang telah dikembangkan seperti inovasi rancangan pembelajaran, 
inovasi model dan metode pembelajaran baik dalam jaringan maupun luar jaringan, inovasi bahan ajar, 
video pembelajaran, inovasi model dan metode penilaian pembelajaran, serta pengembangan sistem 
pembelajaran dalam jaringan yang dikemas dalam bentuk Sistem Pengelolaan Pembelajaran 
(SIPEJAR) juga  mampu dilaksanakan dengan baik pula. 

Selain  kendala-kendala yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut beberapa faktor 
penghambat lain yang membatasi ketidakberhasilan pencapaian target pada Renstra dan Bisnis 2015-
2019, di antaranya adalah (1) minat dosen untuk melakukan penelitian belum optimal, (2) minat dosen 
untuk menulis artikel, buku, book chapter, pengajuan HKI dari hasil penelitian masih rendah, (3) 
rendahnya pemanfatan dan pengembangan hasil penelitian  untuk diaplikasikan dalam dunia industri 
dan pendidikan, (4) belum ada unit khusus yang membidangi pemasaran hasil penelitian serta berbagai 
potensi penelitian FS ke berbagai pihak atau industri, dan (5) belum terpolanya keterlibatan penelitian 
mahasiswa dalam performa penelitian FS secara keseluruhan.	

	

c. Permasalahan 
FS memiliki daya dukung yang baik dalam mencapai target capaian bidang penelitian. Potensi-

potensi yang dimiliki oleh FS dalam upaya mencapai target-target kinerja dalam bidang penelitian 
terangkum pada tiga hal berikut: (1) Sumber Daya Manusia, Kondisi sumberdaya manusia (SDM) FS 
yang mendukung pelaksanaan penelitian FS. SDM FS ini tercatat sebanyak 199 dosen yang terdiri atas 
28 Guru Besar dan 43 Lektor Kepala. Dari 199 dosen tersebut ada 80 Doktor (40%) yang potensial 
untuk menjadi faktor pendorong agar penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan FS 
meningkat dan memiliki daya saing tinggi yang harapannya dapat digunakan oleh masyarakat hingga 
pada sektor komersialisasi. Selain itu, SDM FS sering mendapatkan kesempatan untuk menjadi 
narasumber dalam berbagai pelatihan, workshop, lokakarya yang diselengggarakan oleh berbagai 
pemangku kepentingan, baik itu yang sifatnya lokal hingga pada taraf internasional. Penyebaran 
keahlian SDM dosen menyebar di 5 jurusan, yakni di jurusan Bahasa Indonesia dan Perpustakaan, 
jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa Jerman, dan Jurusan Seni dan Desain. 
Dengan demikian, pengoptimalan potensi SDM FS ini akan berdampak positif terhadap peningkatan 
jumlah dan luaran penelitian di lingkungan FS. 

 (2) fasilitas sarana dan prasarana, FS memiliki daya dukung sarana dan prasarana yang sangat 
memadai untuk merealisasikan kebijakan dan standar penelitian. Sampai tahun 2019 tercatat sebanyak 
8 laboratorium/bengkel/workshop/studio yang beroperasi di lingkungan FS. Semua sarana tersebut 
dapat digunakan oleh para peneliti baik dosen, mahasiswa, dan peneliti mitra untuk melaksanakan 
program penelitian.  dan (3)  Pendanaan Penelitian;Kemampuan FS untuk mengalokasikan anggaran 
penelitian di setiap tahunnya tercatat semakin besar. Kondisi ini dimanfaatkan FS untuk merumuskan 
rencana pengembangan penelitian dengan target yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara 
eksternal FS juga dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan 
penelitiannya. Kondisi eksternal berupa peluang untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari 
berbagai institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bentuk kerjasama kemitraan, 
merupakan potensi yang telah dikelola FS dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan 
penelitiannya dengan target capain yang semakin tinggi. Di samping itu, semakin meningkatnya kualitas 
peneliti dari berbagai PT lain sebagai kompetitor dan semikin tingginya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas luaran penelitian juga merupakan tantangan yang selalu diperhatikan FS dalam merumuskan 
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arah kebijakan penelitiannya dengan menuntut para sivitas akademika untuk menghasilkan  luaran 
penelitian yang berkualitas tinggi. Sejak 2019, kondisi demikian juga lebih dimungkinkan dengan 
adanya penyelenggaraan program pascasarja monodisiplin di FS.  

Dalam hal pendanaan, program- program penelitian yang berada di lingkungan FS berasal dari 
berbagai sumber di antaranya (1) sumber dana dari pemerintah pusat melalui skema dana penelitian 
Kemristek Dikti (DRPM), (2) sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (3) sumber 
Dana Kerjasama seperti dari Islamic Development Bank (IsDB), One Asia Foundation, ERASMUS, 
Pemerintah Daerah, Industri, institusi luar negeri, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak ada alasan 
pendanaan bagi para peneliti untuk tidak melaksanakan penelitian di setiap tahunnya karena alasan 
terbatasnya dana penelitian. Dengan demikian, tantangan yang tersisa utamanya adalah upaya 
peningkatan kreativitas dan mutu penelitian yang lebih memungkinkan untuk meningkatkan publikasi 
dan outcomes/impacts kepada masyarakat. 
d. Kebijakan 

Beberapa terobosan akan diambil oleh FS untuk menyelesaikan persoalan yang telah diuraikan 
diatas. Langkah-langkah yang akan diambil diantaranya, (1) FS mengerahkan sumber daya  untuk 
menghasilkan karya inovatif yang unggul di bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan 
kependidikan, (2) FS memfasilitasi sivitas akademika dalam penelitian, baik dalam maupun luar negeri. 
(3)  FS memfasilitasi publikasi karya-karya sivitas akademika dalam forum atau media ilmiah  nasional 
dan internasional. Dan (4) FS memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dosen. 
 
Tabel 2.5 Target dan Capaian Renstrabis 2015-2019 untuk Misi Strategis 3 
 

No Indikator Target 
Renstrabis 2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 Keterangan 

1 Tersedianya dokumen program payung pengabdian 
kepada masyarakat. 1 1 100% 

2 Jumlah proposal pengabdian oleh dosen berbasis 
hasil kajian penelitian dengan melibatan mahasiswa 
dan alumni 

85 60 71% 

3 Jumlah kegiatan yang didanai dan/atau mandiri 
untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 80 55 69% 

4 Jumlah kegiatan sosialisasi pengabdian kepada 
masyarakat bagi mahasiswa  1 1 100% 

5 Jumlah proposal pengabdian yang diusulkan oleh 
mahasiswa 25 12 48% 

6 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa 23 10 43% 

7 Jumlah mahasiswa dan alumni yang terlibat 
pengabdian kepada masyarakat 69 40 58% 

8 Jumlah produk inovasi 50 40 80% 
9 Jumlah publikasi karya inovatif dosen dan 

mahasiswa 40 37 93% 

10 Jumlah publikasi karya pengabdian pada 
masyarakat 70 45 64% 

11 Jumlah Kegiatan diseminasi pengabdian pada 
masyarakat 40 30 75% 

12 Jumlah mitra dengan pemerintah 
 20 10 50% 
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No Indikator Target 
Renstrabis 2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 Keterangan 

13 Jumlah mitra dengan DU/DI 17 7 41% 
14 Jumlah mitra dengan asosiasi 10 7 70% 
15 Jumlah mitra Luar Negeri 9 7 78% 
16 Jumlah kelompok masyarakat binaan 5 3 60% 

 
 
Tabel 2.6 Target Renstrabis 2019 dan Capaian Kontrak Kinerja 2019 untuk Misi Strategis 3 
 

No Indikator Target Kontrak 
Kinerja 2019 

Capaian Kontrak 
Kinerja 2019 

Prosentase 
Keberhasil

an 
1 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 40 43 108% 
2 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 43 43 100% 
3 Jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam 

pelayanan pendidikan masyarakat 
12 26 217% 

4 Jumlah kerjasama dengan swasta untuk 
meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat 

16 33 206% 

5 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang didanai dan/atau mandiri 

50 65 130% 

 
 

a. Pengabdian 
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di FS UM  dikoordinasi  oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M. Kegiatan PkM yang ada di UM mengikuti skema yang ada 
di DRPM, meliputi: program kemitraan masyarakat, program pengembangan kewirausahaan, program 
pengembangan produk unggulan daerah, program pengembangan desa mitra, dan bidang pengabdian 
lain yang sesuai kebijakan lembaga. 

Dari sisi input telah dilakukan sistem seleksi usulan PkM sesuai dengan skema dan sumber 
pendanaan yang tersedia. Tema-tema penelitian dapat dipilih dosen sesuai dengan bidang keahliannya 
dan disesuaikan dengan patung-payung kegiatan PkM yang telah dikembangkan. Semakin 
meningkatnya minat dosen untuk melakukan kegiatan PkM maka seleksi terhadap proposal semakin 
ketat dan dihasilkan proposal-proposal dengan kualitas yang semakin baik. Seleksi proposal kegiatan 
PkM  dilakukan secara bertahap meliputi seleksi administrasi oleh tenaga administrasi LP2M dan 
seleksi isi oleh para reviewer (biasanya 2 reviewr setiap proposal). Ditinjau dari sumberdaya manusia, 
telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di UM dalam rangka 
meningkatkan kualitas kegiatan PkM, melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan workshop 
penyusunan proposal dan pelaporan PkM. 

Ditinjau dari aspek proses, pelaksanaan PkM semakin baik. Peningkatan kualitas pelaksanaan 
kegiatan PkM  dilakukan  melalui kegiatan monitoring pelaksaan kegiatan PkM. Monitoring dilaksanakan 
setidaknya dua kali, yaitu di pertengahan kegiatan melalui seminar kemajuan kegiatan PkM dan di akhir 
kegiatan melalui seminar hasil PkM. Informasi-informasi berharga yang diperoleh dari kegiatan 
monitoring digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kualitas proposal dan kegiatan PkM di tahun 
berikutnya.  

Dari sisi output, capaian kegiatan PkM di FS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir masih di 
bawah target capaian (di bawah 100%). Salah  satu penyebab menurunnya persentase capaian PkM 
adalah kurangnya penghargaan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai syarat 
kenaikan pangkat dan jabatan bagi dosen. Hasil-hasil kegiatan PkM yang bernilai praktis belum dapat 
dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan cara untuk 
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meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, workshop, 
dan pendampingan penulisan proposal bagi dosen dan mahasiswa.  

 
b.  Hal-hal yang Belum Tercapai 

Secara umum, target yang telah ditetapkan dalam renstrabis tahun 2019  sudah tercapai,  namun 
target tersebut masih dapat ditingkatkan lagi. Target yang perlu ditingkatkan dalam bidang pengabdian 
adalah (1) jumlah proposal pengabdian yang diusulkan dosen dan mahasiswa,  (2) jumlah proposal 
PKM yang didanai, (3) jumlah keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, (4) karya inovatif hasil pengabdian (5) Jumlah publikasi hasil pengabdian  dosen dan 
mahasiswa, (6) jumlah kerjasama dengan pemerintah, DU/DI, asosiasi dan mitra luar negeri, dan (7) 
jumlah kelompok masyarakat binaan.  

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen. Oleh 
karena itu, dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian, baik sebagai ketua maupun anggota. 
Jumlah dosen FS sebanyak 199 orang, sehingga proposal pengabdian idealnya sesuai dengan jumlah 
tersebut atau sepertiga jumlah tersebut  (66 proposal). Dengan bertambahnya jumlah proposal yang 
diusulkan diharapkan meningkat pula jumlah kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.  

Setiap proposal yang didanai hendaknya melibatkan mahasiswa dan alumni dalam kegiatannya 
dengan menyebutkan dalam lembar pengesahan, sehingga memudahkan pula dokumentasi jurusan.  
Karya inovatif hasil pengabdian dan artikel  hasil pengabdian seharusnya dipublikasikan  dalam skala 
nasional, baik dalam bentuk jurnal, seminar ataupun pameran.  Jumlah kerjasama dengan pemerintah, 
DU/DI, asosiasi dan mitra luar negeri dapat ditingkatkan lagi dengan meningkatkan jejaring dan 
mengintensifkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jumlah kelompok masyarakat binaan perlu 
ditambah agar SDM fakultas sastra lebih dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat dan 
keberadaan fakultas sastra tidak menjadi menara gading dari masyarakatnya.  

 
c. Permasalahan  

Fakultas sastra memiliki potensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu (1) jumlah guru 
besar dalam berbagai bidang studi, (2) bidang studi yang dimiliki fakultas sastra sesuai kebutuhan 
masyarakat,  (3) memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta pengembangan 
karya ilmiah,( 4) bersifat terbuka untuk melakukan kerjasama dan menerima kerjasama dari berbagai 
lembaga. 

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Fakultas Sastra terkait dengan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat  dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian di lingkungan FS secara umum masih belum secara langsung dapat diaplikasikan 

sebagai tema usulan proposal pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena 
karakteristik bidang keilmuan. Sehingga tidak dapat meningkatkan jumlah produk inovasi untuk 
mendapatkan HKI adan paten. Solusinya  masyarakat membutuhkan pengembangan dari hasil 
penelitian yang dapat dikaitkan pada permasalahan objek pengabdian. Terutama untuk 
menerapkan hasil temuan daslam bentuk HKI dan paten. 

2. Pada umumnya usulan pengabdian masih belum terfokus dalam mengarahkan pada pencapaian 
penyejahtrakan masyarakat. Namun hanya memecahkan permasalahan sesaat. Solosi:dibutuhkan 
upaya kontinuitas secara bertahap mencapai kondisi masyarakat yang sejahtra, khsusunya di 
bidang kesadaran lingkungan, dan bidang ekonomi. 

3. Diperlukan fokus payung KBK yang terkait dengan permasalahan masyarakat dalam mencapai 
kesejahtraan secara umum. Solosi:  arah dan sasaran pengabdian dibutuhkan prioritas yang secara 
nyata dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan obeservasi dan menjalin informan yang 
secara instensif dapat digunakan sebagai prioritas pengabdian 

4. Kerjasama pengabdian dengan DU/DI yang menghasilkan sering dana pengabdian yang dapat 
menunjukan kemandirian Sollosi: Meningatkan lebih banyak menjalin kerjasama dengan DU/DI 
yang secara umum diprioritaskan  
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5. Pelaksanaan pengabdian masih belum banyak melibatkan mahasiswa dalam  pelaksanaannya. 
Dibutuhkan kebijakan yang secara langsung dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam 
pengabdian dosen 

6. Proposal PKM yang belum diarahkan pada sasaran masyarakat yang benar-benar    
     dapat membantu meningkatkan kesejahtraan secara umum. Solosi: pembimbingan PKM diarahkan 

untuk  mengangkat permasalahan yang dihadapi masyarakat secara nyata. 
 
d.  Kebijakan: 

Beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh FS untuk menyelesaikan permasalahan yang telah 
diuraikan sebelumnya. Kebijakan ini diharapan secara efektif dan efesien menjadi jalan keluar, yaitu  
1. Mewajibkan setiap dosen untuk mengusulkan pengabdian berbasis kajian penelitian kepada 

masyarakat bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan dengan 
melibatkan mahasiswa dan alumni.   

2. Mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa, 
sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan. 

3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dalam bidang 
bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan.  yang dilakukan dosen 

4. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, 
desain, dan kependidikan.  yang dilakukan dosen 

5. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya inovatif hasil pengabdian 
masyarakat  

6. Memfasilitasi desiminasi hasil pengabdian untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. 
7. Menjalin kerjasama pengabdian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan 

kependidikan dengan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. 
 
Tabel 2.7  Target dan Capaian Renstrabis 2015-2019 untuk Misi Strategis 4 
 

No Indikator Target 
Renstrabis 2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 

Keterangan 

1.  Rasio jumlah dosen - mahasiswa (per 1 dosen) 28 21,66 77% 
2.  Rasio jumlah tenaga kependidikan - mahasiswa 

(per 1 tendik) 
80 120 

150% 
3.  Rasio luas ruang kelas - mahasiswa (m2 per mhs) 1.2 1.2 

100% 
4.  Rasio luas laboratorium - mahasiswa (m2 per mhs) 1.15 1.25 

109% 
5.  Rasio jumlah bahan pustaka - mahasiswa (per 

1 mhs) 
10 12 

120% 
6.  Statuta baru 1 1 100% 
7.  OTK baru 1 0 0% 
8.  Jumlah kegiatan akademik tingkat internasional 6 5 83% 
9.  Dokumen standar pelayanan minimal 1 1 100% 
10.  Dokumen system penjaminan mutu pembelajaran 1 1 100% 
11.  Jumlah prodi penyelenggaran pembelajaran kelas 

internasional 
1 0 0% 

12.  Dokumen pedoman pengembangan kurikulum 1 1 100% 
13.  Peringkat dunia UM menurut Webometrics 1592  0% 
14.  Jumlah Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

(SKPI) akademik yang diterbitkan 
130 0 

0% 
15.  Skor TOEFL rerata lulusan S1 445 389 87% 
16.  Dokumen pedoman tata kelola penelitian dan 

pengembangan 
1 1 100% 

17.  Dokumen pedoman pengelolaan asset 1 1 100% 
18.  Dokumen pedoman pengintegrasian system tata 

naskah dan kearsipan 
1 1 

100% 
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No Indikator Target 
Renstrabis 2019 

Capaian 
Renstrabis 2019 

Keterangan 

19.  Bandwidth (Mbps) 650 2.700 415% 
20.  Dokumen standar layanan kepegawaian 1 1 100% 
21.  Dokumen standar pengelolaan keuangan 1 1 100% 
22.  System informasi pengelolaan keuangan 1 1 100% 
23.  Dokumen pedoman pengelolaan UKM 1 1 100% 
24.  Dokumen pedoman pengelolaan ORMAWA 1 1 100% 
25.  Dokumen standar layanan kemahasiswaan 1 1 100% 
26.  Jumlah kerjasama dengan mitra di dalam negeri 25 42 168% 
27.  Jumlah kerjasama dengan mitra di luar negeri 12 25 208% 
28.  Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia 

industri di dalam negeri 
17 27 

159% 
29.  Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia 

industry di luar negeri 
2 0 

0% 
30.  Jumlah bidang kerjasama dengan ikatan alumni 15 9 60% 

 
Tabel 2.8 Target dan Capaian Kontrak Kinerja 2019 untuk Misi Strategis 4 
 

No Indikator Kinerja Target Kontrak 
Kinerja 2019 

Capaian Kontrak 
Kinerja 2019 

% 
Capaian 

1 Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen (*) 24.16 21.66 90% 
2 Persentase dosen bersertifikat pendidik (%) (*) 90 100 111% 
3 Persentase dosen berkualifikasi S3 (%) (*) 49 43.97 90% 
4 Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen (*) 97 97.22 100% 
5 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala (%) 

(*) 
30 27 

90% 
6 Persentase dosen dengan jabatan guru besar (%) 

(*) 
16.50 20.48 

124% 
7 Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat 

kompetensi (%) (*) 
100 100 

100% 
8 Jumlah dosen dan tendik yang mengikuti 

Pendidikan Non Gelar pada tahun berjalan 
7 11 

157% 
9 Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan 

peningkatan kompetensi pada tahun berjalan 
50 178 

356% 
10 Jumlah tendik yang mengikuti pelatihan peningkatan 

kompetensi pada tahun berjalan 
20 59 

295% 
11 Persentase prodi terakreditasi B (%) (*) 25 31 124% 
12 Jumlah kelompok Bidang Keahlian Dosen 22 23 105% 
13 Indeks Kepuasan Pelayanan 90 89.5 99% 
14 Jumlah kerjasama dengan PT di D/N dan L/N 62 67 108% 
15 Jumlah kerjasama dengan lembaga riset di D/N dan 

L/N 
2 5 

250% 
16 Jumlah kerjasama dengan dunia industri dan dunia 

usaha di D/N dan L/N 
35 27 

77% 
17 Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah 

pusat dan daerah 
20 14 

70% 
18 Jumlah Peneliti Asing 36 30 83% 
19 Persentase jumlah prodi dengan akreditasi A (%) 75 80 107% 
20 Jumlah prodi berakreditasi internasional (*) 2 2 100% 
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No Indikator Kinerja Target Kontrak 
Kinerja 2019 

Capaian Kontrak 
Kinerja 2019 

% 
Capaian 

21 Jumlah kerjasama dengan ikatan alumni 5 9 180% 
22 Jumlah mahasiswa asing 6 61 1017% 

 

a. Tata Kelola Kelembagaan 
Sampai dengan tahun 2019, beberapa capaian kinerja dalam bidang tata kelola kelembagaan, 

sebagai berikut. 
1. Dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sebagian besar telah disusun dan  

ditetapkan, didukung dengan  pengembangan  kelembagaan yang terus dilakukan  sistem berbasis  
IT,  yaitu Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) UM. 

2. Dokumen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah disusun dan  
ditetapkan, didukung dengan pengembangan dan implementasi sistem berbasis IT, yaitu Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITABMAS) UM. 

3. Dokumen pengelolaan SDM sebagian telah disusun  dan didukung dengan pengembangan sistem  
berbasis  IT,  yaitu Sistem Informasi  Kepegawaian (SIMPEGA) UM. 

4. Dokumen pengelolaan keuangan telah cukup representatif dengan kebutuhan dan sistem yang  
diterapkan lembaga, serta telah didukung sistem yang berbasis IT, yaitu Sistem Informasi  
Keuangan  UM (SIKUM), Sistem Informasi Gaji Pegawai (SIGAP). 

5. Dokumen  pengelolaan  sarana  prasarana telah didukung dengan pengembangan sistem berbasis 
IT, yaitu Sistem Informasi  dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 

6. Sistem informasi lain berbasis IT yang mendukung akuntabilitas pengelolaan tridarma PT UM yaitu, 
Sistem Informasi Perpustakaan terpadu (SIPADU), Sistem Informasi beasiswa (BEASISWA),  
Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (SIPEJAR). 

 
b. Hal-hal yang Belum Tercapai Tahun 2015-2019 

Beberapa  hal  utama  yang  tertuang  dalam  Renstra dan Bisnis  UM  Tahun 2015-2019 yang 
belum tercapai sampai dengan tahun 2019 dan kendala yang menjadi sebabnya, sebagai berikut. 
1. Dokumen-dokumen  hasil monitoring  dan tindaklanjut  penyelenggaraan tridarma dan dukungan 

manajemen sebagian masih belum disusun atau disempurnakan. 
2. Memutakhirkan dokumen uraian tugas jabatan di beberapa posisi sesuai dengan penataan 

kelembagaan dan tuntutan perkembangan. 
3. Optimalisasi fungsi satu organ kelembagaan yang mejadi pangkalan data sebagai portal utama 

pengambilan keputusan pimpinan. 
4. Pemetaan kompetensi pegawai untuk mengukur gap kompetensi. 
5. Dokumen Sistem Pengendalian Internal UM. 
6. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja layanan prima. 
7. Monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana  aksi reformasi  birokrasi dan tindaklanjutnya. 
8. Survey dan peningkatan academic reputation dan employer reputation. 

 
c. Permasalahan 

Permasalahan  yang  berpotensi  muncul  dan  harus  dihadapi  oleh  UM dalam kurun waktu 
2020-2024, sebagai berikut. 
1. Berkembangnya kapasitas institusi, baik dalam unsur lembaga, jumlah dosen dan pegawai, serta 

mahasiswa dipastikan semakin kompleksnya permasalahan penataan yang harus diantisipasi. Oleh 
karenanya penyiapan sistem tatakelola yang handal dan adaptif pada perubahan - perubahan 
sangat diutamakan. 

2. Berbagai kondisi yang mengarah pada tuntutan perubahan tatakelola lembaga menjadi hal yang 
berpotensi besar muncul. Hal tersebut membutuhkan adanya blue print rencana pengembangan 
secara definitif di semua aspek (pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian, 



Renstrabis	Fakultas	Sastra	UM	2020—2024	

21	
	

kemahasiswaan, kepegawaian, sarana prasana, dan keuangan), yang dijadikan pegangan dalam 
setiap pengambilan kebijakan. 

3. Tuntutan peningkatan mutu layanan baik dari sisi internal maupun eksternal, melalui kebijakan-
kebijakan reformasi birokrasi menjadi hal sangat penting untuk dirancang sebaik mungkin sistem 
tatakelola kelembagaan yang mampu memberikan mutu layanan prima sebaimana yang diharapkan 
oleh semua stakeholders layanan pendidikan tinggi. 

4. Regulasi pemerintah yang mengarah pada munculnya kompetisi antar satuan layanan pendidikan,  
menuntut adanya dukungan kelembagaan yang cukup adaptif dalam melakukan penataan aspek  
kelembagaan, sehingga bisa menghasilkan kualitas layanan prima yang mampu mengangkat 
peringkat UM. 
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BAB III 
VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 
Dalam mewujudkan peran serta FS mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, FS merumuskan 

visi, misi, dan tujuan seperti berikut. 
 

3.1 Visi FS 
Visi FS yakni, menjadi fakultas unggul dan rujukan di tingkat nasional dan internasional dalam bidang 
bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain  dan kependidikan. 
 
 3.2 Misi FS 

Berikut adalah misi yang dijabarkan berdasarkan visi yang dtelah dirumuskan. 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang bahasa, sastra, sain informasi, 

seni, desain, dan kependidikan yang inovatif berbasis riset dengan memanfaatkan teknologi 
informasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter serta berdaya saing nasional dan 
internasional. 

2) Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, 
dan kependidikan dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan nasional untuk 
meningkatkan kesejahteraan bangsa serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. 

3) Menyelenggarakan dan memfasiltasi pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa, sastra, sain 
informasi, seni, desain, dan kependidikan sebagai pengamalan dan pembudayaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan 
bangsa. 

4) Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, efisien, akuntabel, dan transparan yang 
berbasis teknologi informasi dengan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas 
berkelanjutan menuju kemandirian. 
 

3.3 Tujuan 
Berikut adalah tujuan yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi FS. 

1) Menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global dalam bidang 
bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan.  

2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif inovatif bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, 
desain, dan kependidikan yang bermutu dan mendapat pengakuan nasional dan internasional. 

3) Meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian 
bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan untuk mendukung 
pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa.  

4) Menghasilkan kinerja fakultas berbasis tata pamong yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjuta. 
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BAB IV 
SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN 

 
Pada bab IV dijelaskan sasaran dan strategi kebijakan FS untuk mewujudkan visi dan misi yang 

telah ditetapan sebelumnya. Sasaran dan kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan 
Renstra dan Bisnis UM, pengalaman dan capaian  kinerja pada Rentra Bisnis FS periode 2015-2019, 
komposisi dan kompetensi sumberdaya  FS, sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan, kerjasama, 
dan peluang untuk berkembang. 

Paparan disajikan dalam bentuk tabel dan disertai uraian strategi pencapaian serta indikator 
kinerja sehingga diperoleh informasi yang dapat dibaca secara lebih mudah dan  utuh. 
4.1 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 1 

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang bahasa, sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan kependidikan yang inovatif berbasis riset dengan memanfaatkan teknologi informasi 
untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter serta berdaya saing nasional dan internasional. 

 
Tabel 4.1 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 1 
 

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan Strategi 
Pencapaian/Kegiatan Indikator Kinerja 

1. Menghasilkan 
lulusan yang 
profesional, 
berkarakter, 
dan berdaya 
saing global 
dalam bidang 
bahasa, sastra, 
sain informasi, 
seni, desain, 
dan 
kependidikan.  

1.1 Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pembelajaran dalam 
ilmu bahasa, sastra, 
sain informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan dengan 
memanfaatkan 
teknologi informasi.  

1.1.1 Setiap Prodi 
memiliki 
dokumen 
formal 
kurikulum 
dan dokumen 
proses 
pengembang
an  kurikulum  

1.1.1.1 
Mendokumentasikan 
hasil pengembangan 
kurikulum. 

1) Persentase prodi 
dengan kurikulum 
berbasis kehidupan 
meningkat. 

    1.1.2      Fakultas 
meningkatkan 
kualitas sumber 
daya manusia. 

1.1.2.1 Meningkatkan 
kualifikasi sumber daya 
manusia.  

1) Persentase dosen 
berkualifikasi S3 
meningkat. 

2) Persentase dosen 
dengan 
jabatan lektor 
kepala meningkat. 

3) Persentase dosen 
dengan jabatan 
guru besar 
meningkat. 

4) Persentase dosen 
penerima sertifikat 
pendidik 
meningkat. 

5) Jumlah dosen 
dengan 
kompetensi 
pendukung 
bersertifikat 
meningkat. 

6) Jumlah dosen 
yang 
terlibat dalam 
kegiatan ilmiah 
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Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan Strategi 
Pencapaian/Kegiatan Indikator Kinerja 

internasional 
meningkat. 

    1.1.3 Setiap Prodi 
mengimplementas
ikan Kurikulum 
Berbasis 
Kehidupan. 

1.1.3.1 Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
pembelajaran. 

1) Jumlah bahan ajar 
ber- 
ISBN berbasis 
penelitian 
meningkat. 

2) Jumlah inovasi 
pembelajaran hasil 
pengembangan 

3) IPK Lulusan 
meningkat. 

        

        

      1.1.3.2 Peningkatan  
fasilitas penunjang 
pembelajaran. 

1) Jumlah bahan ajar 
cetak meningkat. 

2) Jumlah bahan ajar 
on- 
Line meningkat. 

3) Kapasitas 
Bandwidth 
meningkat. 

        

        

    

1.1.4 Setiap prodi 
memonitor dan 
mengevalusi 
implementasi 
kurikulum  
berbasis 
kehidupan 

1.1.4.1 Menyusun POB 
1.1.4.2 Merealisasikan 
laporan dan tindak 
lanjut hasil monitor dan 
evaluasi implementasi 
kurikulum. 

1) Jumlah POB 
sesuai kebutuhan . 

2) Jumlah pedoman 
praktikum sesuai 
kebutuhan. 

3) Persentase prodi 
menyelenggarakan 
sistem penjaminan 
mutu 
pembelajaran 
meningkat.     

  

      

    

1.1.5 Setiap prodi 
mengoptimalkan 
peran Kelompok 
Bidang Keahlian 
(KBK). 

1.1.5.1 Peningkatan 
kegiatan diskusi 
Kelompok Bidang 
Keilmuan (KBK).  

Jumlah dosen yang 
terlibat dalam kegiatan 
ilmiah internasional 
meningkat. 

    

1.1.6 Setiap prodi 
memanfaatkan 
hasil penelitian 
dan pengabdian 
kepada 
masyarakat dalam 
proses 
pembelajaran. 

1.1.6.1 Peningkatan 
jumlah bahan ajar cetak 
dan online. 

Jumlah bahan ajar ber- 
ISBN berbasis 
penelitian meningkat. 

    

1.1.7 Setiap 
dosen 
menyiapkan 
perangkat 
pembelajaran 
dalam bentuk 
RPS setiap awal 
semester 

1.1.7.1 Melakukan 
update RPS setiap awal 
semester. 

Jumlah RPS yang 
dikumpulkan sesuai 
mata kuliah. 

  

1.1.8 Setiap prodi 
memanfaatkan 
TIK dan SIPEJAR 
untuk menunjang 
proses  

1.1.8.1 Melakukan 
pembelajaran online 
dan offline. 
. 

1) Persentase dosen 
mengisi SIPEJAR 
meningkat. 

2) Jumlah 
karya/produk 



Renstrabis	Fakultas	Sastra	UM	2020—2024	

25	
	

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan Strategi 
Pencapaian/Kegiatan Indikator Kinerja 

pembelajaran pembelajaram 
meningkat. 

3) Jumlah mahasiswa 
yang berwirausaha 
meningkat. 

  

2. Berkembangnya 
potensi dan kepribadian 
mahasiswa melalui 
pendidikan dan 
pengalaman belajar 
yang berpusat pada 
peserta didik dalam 
berbagai kegiatan 
akademik dan 
nonakademik..   

2.1.1 Setiap 
dosen 
mengembangkan 
potensi 
mahasiswa di 
dalam 
pembelajaran 
untuk 
menghasilkan 
produk/karya 
ilmiah/inovatif. 
 

2.1.1.1 Memberikan 
workshop/pendampinga
n kepada mahasiswa 
terkait pembuatan 
proposal.   

1) Jumlah mahasiswa 
peraih penghargaan 
dalam minat dan 
bakat 
Jumlah PKM yang 
lolos 
PIMNAS meningkat. 

2) Jumlah proposal 
PKM 
yang didanai 
meningkat. 

3) Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
pertukaran 
mahasiswa 
meningkat. 

4) Jumlah karya 
mahasiswa disajikan 
dalam kegiatan ilmiah 
nasional (selain 
PIMNAS) meningkat. 

5) Jumlah karya 
mahasiswa disajikan 
dalam kegiatan 
ilmiah internasional 
meningkat. 

 

 

   

 

 2.1.2 Fakultas 
berkontribusi 
maksimal pada 
seluruh program 
kemahasiswaan. 

 

  

3.1 Dihasilkannya 
lulusan dengan 
akseptabilitas tinggi 
secara nasional, 
regional, dan 
internasional.  

3.1.1 Fakultas 
menjaring 
kerjasama 
dengan pihak luar 
dengan fokus 
pada dukungan 
pembelajaran 
berbasis 
kehidupan. 

3.1.1.1 Menjalin 
kerjasama pendidikan 
dengan lembaga yang 
kredibel. 

1) Jumlah sistem 
informasi 
kebutuhan dunia 
kerja sesuai 
kebutuhan. 

2) Jumlah penyeleng-
garaan 
job fair meningkat. 

3) Persentase lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi meningkat.   

 

    

  

 

  

3.1.1.2 Mengevaluasi 
secara periodik 
keberhasilan 
pencapaian profil 
lulusan dan 
keberterimaan lulusan. 
  
  
  

1) Persentase 
Lulusan 
langsung bekerja 
meningkat. 

2) Masa tunggu 
lulusan semaikin 
pendek. 

3) Jumlah lembaga 
asional 
pengguna lulusan 
(TIDAK JELAS!) 

4) Jumlah lembaga 
multinasional 
pengguna lulusan 
meningkat. 

5) Gaji pertama 
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       alumni 
6) Tersedia 

perangkat survei 
untuk trecer study. 

7) Tersedia informasi 
hasil tracer study. 

       

  

 

    

  

 

  

3.1.1.3 Melakukan uji 
kompetensi mahasiswa 
pada awal semester 
dan akhir semester 

Tersedia informasi skor 
kemampuan Bahasa 
Inggris (TOEFL-Like) 

  

4. Meningkatnya 
kualitas layanan 
pendidikan yang 
mendukung 
terselenggaranya 
kegiatan akademik dan 
nonakademik. 

Fakultas 
melibatkan para 
tendik untuk 
mendukung 
ketercapaian 
indikator kinerja. 

 1) Rasio Dosen : 
Mahasiswa sesuai 
ketentuan. 

2) Jumlah prodi 
terakre- 
ditasi internasional 
meningkat. 

3) Tracer study 
dilakukan secara 
periodik dan 
komprehensif. 

4.2 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 2 
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, 

desain, dan kependidikan dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan nasional 
untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. 
 
Tabel 4.2 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 2 
 

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan Strategi 
Pencapaian Indikator Kinerja 

2. Menghasilkan karya 
ilmiah dan karya 
kreatif inovatif  
bidang bahasa, 
sastra, sain 
informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan yang 
bermutu dan 
mendapat 
pengakuan nasional 
dan internasional. 

2.1 Meningkatnya 
kuantitas karya 
ilmiah dan karya 
kreatif inovatif  
bidang bahasa, 
sastra, sain 
informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan 
yang bermutu dan 
mendapat 
pengakuan 
nasional dan 
internasional. 

 

2.1.1 FS 
mengoptimala
kan 
pemberdayaa
n seluruh 
potensi  untuk 
menghasilkan 
karya inovatif 
yang unggul 
di bidang 
bahasa, 
sastra, sain 
informasi, 
seni, desain, 
dan 
kependidikan. 

 

2.1.1.1 Penyediaan 
berbagai bentuk 
layanan 
pendukung 
(support services). 
2.1.1.2 Penguatan 
pola kerja 
Kelompok Bidang 
Keahlian (KBK). 

1) Adanya sistem 
monitoring dan evaluasi 
reguler terhadap 
performa riset sivitas 
akademika. 

2) Terwujudnya peta jalan 
penelitian (road map) 
bidang bahasa, sastra, 
sain informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan. 

3) Diacunya road map 
dalam pelaksanaan 
penelitian baik oleh 
dosen atau 
mahasiswa. 

4) Terwujudnya 
kolaborasi penelitian 
dosen dan mahasiswa 
baik dalam rangka 
penyelesain studi 
maupun skema 
penelitian yang lain. 

5) Jumlah hot-spot akses 
Internet mencukupi 
kebutuhan sivitas 
akademika. 
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6) Jumlah e-journal yang 
dilanggan sesuai 
kebutuhan. 

7) Jumlah jurnal nasional 
yang dilanggan sesuai 
kebutuhan. 

8) Jumlah jurnal 
internasional yang 
dilanggan sesuai 
kebutuhan. 

2.1.2 FS 
memfasilitasi 
sivitas 
akademika 
dalam 
penelitian, 
baik dalam 
maupun luar 
negeri. 

 

2.1.2.1 Penyediaan 
berbagai bentuk 
skema pendanaan 
penelitian bagi 
sivitas akademika 
di lingkungan FS. 
 
 

1) Jumlah penelitian 
sivitas akademika FS 
yang mendapat 
pendanaan dari dalam 
(PNBP dan DRPM) 
maupun luar negeri. 

2) Jumlah penelitian 
sivitas akademika FS 
yang bermitra dengan 
DU/DI, NGO dan 
entitas lainnya . 

 2.1.2.2 
Peningkatan 
penjaminan mutu 
pelaksanaan 
penelitian. 

1) Adanya dokumen 
penjaminan mutu 
pelaksanaan penelitian 
di FS. 

2) Tersedianya dokumen 
pedoman pembinaan, 
pembiayaan, 
penghargaan publikasi 
ilmiah. 

3) Tersedianya dokumen 
Renstra penelitian. 

4) Adanya wadah 
(sabbatical leave, 
mobility, exchange, 
sandwich) dalam 
rangka penyelesaian 
penulisan karya ilmiah 
sivitas akademika FS 
di luar negeri. 

5) Adanya forum 
presentasi hasil 
penelitian sivitas 
akademika FS di 
dalam negeri. 

6) Dilaksanakannya ujian 
terbuka disertasi 
mahasiswa S3 secara 
lisan tanpa kudapan. 

7) Dilaksanakannya 
forum presentasi hasil 
penelitian sivitas 
akademika FS di luar 
negeri. 

 
2.1.3 FS 

memfasilitasi 
publikasi 
karya-karya 
sivitas 

2.1.3.1 
Peningkatan 
kualitas jurnal, 
prosiding, buku, 
dan karya kreatif 

1) Meningkatnya 
indeksasi jurnal.  

2) Meningkatnya sitasi 
artikel di jurnal. 

3) Jumlah publikasi 
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akademika 
dalam  forum 
atau media 
ilmiah  
nasional dan 
internasional. 

 

inovatif  di bidang 
bahasa, sastra, 
sain informasi, 
seni, desain, dan 
kependidikan di 
lingkungan FS. 
 

sivitas akademika FS 
di jurnal, prosiding, 
buku/bab buku (book 
chapter) yang 
diterbitkan tingkat 
nasional dan 
internasional. 

4) Jumlah  karya kreatif 
inovatif  bidang 
bahasa, sastra, sain 
informasi, seni, desain, 
dan kependidikan yang 
dipamerkan. 

5) Jumlah tulisan sivitas 
akademika FS dalam 
berbagai media (cetak, 
elektronik). 

6) Jumlah kekayaan 
intelektual yang 
didaftarkan. 

7) Jumlah HKI terus 
meningkat. 

8) Jumlah prototipe 
penelitian dan 
pengembangan 
(Research and 
Development). 

 
2.1.3.2 Penguatan 
pelaksanaan forum 
ilmiah nasional dan 
internasional di 
lingkungan FS. 

1) Jumlah kegiatan ilmiah 
tingkat nasional 
(workshop, seminar, 
kuliah tamu, pameran, 
dll). 

2) Jumlah kegiatan ilmiah 
tingkat internasional  
(workshop, seminar, 
kuliah tamu, pameran, 
dll). 

3) Jumlah sivitas 
akademika FS (dosen, 
mahasiswa) yang 
menjadi penyaji dalam 
forum akademik 
internasional. 

4) Jumlah sivitas 
akademika FS (dosen, 
mahasiswa) yang 
menjadi peserta dalam 
forum akademik 
internasional. 

5) Jumlah sivitas 
akademika FS (dosen, 
mahasiswa) yang 
menjadi penyaji dalam 
forum akademik 
nasional. 

6) Jumlah sivitas 
akademika FS (dosen, 
mahasiswa) yang 
menjadi peserta dalam 
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forum akademik 
nasional. 

2.1.4 FS 
memfasilitasi 
keterlibatan 
mahasiswa 
dalam 
kegiatan 
penelitian 
yang 
dilakukan 
dosen. 

 

2.1.4.1 
Peningkatan 
jumlah penelitian 
dan/atau publikasi 
kolaboratif antara 
mahasiswa, dosen, 
alumni, mitra dari 
dalam dan luar 
negeri. 

1) Terselengaranya 
kegiatan pelatihan 
penulisan proposal 
penelitian bagi 
mahasiswa. 

2) Terselengaranya 
penelitian dan/atau 
publikasi kolaboratif 
antara mahasiswa, 
dosen, alumni, mitra 
dari dalam dan luar 
negeri.  

 
4.3 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 3 

Menyelenggarakan dan memfasiltasi pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa, sastra, 
sain informasi, seni, desain, dan kependidikan sebagai pengamalan dan pembudayaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. 

 
Tabel 4.3 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 3 
 

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan Strategi 
Pencapaian Indikator Kinerja 

3.Meningkatkan 
kinerja pengabdian 
kepada masyarakat 
berbasis pada hasil 
kajian dan penelitian 
bidang bahasa, 
sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan 
kependidikan  untuk 
mendukung  
pengembangan 
pendidikan, 
memajukan 
kesejahteraan 
masyarakat, dan 
mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

3.1 Meningkatnya 
kuantitas dan kualitas 
penyelenggaraan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
hasil kajian dan 
penelitian bidang 
bahasa, sastra, sain 
informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan.  

3.1.1 Mewajibkan 
setiap dosen untuk 
mengusulkan 
pengabdian berbasis 
kajian penelitian 
kepada masyarakat 
bidang bahasa, 
sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan 
kependidikan dengan 
melibatkan 
mahasiswa dan 
alumni.   

3.1.1.1  
Mengembangkan 
program payung 
pengabdian kepada 
masyarakat hasil 
kajian penelitian. 
 
 

1) Tersedianya 
dokumen 
program payung 
pengabdian 
kepada 
masyarakat. 

2) Jumlah proposal 
pengabdian oleh 
dosen berbasis 
hasil kajian 
penelitian dengan 
melibatan 
mahasiswa dan 
alumni. 

 
3.1.2.Mengalokasikan 
sumber dana untuk 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
bidang bahasa, 
sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan 
kependidikan.. 

3.1.2.1 
Mengalokasikan  
sumber dana yang 
memadai untuk 
pengabdian kepada 
masyarakat.. 
 

1) Jumlah kegiatan 
yang didanai 
dan/atau mandiri 
untuk kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
meningkat. 
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3.1.3 Memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat oleh 
mahasiswa dalam 
bidang bahasa, 
sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan 
kependidikan  yang 
dilakukan dosen 
 

3.1.3.1 
Menyosialisasikan 
program 
pengabdian kepada 
masyarakat kepada 
mahasiswa.  
 
3.1.3.1 
Pendampingan 
penyusunan 
proposal  program 
pengabdian kepada 
masyarakat kepada 
mahasiswa  
 

1) Jumlah kegiatan 
sosialisasi 
pengabdian 
kepada 
masyarakat bagi 
mahasiswa 
meningkat. 

2) Jumlah proposal 
pengabdian yng 
diusulkan oleh 
mahasiswa 
meningkat. 

3) Jumlah kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat oleh 
mahasiswa 
meningkat. 

3.1.3 Memfasilitasi 
keterlibatan 
mahasiswa dan 
alumni dalam bidang 
bahasa, sastra, sain 
informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan yang 
dilakukan dosen 

3.1.3.2 Menugasi 
mahasiswa dan 
alumni untuk terlibat 
pada program 
pengabdian kepada 
masyarakat oleh 
dosen 

Jumlah 
mahasiswa dan 
alumni yang terlibat 
pengabdian kepada 
masyarakat 
meningkat. 

3.1.4 Memfasilitasi 
dosen dan 
mahasiswa untuk 
menghasilkan karya 
inovatif hasil 
pengabdian 
masyarakat  

3.1.4.1 Memberikan 
peran kepada 
dosen dan 
mahasiswa untuk 
mengembangkan 
karya inovatif 
pengabdian kepada 
masyarakat 

1) Jumlah produk 
inovasi 
meningkat. 

2) Jumlah publikasi 
karya inovatif 
dosen dan 
mahasiswa 
meningkat. 

3.1.5 Memfasilitasi 
desiminasi hasil 
pengabdian untuk 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat. 

3.1.5.1 
Mendiseminasikan 
hasil pengabdian 
pada masyarakat 

1)   Jumlah publikasi 
karya pengabdian 
pada masyarakat. 

2) Jumlah Kegiatan 
diseminasi 
pengabdian pada 
masyarakat. 

3.1.6 Menjalin 
kerjasama 
pengabdian bidang 
bahasa, sastra, sain 
informasi, seni, 
desain, dan 
kependidikan dengan 
lembaga baik dalam 
negeri maupun luar 
negeri. 

3.1.6.1 Menjalin 
kerjasama dengan 
lembaga baik dalam 
negeri maupun luar 
negeri.  

1) Jumlah mitra 
dengan 
pemerintah 
meningkat. 

2) Jumlah mitra 
dengan DU/DI 
meningkat. 

3) Jumlah mitra 
dengan asosiasi 
meningkat.  

4) Jumlah mitra 
Luar Negeri 
meningkat. 

5) Jumlah kelompok 
masyarakat 
binaan 
meningkat. 
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4.4 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 4 
Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, efisien, akuntabel, dan transparan yang 

berbasis teknologi informasi dengan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas 
berkelanjutan menuju kemandirian. 
Tabel 4.4 Sasaran dan Kebijakan Strategis Misi 4 
 

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan Strategi 
Pencapaian 

Indikator Kinerja 

4.Menghasilkan 
kinerja fakultas 
berbasis tata 
pamong yang 
efektif, efisien, 
akuntabel, dan 
transparan 
dengan terus 
meningkatkan  
pemanfaatan 
teknologi 
informasi untuk 
menjamin 
peningkatan 
kualitas 
berkelanjutan. 

4.1 Meningkatkan kinerja 
tata pamong yang efektif, 
efisien, dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi.  
 

4.1.1 Efisiensi tenaga. 
 

4.1.1.1 Pemetaan 
kompetensi 
tenaga pendidik. 

4.1.1.2 
Peningkatan 
kompetensi  
tenaga 
kependidikan. 

4.1.1.3 
Penempatan 
tenaga 
kependidikan 
dengan 
mempertimbangk
an kompetensi. 

4.1.1.4 Digitalisasi 
daftar hadir 
mahasiswa.  

 

1) Tersedianya 
dokumen data 
kompetensi tenaga 
pendidik baik cetak 
maupun elektronik. 

2) Tersedianya data 
jabatan tenaga 
kependidikan baik 
cetak maupun 
elektronik. 

3) Tersediannya 
dokumen 
peraturanpan 
jabaran tugas 
jabatan dan 
spesifikasi 
kompetensinya. 

4) Tersedianyan 
dokumen 
peraturan/ketetapa
n dokumen Sistem 
Pengendalian 
Internal UM 

5) Tersedianyan 
dokumen 
peraturan/ketetapa
n dokumen standar 
perilaku layanan 
prima. 

6) Tersedianya 
dokumen rencana 
pelatihan tenaga 
pendidik dan 
kependidikan. 

7) Tersedianya 
dokumen dan 
pemetaan rencana 
dan jumlah dosen 
studi lanjut. 

8) Tersedianya 
rencana dan 
jumlah tenaga 
kependidikan studi 
lanjut. 

9) Tersedianya 
rencana jumlah 
dosen mengikuti 
pendidikan 
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nongelar sesuai 
KBK. 

10) Tersedianya 
dokumen dan 
rencana jumlah 
tendik mengikuti 
pelatihan 
peningkatan 
kompetensi sesuai 
jabatan. 

11) Tersedianyan 
dokumen dan 
rencana  jumlah 
tendik mengikuti 
pendidikan 
nongelar. 

12) Teresedianya 
dokumen dan 
rencana jumlah 
dosen mengikuti 
pelatihan 
peningkatan 
kompetensi sesuai 
KBK. 

13) Tersedianya 
dokumen hasil 
monitoring 
evaluasi. 

14) Pelaksanaan e-
office yang sesuai 
peratura dan 
kebutuhan. 

15) Ditetapkannya 
dokumen tentang 
peraturan dan 
penanganan 
benturan 
kepentingan. 

16) Tersedianya 
dokumen dan bukti 
pembangunan 
budaya layanan 
prima. 

17) Tersedianya 
dokumen hasil 
penilaian kepuasan 
layanan pengguna. 

18) Tersedianya 
dokumen hasil 
survey ekternal 
kualitas layanan. 

19) Tersediakanya 
dokumen jumlah 
tenaga 
kependidikan yang 
sudah memenuhi 
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syarat minimum 
jabatan 
(persentase) 

20) Tersedianya data 
kebutuhan tenaga 
setiap jabatan 
(persentase) 

21) Terlaksananya 
usaha peningkatan 
presensi 
mahasiswa dan 
dosen berbasis 
TIK. 

22) Jumlah dosen 
memiliki 
kompetensi 
bersertifikat 
meningkat. 

  4.1.2 Efisiensi sarana 
dan prasarana. 
 

4.1.2.1 Pemuta
khiran alat TIK. 
4.1.2.2 Penggu
naan aplikasi 
dalam 
perencanaandan  
pengelolaan 
keuangan. 
4.1.2.3 Pemanf
aatan aplikasi 
dalam 
penggunaan 
sarana dan 
prasarana. 

1) Peningkatan 
ketersediaan 
perangkat keras 
TIK yang 
memenuhi standar 
minimal. 

2) Peningkatan 
ketersediaan 
perangkat lunak 
TIK yang 
memenuhi standar 
minimal. 

3) Perencanaan 
anggaran yang 
tepat sasaran dan 
tepat biaya terus 
meningkat. 

4) Penggunaan 
anggaran sesuai 
perencanaan 
semakin 
meningkat. 

5) Tersedianya unit 
fungsional 
pangkalan data 
universitas. 

 
 

 4.2. Akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan 
keuangan dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi. 
 

4.2.1. meningkatkan 
akuntabel, dan 
transparan dengan 
memanfaatkan 
teknologi informasi. 
 

4.2.1.1 
Meningkatkan 
akuntabilitas 
hukum dan 
kejuruan dalam 
pelaksanaan 
tatakelola FS 
 

1) Tersedianya Surat 
Tugas atau surat 
Keputusan Dekan 
untuk dasar 
pelaksanaan 
program kerja. 

2) Peningkatan 
jumlah laporan 
Pelaporan 
pelaksanaan 
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program baik 
akademik maupun 
keuangan yang 
sesui dengan SK. 

3) Peningkatan 
kinerja tim 
pemeringkatan 
dalam pengukuran 
internal FS secara 
periodik, 
konsisten, dan 
sistematis untuk 
ketesediaan data 
pada 
pemeringkatan 
level UM. 

   4.2.1.2 
Meningkatkan 
akuntabilitas 
program  dalam 
pelaksanaan 
tatakelola FS. 

1)Tersedianya 
dokumen program kerja 
FS secara 
komprehensif dan 
sistematis. 

 

   4.2.1.3 
Meningkatkan 
akuntabilitas 
kebijakan dan 
pengambilan 
keputusan dalam 
pelaksanaan 
tatakelola FS  

1) Tersedianya 
prosedur operasional 
baku  (POB) sebagai 
pandua pelaksanaan 
program kegiatan 
sesuai kebutuhan. 

    4.2.1.4 
Meningkatkan 
akuntabilitas 
keuangan dalam 
pelaksanaan 
tatakelola FS. 

1.Tersedianya 
dokumen standar 
beaya masukan dan 
luaran (SBU dan SBK) 

 4.3 Kualitas lembaga 4.3.1 Meningkat-kan 
kualitas 
Lembaga. 

4.3.1.1 
Meningkatkan 
kualitas kinerja 
Lembaga.  

1) Jumlah prodi yang 
terakreditasi A 
meningkat. 

2) Jumlah program 
yang terakreditasi 
internasional 
meningkat. 

3) Perencanaan 
penambahan prodi 
baru yang relevan 
dengan 
kebutuhan. 

4) Jumlah dosen 
asing 

5) Jumlah 
mahasiswa asing 
meningkat. 
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6) Jumlah kerjasama 
LN meningkat. 

7) Jumlah kerjasama 
DN meningkat. 

8) Jumlah prodi baru 
9) Rasio dosen-

mahasiswa 
meningkat. 
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BAB V 
TARGET KINERJA DAN SUMBER PENDANAAN 

 
5.1 Target Kinerja  

Target kinerja dan kerangka pendanaan yang dipaparkan dalam bab ini dijabarkan berdasarkan 
sasaran dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan pada Bab IV. 

 
Tabel 5.1 Target Kinerja Misi 1 
 

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Persentase lulusan bersertifikat 
kompetensi dan profesi 

% 70 70,5 71 71,5 72 72,5 

2.  Persentase lulusan yang 
langsung bekerja 

% 90 91 91 92 92 92 

3.  Jumlah mahasiswa yang 
berwirausaha 

Mahasiswa 20 23 25 27 30 32 

4.  Jumlah produk INOVASI Produk 37 40 42 45 47 50 
5.  Persentase prodi dengan 

Kurikulum berbasis kehidupan 
% 55 90 100 100 100 100 

6.  Persentase dosen mengisi 
SIPEJAR 

% 5 25 30 45 50 60 

7.  Jumlah mahasiswa berprestasi Mahasiswa 50 53 55 57 60 62 
8.  Jumlah mahasiswa peraih 

penghargaan dalam bidang 
akademik 

Mahasiswa             

9.  Jumlah bahan ajar ber-ISBN 
berbasis penelitian  

Judul 10 15 20 25 30 35 

10.  Jumlah inovasi pembelajaran 
hasil pengembangan 

Inovasi 37 40 45 50 50 50 

11.  Persentase prodi 
menyelenggarakan sistem 
penjaminan mutu pembeljaran 

% 55 90 100 100 100 100 

12.  Jumlah prodi penyelenggara 
pembelajaran kelas 
internasional 

Prodi 0 0 0 0 0   

13.  Jumlah mahasiswa yang 
berwirausaha 

Mahasiswa             

14.  Jumlah mahasiswa peraih 
penghargaan dalam minat dan 
bakat 

Mahasiswa 40 40 43 45 50 50 

15.  Jumlah PKM yang lolos 
PIMNAS 

Proposal 3 3 5 5 5 5 

16.  Jumlah proposal PKM yang 
didanai 

Proposal 3 5 5 7 7 10 

17.  Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pertukaran 
mahasiswa 

Maha siswa 40 40 45 45 50 50 

18.  Jumlah karya mahasiswa 
disajikan dalam kegiatan ilmiah 
nasional (selain PIMNAS) 

karya 50 53 55 60 63 65 
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No. Indikator Kinerja Utama Satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

19.  Jumlah karya mahasiswa 
disajikan dalam kegiatan ilmiah 
internasional 

Karya 40 42 44 45 48 50 

20.  Persentase dosen berkualifikasi 
S3 

% 42,84 43 43 43,5 43,7 44 

21.  Persentase dosen dengan 
jabatan lektor kepala 

% 21,54 21,60 21,65 21,7 21,75 21,79 

22.  Persentase dosen dengan 
jabatan guru besar 

% 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 

23.  Persentase dosen penerima 
sertifikat pendidik 

% 70 72 75 77 80 82 

24.  jumlah dosen dengan 
kompetensi pendukung 
bersertifikat 

orang 40 42 45 47 50 52 

25.  Jumlah dosen yang terlibat 
dalam kegiatan ilmiah 
internasional 

Orang 100 105 110 115 120 125 

26.  Persentase RPS yang 
diunggah 

% 40 50 60 70 80 90 

27.  Persentase dosen yang 
menggunakan SIPEJAR 

% 40 50 60 70 80 90 

28.  Jumlah bahan ajar cetak Judul 21 21 23 23 25 25 
29.  Bahan ajar berISBN berbasis 

penelitian 
judul 10 13 15 17 20 25 

30.  Jumlah bahan ajar on-line Judul 90 90 93 95 97 100 

31.  Kapasitas Bandwidth GBps 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
32.  Jumlah POB  judul 15 20 23 25 27 30 
33.  Jumlah pedoman praktikum judul 10 20 25 30 35 40 
34.  Jumlah prodi terakreditasi 

internasional 
Prodi 2 3 3 4 4 4 

35.  Jumlah sistem informasi 
kebutuhan dunia kerja 

Sistem 0 0 0 0 0 0 

36.  Jumlah penyelenggaraan job 
fair 

Kali 0 0 0 0 0 0 

37.  Rasio Dosen : Mahasiswa Orang 1:22 1:22 1:22 1:22 1:22 1:22 
38.  Persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi 
% 70 71 71 72 73 73 

39.  Persentase Lulusan langsung 
bekerja 

% 90 90 90,5 91 91,4 92 

40.  Masa tunggu lulusan Bulan 3 3 2,8 2,5 2 2 
41.  Jumlah lembaga nasional 

pengguna lulusan 
Lembaga 30 30 32 33 35 35 

42.  Jumlah lembaga multinasional 
pengguna lulusan 

Lembaga 10 11 13 13 15 15 

43.  Jumlah tracer study yang 
dilakukan 

Jumlah 2 6 9 13 15 20 

44.  Gaji pertama alumni Rp juta 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 2 
45.  Skor kemampuan Bahasa 

Inggris (TOEFL-Like) 
Rata-rata 389 390 393 400 420 425 

46.  PK Lulusan IPK 3,5 3,5 3,52 3,55 3,58 3,60 
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Tabel 5.2 Target Kinerja Misi 2 
 

No Indikator Kerja satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Adanya sistem monitoring dan 
evaluasi reguler terhadap 
performa riset sivitas 
akademika. 

dokumen belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

2 Terwujudnya peta jalan 
penelitian (road map) bidang 
bahasa, sastra, sain informasi, 
seni, desain, dan kependidikan. 

dokumen belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

3 Diacunya road map dalam 
pelaksanaan penelitian baik 
oleh dosen atau mahasiswa. 

dokumen belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

4 Terwujudnya kolaborasi 
penelitian dosen dan 
mahasiswa baik dalam rangka 
penyelesain studi maupun 
skema penelitian yang lain. 

laporan 
penelitian/ 
artikel 

belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

5 Jumlah hot-spot akses Internet. hot-sopt 140 140 140 140 140 140 

6 Jumlah e-journal yang 
dilanggan. 

e-journal 9 10 11 12 13 14 

7 Jumlah jurnal nasional yang 
dilanggan. 

jurnal 21 22 22 23 23 24 

8 Jumlah jurnal internasional 
yang dilanggan. 

jurnal 44 44 45 45 46 46 

9 Jumlah penelitian sivitas 
akademika FS yang mendapat 
pendanaan dari dalam (PNBP 
dan DRPM) maupun luar 
negeri. 

laporan 
penelitian/ 
artikel 

31 33 35 37 39 41 

10 Jumlah penelitian sivitas 
akademika FS yang bermitra 
dengan DU/DI, NGO dan 
entitas lainnya . 

laporan 
penelitian/ 
artikel 

5 6 7 8 9 10 

11 Adanya dokumen penjaminan 
mutu pelaksanaan penelitian di 
FS. 

dokumen belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

12 Tersedianya dokumen 
pedoman pembinaan, 
pembiayaan, penghargaan 
publikasi ilmiah. 

dokumen belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

13 Tersedianya dokumen Renstra 
penelitian. 

dokumen tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

14 Adanya wadah (sabbatical 
leave, mobility, exchange, 
sandwich) dalam rangka 
penyelesaian penulisan karya 
ilmiah sivitas akademika FS di 
luar negeri. 

laporan 
penelitian/ 
artikel 

belum 
tersedia 

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

15 Adanya forum presentasi hasil 
penelitian sivitas akademika FS 
di dalam negeri. 

makalah 18 20 22 22 24 24 

16 Dilaksanakannya ujian terbuka 
disertasi mahasiswa S3 secara 

berita acara belum 
ada 

2 3 4 5 6 
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No Indikator Kerja satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

lisan tanpa kudapan. 
17 Dilaksanakannya forum 

presentasi hasil penelitian 
sivitas akademika FS di luar 
negeri. 

berita acara 
dan laporan 

belum 
ada 

1 2 3 3 4 

18 Meningkatnya indeksasi jurnal.  indeksasi 4 5 5 5 6 6 

19 Meningkatnya sitasi artikel di 
jurnal. 

sitasi 390 395 400 405 410 415 

20 Jumlah publikasi sivitas 
akademika FS di jurnal, 
prosiding, buku/bab buku (book 
chapter) yang diterbitkan tingkat 
nasional dan internasional. 

artikel, buku, 
book chapter, 
prosiding 

81 83 85 87 89 91 

21 Jumlah  karya kreatif inovatif  
bidang bahasa, sastra, sain 
informasi, seni, desain, dan 
kependidikan yang dipamerkan. 

karya 103 105 107 109 111 113 

22 Jumlah tulisan sivitas 
akademika FS dalam berbagai 
media (cetak, elektronik). 

manuskrip/ 
karya 

44 46 47 49 51 53 

23 Jumlah kekayaan intelektual 
yang didaftarkan. 

berkas 
usulan 

51 52 53 54 55 56 

24 Jumlah HKI. sertifikat 103 105 107 109 111 113 

25 Jumlah prototipe penelitian dan 
pengembangan (Research and 
Development). 

prototipe 24 24 24 25 25 25 

26 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 
nasional (workshop, seminar, 
kuliah tamu, pameran, dll). 

laporan 
kegiatan 

20 20 20 21 21 21 

27 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 
internasional  (workshop, 
seminar, kuliah tamu, pameran, 
dll). 

laporan 
kegiatan 

7 7 7 8 8 8 

28 Jumlah sivitas akademika FS 
(dosen, mahasiswa) yang 
menjadi penyaji dalam forum 
akademik internasional. 

makalah 170 172 174 176 178 180 

29 Jumlah sivitas akademika FS 
(dosen, mahasiswa) yang 
menjadi peserta dalam forum 
akademik internasional. 

makalah 170 172 174 176 178 180 

30 Jumlah sivitas akademika FS 
(dosen, mahasiswa) yang 
menjadi penyaji dalam forum 
akademik nasional. 

makalah 70 72 74 76 78 80 

31 Jumlah sivitas akademika FS 
(dosen, mahasiswa) yang 
menjadi peserta dalam forum 
akademik nasional. 

makalah 70 72 74 76 78 80 

32 Terselengaranya kegiatan 
pelatihan penulisan proposal 
penelitian bagi mahasiswa. 

laporan 
kegiatan 

6 7 8 9 10 11 
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No Indikator Kerja satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

33 Terselengaranya penelitian 
dan/atau publikasi kolaboratif 
antara mahasiswa, dosen, 
alumni, mitra dari dalam dan 
luar negeri.  

laporan 
penelitian/ 
artikel 

7 8 9 10 11 12 

 
Taebl 5.3 Target Kinerja Misi 3 
 

No Indikator Kinerja Satuan Baseline 
2019 

Target Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tersedianya dokumen program 
payung pengabdian kepada 
masyarakat. 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 

2 Jumlah proposal pengabdian 
oleh dosen berbasis hasil 
kajian penelitian dengan 
melibatan mahasiswa dan 
alumni 

Proposal 
 

60 65 70 75 80 85 

3 Jumlah kegiatan yang didanai 
dan/atau mandiri untuk 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Kegiatan 55 60 65 70 75 80 

4 Jumlah kegiatan sosialisasi 
pengabdian kepada 
masyarakat bagi mahasiswa  

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 

5 Jumlah proposal pengabdian 
yang diusulkan oleh 
mahasiswa 

Proposal 12 15 17 19 21 25 

6 Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh 
mahasiswa 

Kegiatan 10 13 15 17 19 23 

7 Jumlah mahasiswa dan alumni 
yang terlibat pengabdian 
kepada masyarakat 

Orang 40 44 45 51 57 69 

8 Jumlah produk inovasi Produk 40 42 44 46 48 50 
9 Jumlah publikasi karya inovatif 

dosen dan mahasiswa 
Publikasi 40 42 44 46 48 50 

10 Jumlah publikasi karya 
pengabdian pada masyarakat 
 

Publikasi 45 50 55 60 65 70 

11 Jumlah Kegiatan diseminasi 
pengabdian pada masyarakat 

Kegiatan 30 32 34 36 38 40 

12 Jumlah mitra dengan 
pemerintah 
 

Lembaga 10 12 14 16 18 20 

13 Jumlah mitra dengan DU/DI Mitra  7 9 11 13 15 17 
14 Jumlah mitra dengan asosiasi Asosiasi 7 7 8 8 10 10 
15 Jumlah mitra Luar Negeri Mitra LN 7 7 8 8 9 9 
16 Jumlah kelompok masyarakat 

binaan 
Binaan 3 3 4 4 5 5 
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Tabel 5.4 Target Kinerja Misi 4 
 

No Indikator Kinerja Satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Data kompetensi tenaga 
kependidikan  

Dokumen n.a Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

2.  Data jabatan tenaga 
kependidikan  

Dokumen n.a Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

3.  Ditetapkannya seluruh 
dokumen uraian tugas jabatan 
dan spesifikasi kompetensinya  

Dokumen  n.a Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

4.  Ditetapkannya dokumen Sistem 
Pengendalian Internal UM 

Dokumen Tersedia Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

5.  Ditetapkannya dokumen 
standar perilaku layanan prima 

Dokumen n.a Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

6.  Rencana pelatihan tenaga 
pendidik dan kependidikan  

Dokumen tersedia Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

7.  Jumlah Dosen studi lanjut Jumlah 18 36 44 62 80 80 
8.  Jumlah tendik studi lanjut jumlah n.a 2 5 7 10 10 
9.  Jumlah dosen mengikuti pendi-

dikan nongelar sesuai KBK 
Jumlah n.a 5 7 9 13 13 

10.  Jumlah tendik mengikuti 
pelatihan peningkatan 
kompetensi sesuai jabatan 

Jumlah n.a 2 4 6 8 8 

11.  Jumlah tendik mengikuti 
pendidikan nongelar 

Jumlah n.a 1 3 5 7 7 

12.  Jumlah dosen mengikuti 
pelatihan peningkatan 
kompetensi sesuai KBK 

Jumlah n.a 5 10 15 20 20 

13.  Tersedianya dokumen hasil 
monitoring evaluasi 

dokumen n.a Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

14.  Pelaksanaan e-office % 40 70 80 85 90 90 
15.  Ditetapkannya dokumen 

tentang penanganan benturan 
kepentingan 

Dokumen n.a Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

16.  Tersedianya dokumen dan 
bukti pembangunan budaya 
layanan prima 

Dokumen n.a tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

17.  Tersedianya dokumen hasil 
penilaian kepuasan layanan 

Dokumen n.a tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

18.  Tersedianya dokumen hasil 
survey ekternal kualitas 
layanan 

Dokumen n.a tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

19.  jumlah tenaga kependidikan 
yang sudah memenuhi syarat 
minimum jabatan  

% n.a 25 35 40 60 60 

20.  Data kebutuhan tenaga 
kependidikan setiap jabatan  

Dokumen n.a tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

21.  Terlaksananya presensi maha-
siswa dan dosen berbasis TIK  

% n.a 40 50 75 90 90 

22.  Jumlah dosen memiliki 
kompetensi bersertifikat 
(diploma) 

Jumlah n.a 3 5 8 12 12 

23.  Tersedianya perangkat keras 
TIK yang memenuhi standar 

% tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 
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No Indikator Kinerja Satuan Baseline 
2019 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

minimal  
24.  Tersedianya  perangkat lunak 

TIK yang memenuhi standar 
minimal  

% tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

25.  Perencanaan anggaran yang 
tepat sasaran dan tepat biaya 

% tersedia 70 75 80 80 80 

26.  Penggunaan anggaran sesuai 
perencanaan 

% tersedia 70 75 80 80 80 

27.  Tersedianya unit fungsional 
pangkalan data fakultas 

dokumen n.a tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

28.  Surat Tugas atau surat 
Keputusan Dekan untuk dasar 
pelaksanaan program kerja  

dokumen tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

29.  Pelaporan pelaksanaan 
program baik akademik 
maupun keuangan yang sesuai 
dengan SK  

% tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

30.  Pengukuran secara internal 
peringkat kinerja FS pada UM 
dilakukan secara periodik dan 
berkelanjutan 

Peringkat 8 7 6 5 4 4 

31.  Tersedianya dokumen program 
kerja FS  

dokumen tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

32.  Prosedur operasional baku 
pelaksanaan program kegiatan  

% 70 75 80 80 85 85 

33.  Tersedianya dokumen standar 
biaya masukan dan luaran SBU 
dan SBK 

Dokumen tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 

34.  Jumlah prodi terakreditasi A % 80 85 85 90 90 90 
35.  Jumlah program yang 

terakreditasi internasional 
jumlah 2 4 8 8 10 10 

36.  Penambahan prodi baru Jumlah n.a 0 0 1 0 0 
37.  Jumlah dosen asing Jumlah n.a 2 5 7 8 8 
38.  Jumlah mahasiswa asing Jumlah 61 61 61 70 70 70 
39.  Jumlah kerjasama LN Jumlah 25 25 27 30 30 30 
40.  Jumlah kerjasama DN Jumlah 42 42 45 45 50 50 

 

6. RENCANA SUMBER PENDANAAN 
 

No. Sumber Dana Realisasi 
2019 (000.000) 

Rencana Perolehan (.000.000) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 PNBP/BLU 12.769,831 12.559,831 13.559,831 13.559,831 14.559,831 14.559,831 
2 Tambahan BLU 570 570 680 680 800 900 
3 BOPTN 2.295,375 2.295,375 3.295,375 3.295,375 4.295,375 4.295,375 
4 Rupiah Murni 40 40 50 60 70 80 
5 PDEC  BATCH V 1.453,600 1.453,600 1.500 1.600 1.700 1.700 
6 IFLI 818,101 818,101 900 900 1000 1000 
7 AMINEF 46 60 65 65 70 80 
8 CLS 1.709,282 1.709 1.800 1.800 1.900 1.900 

Total Rencana Perolehan 19.702,189 21.525,907 23.871,206 23.982,206 26.418,206 26.539,206 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
Renstra dan Bisnis FS periode 2020—2024 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program 

kerja dan perencanaan serta penggunaan anggaran dan mengarah pada pencapaian visi dan misi FS. 
Tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan ditetapkan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan 
peluang berkembang yang diproyeksikan dalam lima tahun ke depan.   

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran membutuhkan partisipasi civitas 
akademika, alumni, lembaga terkait, dan masyarakat. FS berusaha menjalin kemitraan dengan semua 
pihak secara optimal. Kemitraan dapat membantu FS menghadapi perubahan pada era teknologi 
komunikas informasi yang berlangsung dengan sangat cepat. FS mengupayakan produk kinerja yang 
relevan dengan perkembangan dan tututan kebutuhan para pengguna alumni maupun produk-produk 
akademik yang lain. 

Renstra dan Bisnis FS 2020—2024 ini masih dimungkinkan untuk diubah atau disesuaikan 
dengan perkembangan dan tuntutan internal FS/UM dan eksternal yang belum sepenuhnya dapat 
diprediksi pada saat penyusunan Renstra dan Bisnis FS ini disusun. Pengubahan atau penyesuaian 
akan dilakukan berdasarkan peraturan dan ketetapan Rektor yang berlaku. 
 

 

 

 

 


