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PERATURAN 

DEKAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

NOMOR 4.5.26/UN32.2/DK/2015 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BISNIS FAKULTAS SASTRA 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015—2019 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah pengembangan Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang Tahun 2015—2019, memandang perlu 

adanya Rencana Strategis Fakultas Sastra Bisnis Universitas Negeri 

Malang Tahun 2015—2019; 

b. bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan Jurusan, 

Program Studi, dan Subbagian di lingkungan Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang, memandang perlu adanya Rencana 

Strategis Bisnis unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang 

yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Universitas 

Negeri Malang Tahun 2015—2019; dan 

c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, memandang perlu 

menerbitkan Peraturan Dekan Fakultas Sastra tentang Rencana 

Strategis Bisnis Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 

2015—2019. 
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5410); 

3. 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 

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 Nomor 4340); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5500); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 

2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136); 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/ KMK.05/ 2008 tentang 

Penetapan Universitas Negeri Malang sebagai Instansi Pemerintah 

yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

9. Keputusan Rektor Nomor 0008/ KEP/ H32/PR/ 2010 tentang Rencana 

Induk Pengembangan UM tahun 2011-2030; 

10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis 

Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019; dan 

11, Keputusan Rektor Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 Tentang 

Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra (FS) Universitas 

Negeri Malang. 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERA TURAN DEKAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI 

MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS FAKULTAS 

SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015—2019 

 
Pasal 1 

 

(1) Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2015—2019 

menjadi pedoman pengembangan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam kurun 

waktu tahun 2015— 2019. 

(2) Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2015—2019 

menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran fakultas setiap 

tahun. 

(3) Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2015—2019 

menjadi acuan fakultas, jurusan, program studi, unit kerja untuk menyusun Rencana Strategis 

Bisnis Jurusan/Program Studi/Unit Kerja yang bersangkutan. 

 
Pasal 2 

(1) Implementasi Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 

2015—2019 setiap tahun dituangkan dalam Kebijakan Program Kerja Tahunan Fakultas. 

(2) Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar 

penyusunan kebijakan capaian kinerja fakultas tahun berikutnya. 

 
Pasal 3 

(1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Dekan ini akan diatur lebih lanjut. 

(2) Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Malang, 4 Mei 2015 

Dekan/Ketua Senat, 

 

 

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

NIP 196508131990022001 



 

PRAKATA 

 

Rencana Strategis dan Bisnis (Renstrabis) 2015—2019 Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang (FS UM) dapat diselesaikan atas pertolongan Allah 

Yang Mahaesa. 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, analisis strategis, isu 

strategis, dan program pengembangan bisnis FS UM. 

Terima kasih yang tulus kami sampaikan dan penghargaan yang tinggi kami 

berikan kepada semua pihak yang telah menyiapkan bahan, membahas, menyem- 

purnakan, 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 dosen wakil jurusan di lingkungan FS UM. Penyempurnaan dan 

pengesahan dilakukan oleh Senat FS UM melalui Rapat Pleno. 

Renstra 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. 
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Dekan/Ketua Senat, 

 

 

 

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

NIP 196508131990022001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Paparan pada Bab I ini meliputi latar belakang dan landasan penyusunan Rencana 

Strategis Bisnis Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang (UM) 2015—2019 

sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Cita-cita dan usaha pendiri negara-bangsa yang menempatkan 

proses “pencerdasan” dalam membangun karakter negara-bangsa yang bermartabat 

merupakan isu yang hingga kini tetap relevan. Dalam konteks inilah, pendidikan yang 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

menjadi dasar dan merupakan komitmen pengembangan FS. 

Komitmen pengembangan FS diwujudkan dalam Rencana Strategis Bisnis FS 

UM 2015—2016 yang merupakan implementasi Rencana Strategis Bisnis UM 2015— 

2019 pada tingkat fakultas. Merujuk pada Renstra UM, Rencana Strategis Bisnis FS 

UM 2015—2019 ini menyelenggarakan lima sasaran utama, yaitu (1) penyediaan 

layanan akademik program studi, (2) penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang 

bermutu, (3) pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (4) 

penyediaan layanan kelembagaan, dan (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis. 
 

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; 

serta nilai 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 untuk (a) menghasilkan lulusan yang cerdas, 

religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional ilmu 

bahasa, sastra, seni, dan desain dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan; (b) 

menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul ilmu bahasa, sastra, seni, dan 

desain dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan; (c) menghasilkan karya 

pengabdian kepada masyarakat ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain dalam bidang 

kependidikan dan nonkependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, 

produktif, dan sejahtera; dan (d) menghasilkan kinerja fakultas yang efektif, efisien, 

dan akuntabel dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

Untuk merealisasikan wawasan tersebut, FS mengembangkan dan 

mensinergikan potensi kelembagaan di FS sehingga tercipta atmosfer, etos, dan etika 

akademik untuk memperoleh keunggulan kompetitif ilmu kependidikan dan 

nonkependidikan bidang bahasa, sastra, seni, dan desain. 

 

(2) Lokal 

FS memandang Malang Raya sebagai kawasan pendidikan, industri, wisata, dan 

budaya yang memiliki dinamika tinggi dalam proses pengembangannya. Untuk 

mengimplementasikan wawasan tersebut, FS menyediakan SDM sebagai pemikir dan 

pelaksana, memberi kontribusi sistem informasi dan manajemen, dan berkolaborasi 

dalam pengembangan ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain bidang kependidikan dan 

nonkependidikan. 

 

(3) Regional 
FS memandang Jawa Timur sebagai wilayah yang memiliki (a) kepedulian 

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, seni, dan desain bidang kependidikan dan 

nonkependidikan. 

 

(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) SDM yang berkepribadian, cerdas, 

profesional, dan humanis, dan (b) paradigma sosial-budaya yang berkepribadian dan 

demokratis dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain bidang kependidikan dan 

nonkependidikan. 

 
(5) Internasional 

FS memandang globalisasi menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dan 

budaya yang melampaui batas ruang dan waktu sehingga menimbulkan persaingan 

yang semakin ketat. Berdasarkan wawasan tersebut, FS (a) mendidik dan menghasilkan 

SDM yang berkemampuan kompetitif, dan (d) mengembangkan penguasaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain bidang 

kependidikan dan nonkependidikan. 

 

1.2.4 Landasan Perundang-undangan 

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Fakultas Sastra Tahun 2015—2016 ini 
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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); 

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 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); 

5. 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); 

6. Keputusan Menteri Keuangan 279/KMK.05/2008 Tentang Penetapan 

Universitas Negeri Malang pada Departemn Pendidikan Nasional Sebagai 

Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 

2010—2014; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 

tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) 

Universitas Negeri Malang; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Statuta Universitas Negeri 

Malang; 

10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 

Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 

2011—2030; 

11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 595 Tahun 2012 

Tentang Pemberlakuan Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang 

2012—2015. 
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12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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); 

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 

Agustus 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 

Menjadi Universitas; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 

2010—2014; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang; 

20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor ... Tahun 2012 tentang 

Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang 2012—2015. 

21. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 

Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 

2011—2030; 

22. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 595 Tahun 2012 Tentang 

Pemberlakuan Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang 2012— 

2015. 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM FAKULTAS SASTRA 

 
 

Paparan pada Bab II ini meliputi (1) sejarah singkat FS UM, dan (2) visi, misi, 

dan tujuan FS UM. 

 

2.1 Sejarah Singkat FS UM 
Jurusan Bahasa Indonesia dan Jurusan Bahasa Inggris telah ada sejak lahirnya 

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal 1 

September 1954 (Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan 

Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tanggal 4 Agustus 1954) yang dibuka dan 

diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954 dan pada saat PTPG berubah menjadi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Malang pada Universitas Airlangga 

Surabaja (Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan Republik 

Indonesia Nomor 119533/S tanggal 20 November 1957) terhitung mulai tanggal 20 

November 1957. 

Bersamaan dengan perubahan FKIP Malang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (IKIP) Malang (Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963, tanggal 22 Mei 1963) terhitung mulai tanggal 1 

Mei 1963, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS) berdiri dengan 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. Akibatnya, 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 
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membawahkan (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 S1, S2, dan S3. 

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 tahun 2011 berdiri Program Studi Bahasa Mandarin yang 

memperkaya latar belakang disiplin ilmu kebahasaan di FS. Program Studi Pendidikan 

Mandarin dikelola oleh Jurusan Sastra Jerman. 

Saat ini, FS UM mengelola 5 (lima) jurusan dan 20 (duapuluh) program studi 

sebagai berikut. Dari 20 program studi, 4 (bertanda *) diantaranya adalah baru dibuka 

sejak 2014. 

 
JURUSAN PROGRAM STUDI 

Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (S1) 

Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) 

Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) 

Pendidikan Bahasa Indonesia (S3) 

Ilmu Perpustakaan (S1)* 
Perpustakaan (D3) 

Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 

Bahasa dan Sastra Inggris (S1) 

Pendidikan Bahasa Inggris (S2) 

Pendidikan Bahasa Inggris (S3) 
Keguruan Bahasa (S2)* 

Sastra Arab Pendidikan Bahasa Arab (S1) 

Keguruan Bahasa Arab (S2)* 

Sastra Jerman Pendidikan Bahasa Jerman (S1) 

Pendidikan Bahasa Mandarin (S1) 

Seni dan Desain Pendidikan Seni Rupa (S1) 

Pendidikan Seni Tari dan Musik (S1) 

Desain Komunikasi Visual (S1) 

Keguruan Seni Rupa (S2)* 
Game dan Animasi (D3) 

 
Secara berurutan, dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Dekan mulai 

FKSS sampai dengan sekarang sebagai berikut. 

NAMA DEKAN TAHUN 

Prof. Drs. S. Wojowasito 1965—1968 

Dr. Samsuri 1968—1971 

Dr. Zaini Mahmoed 1971—1974 

Dr. M.F. Baradja 1974—1977 

Drs. M.A. Icksan 1977—1978 

Prof. Drs. S. Wojowasito 1978—1981 

Prof. Drs. Pranjoto Setjoatmodjo 1981—1984 

Drs. H. Imam Hasan 1984—1990 

Dr. Nuril Huda, M.A. 1990—1991 

Drs. H. Sujanto 1991—1994 

Drs. I Gusti Ngurah Oka 1994—1997 

Drs. H. Ahmad Fuad Effendy 1997—2001 

Prof. Dr. H. Suparno 2001—2006 

Prof. Dr. H. Dawud, M.Pd 2006—2015 

Prof. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D. 2015 --sekarang 
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2.2 Visi, Misi, dan Tujuan FS UM 

(1) Visi 
Menjadi fakultas unggul dan rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain bidang kependidikan dan 

nonkependidikan. 

(2) Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam ilmu bahasa, sastra, seni 

dan desain di bidang kependidikan dan non kependidikan yang berpusat pada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik yang 

unggul secara nasional dan regional 

b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dalam ilmu bahasa, sastra, seni 

dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

mendapatkan pengakuan nasional dan internasional 

c. Menyelenggarakan dan memfasiltasi pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu 

bahasa, sastra, seni dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan sebagai 

pengamalan dan pembudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

d. Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, akuntabel, dan transparan 

dan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan 

 

(3) Tujuan 

a. menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan 

mampu berkembang secara profesional dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan 

desain bidang kependidikan dan nonkependidikan. 

b. menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam ilmu bahasa, 
sastra, seni, dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan; 

c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu bahasa, sastra, 

seni, dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk mewujudkan 

masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; dan 

d. menghasilkan kinerja fakultas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 
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BAB III 

KINERJA FAKULTAS SASTRA TAHUN 2011-2014 

 
 

Pada Bab III dipaparkan kinerja Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (FS 

UM) pada periode tahun 2011-2014. Kinerja FS tersebut mengacu UM sebagai 

perguruan tinggi negeri berstatus BLU secara berurutan dijelaskan dalam karangka 

(i) penyediaan layanan akademik program studi, (ii) penyediaan dosen dan tenaga 

kependidikan yang bermutu, (iii) pelaksanaan pengembangan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, (iv) penyediaan layanan kelembagaan, dan (v) 

pemenuhan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 

 

3.1 Penyediaan Layanan Akademik Program Studi 

    Peningkatan Daya Tampung 

FS selalu menambah daya tampung mahasiswa dalam memperoleh pendidikan 

dalam ilmu kependidikan dan nonkependidikan bidang bahasa, sastra, seni, dan desain. 

Data pada Tabel 3.1 berikut menunjukkan pertambahan mahasiswa baru yang diterima 

dengan pelbagai sistem penerimaan. 

 
Tabel 3.1: Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2011-2014 

 

RINCIAN 2011 2012 2013 2014 

Jumlah mahasisa baru yang 

diterima 
1.150 1.153 1.242 1.250 

1. SNMPTN     

a. Undangan non bidik 

misi 

0 0 367 367 

b. Undangan Bidik misi 77 30 61 63 

c. Undangan gagal bidik 

misi 

4 37 0 0 

d.   Undangan Prestasi 

Akademik 

135 74 0 0 

e. Ujian tulis bidik misi 4 96 0 0 

f. Ujian tulis 412 475 0 0 

2. SBMPTN     

a. Ujian tulis non bidik 

misi 

0 0 397 256 

g. Ujian tulis Bidik misi 0 0 79 64 

3. SMPDS 322 300 0 0 

a. Non bidik misi   0 305 

b. Bidik misi   0 17 

4. MANDIRI     

a. Kerjasama 54 3 30 86 

a. SPAJ 6 16 12 53 

b.   Mandiri Prestasi 

(kusus) 

5 22 53 39 

c. Ujian tulis undangan 121 66 299 0 

d. Inst.Bidik Misi 0 10 0 0 

e.   Undangan Prestasi 

akademik 

0 9 0 0 

 
Tabel 3.1 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan daya tampung FS dari 

tahun 2011—2014, dan tentu saja untuk tahun-tahun setelah itu. Ada peningkatan rata- 

rata 0,80%-1% setiap tahun. 

FS juga memberikan kesempatan bagi lulusan sekolah menengah atas yang 

mencapai rangking I,II dan III pada ujian nasional untuk kelompok IPA,IPS dan 

Bahasa di tingkat Jawa Timur untuk menjadi mahasiswa UM tanpa melalui ujian 
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seleksi serta dibebaskan dari semua jenis biaya pendidikan di UM selama satu tahun 
akademik 

    Pemberian Kesempatan Belajar bagi Masyarakat Berprestasi 
FS telah memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat berprestasi yang tidak 

mampu secara ekonomis. Dengan demikian, FS telah menerjemahkan secara nyata 

masalah keadilan sosial, seperti tercantum dalam konstitusi kita. Dengan pemberian 

beasiswa, mahasiswa dapat terfasilitasi sebagian kebutuhannya dalam belajar. Pada 

Tabel 3.2 dipaparkan sebaran penerimaan beasiswa mahasiswa FS periode tahun 

2011—2014. 
 

Tabel 3.2: Sebaran Penerimaan Beasiswa 2011—2014 
 

NO JENIS BEASISWA 
 MAHASISWA PENERIMA BEA SISWA 

2011 2012 2013 2014 

1 Supersemar 10 0 8 8 

2 PPA 248 233 293 124 

3 PPA Pengganti 11 0 0 0 

4 PPA Maba 54 0 0 0 

5 BBM 149 145 68 125 

6 BBMP 12 0 0 0 

7 BBM Maba 34 0 0 0 

8 Bidik Misi 86 168 0 0 

9 Bidik Misi Maba 75 136 146 150 

10 BUMN Peduli 7 13 0 0 

11 
BUMN Peduli 

Pengganti 
3 0 0 0 

12 Bank Indonesia 5 0 0 7 

13 Gudang Garam 5 5 4 9 

14 PTK PNF 15 0 0 0 

15 BPKLN 112 54 0 0 

16 Pemda Nunukan 20 0 2 2 

17 Depag 30 0 12 9 

18 Pemda Kab. Kep. Aru 40 38 37 16 

19 Outreach Program 0 0 0 0 

20 BNI 0 9 3 0 

21 
BRI 

Bank Mandiri 

0 

0 
9 

7 

9 
0 

22 BKM 0 0 0 0 

23 PT Djarum 0 1 
2 

0 
0 

24 
BMU 
Beasiswa Bondowoso 

0 
0 

0 1 1 

25 Prestasi Ekstrakurikuler 0 0 0 0 

26 Afirmasi Dikti 0 0 0 6 

27 PHKI 0 0 0 4 

28 BTN 0 1 0 0 

JUMLAH 916 812 592 461 

 

    Relevansi Program Studi dengan Kebutuhan Pemangku Kepentingan 

Kurikulum program studi telah dirancang dengan asas relevansi dan fleksibilitas. 

Substansi matakuliah wajib dipadatkan untuk efisiensi. Matakuliah pilihan 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan atau dunia kerja. 

Asas fleksibilitas dirancang untuk memberi peluang pengambilan program diploma, 

sarjana (gelar tunggal atau gelar ganda), dan pascasarjana. 

Pada tahun 2011—2014, semua Jurusan telah melakukan peninjauan Kurikulum 

Program Studi. Peninjauan diarahkan pada beban sks minimal untuk mempercepat 

penyelesaian studi; pemberian fleksibilitas matakuliah pilihan sesuai dengan bakat 

minat pada satu sisi, dan peluang dunia kerja pada sisi lain; dan penyelerasan linearitas 
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kurikulum jenjang S1, S2, dan S3 pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan 
Pendidikan Bahasa Inggris. 

 

    Posisi UM dalam Peringkat PT Dunia 

Posisi perguruan tinggi dalam peringkat PT dunia berpengaruh terhadap 

pencitraan dan mutu perguruan tinggi. FS telah ikut serta dalam usaha tersebut. Karya- 

karya dosen yang berupa buku-buku referensi dan artikel jurnal nasional terakreditasi 

dan jurnal internasional yang ditulis oleh para dosen FS ikut menyumbangkan nama 

dan posisi UM dalam peringkat PT dunia. Jurnal Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, 

Sastra, Seni, Desain, dan Pengajarannya, sebuah jurnal nasional terakreditasi yang 

dimiliki oleh FS, dan telah diunggah ke dalam dunia maya, telah banyak 

menyumbangkan pencitraan yang positif terhadap UM, khususnya FS. 
 

    Akreditasi Prodi 

Salah satu indikator keberhasilan sebuah perguruan tinggi adalah kualitas 

program studi. Pada tahun 2014, UM memiliki 106 program studi termasuk Program 

Pascasarjana (PPs). Dari 106 prodi tersebut (i) 31 prodi berakreditasi A, (ii) 53 prodi 

berakreditasi B, (iii) 4 prodi berakreditasi C, dan (iv) 18 prodi belum waktunya 

berakreditasi dan sedang dalam proses penilaian. Pada Tabel 3.3 dipaparkan akreditasi 

prodi FS tahun 2014. 

 
Tabel 3.3: Akreditasi Program Studi Fakultas Sastra Tahun 2014 

 

NO PROGRAM STUDI NILAI AKREDITASI 

1 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah B 

2 S1 Bahasa dan Sastra Indonesia B 

3 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia A 

4 S3 Pendidikan Bahasa Indonesia A 

5 S1 Pendidikan Bahasa Inggris A 

6 S1 Bahasa dan Sastra Inggris B 

7 S2 Pendidikan Bahasa Inggris B 

8 S3 Pendidikan Bahasa Inggris A 

9 S1 Pendidikan Bahasa Arab A 

10 S1 Pendidikan Bahasa Jerman B 

11 S1 Pendidikan Seni Rupa A 

12 S1 Desain Komunikasi Visual B 

13 S1 Pendidikan Seni Tari B 

14 S2 Pendidikan Seni Rupa* A 

15 D3 Game Animasi B 

16 S1 Perpustakaan* Sedang menyusun borang 

17 D3 Perpustakaan B 

18 S1 Bahasa Mandarin B 

19 S2 Keguruan Bahasa* Sedang menyusun borang 

20 S2 Keguruan Bahasa Arab* Sedang menyusun borang 

* Program Studi Baru 

 
Pengembangan program studi dan usulan akreditasinya didasari oleh evaluasi 

diri. Evaluasi diri fakultas dan jurusan diwujudkan dalam (a) dokumen portofolio 

fakultas, (b) dokumen portofolio jurusan, dan (c) dokumen Evaluasi Program Studi 

Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED). Dokumen-dokumen tersebut merupakan salah 

satu bagian dari dokumen usulan akreditasi program studi. 
 

    Sarana dan Prasarana Pembelajaran 
Dalam kurun waktu empat tahun sejumlah dana dari pelbagai sumber pendanaan 

sudah digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. Sumber 

dananya berasal dari PNBP, PHKI, dan Hibah Bermutu. Pada Tabel 3.4 dipaparkan 

dana pengembangan sarana dan prasarana FS dalam 4 tahun terakhir. 
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Tabel 3.4: Dana Pengembangan Sarana & Prasarana Pembelajaran FS Tahun 2011— 

2014 
 

BIDANG 2011 2012 2013 2014 

Pengembangan 

sarana & 

prasarana 

3.369.376.700,00 2.198.746.205,00 3.977.757.100,00 3.331.391.503,00 

 
Fakultas Sastra UM mengelola 6 (enam) unit gedung, yakni D7, D8, E6, E7, E8, 

dan Q3.Keenam unit gedung tersebut digunakan untuk perkantoran, perkuliahan, 

perpustakaan dan pusat studi mandiri, dan laboratorium. Rincian penggunaan dan 

luasan gedung dituangkan dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel 3.5: Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2014 

 

UNIT 
PENGGUNAAN 

LUAS (M2) 
SATUAN JENIS 

D7 11 RUANG KULIAH 616 

1 MICRO TEACHING 56 

1 LAB BAHASA 56 

1 PERPUSTAKAAN 137 

D8 15 RUANG KULIAH 840 

E6 1 AULA 250 

3 SAC 113 

2 MMM 113 

1 MEDIOTEK 112 

1 LAB DRAMA 202 

E7 1 KANTOR 179 

1 RUANG KULIAH 78 

1 LAB KOMPUTER 78 

4 RUANG KERJA DOSEN 206 

E8 5 RUANG KULIAH 240 

5 STUDIO DKV 240 

1 KANTOR 40 

1 RUANG KERJA DOSEN 82 

Q3 19 RUANG KULIAH 912 

2 LAB TARI 90 

1 PANGGUNG 126 

 

    Penjaminan Mutu Akademik 

Pengembangan mekanisme penjaminan mutu menjadi suatu sistem yang melem- 

baga di Universitas Malang (UM). Organisasi sistem penjaminan mutu dibentuk di 

tingkat universitas sampai di tingkat jurusan. Di tingkat universitas, bernama Satuan 

Penjaminan Mutu (SPM) universitas, di tingkat fakultas bernama Unit Penjamiman 

Mutu (UPM) Fakultas, dan di tingkat jurusan bernama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) 

Jurusan. Unit Penjaminan Mutu FS dan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan di lingkungan 

FS UM baru dibentuk pada akhir tahun 2007. 

Saat ini, semua gugus penjaminan mutu tingkat jurusan telah menghasilkan 

dokumen mutu berupa Spesifikasi Program Studi. Unit Penjaminan Mutu FS UM telah 

menghasilkan Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, dan Manual Mutu 

Penyelenggaraan Perkuliahan. Alat untuk melakukan audit internal akademik 

disiapkan oleh SPM dan pelaksanaannya dilakukan oleh GPM yang dikoordinasikan 

oleh UPM di tingkat fakultas. FS juga mengembangkan instrumen dengan pengawasan 

dari SPM dan didampingi UPM dan GPM yaitu bidang akademik berupa monitoring 

dan evaluasi pembelajaran 

Evaluasi program studi ditempuh melalui penjaringan balikan dari para alumni 

dan pengguna alumni. Balikan dari alumni digunakan untuk mengetahui kesesuaian 
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antara pengalaman belajar di kampus dengan kebutuhan di lapangan. Pengumpulan 

balikan dari alumni dijaring dengan angket alumni melalui kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL). Balikan dari pengguna alumni digunakan untuk 

mengetahui kualitas kinerja alumni. Data tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

penyempurnaan kurikulum dengan cara, antara lain, menambah atau mengganti 

matakuliah agar selaras dengan kebutuhan lapangan serta perbaikan pembelajaran. 

Penjaringan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan juga dilakukan oleh jurusan 

dengan cara melakukan pertemuan dengan alumni dan pengguna lulusan. Selain 

dilakukan dengan angket, penjaringan data tersebut juga dilakukan melalui wawancara 

secara informal dan refleksi kinerja lulusan. Saat ini telah dilakukan penyelarasan 

kurikulum di FS dengan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi, dengan 

pengembangan kompetensi lulusan untuk semua jenjang pendidikan (D3 sampai 

dengan S3) dan semua bidang (akademik, vokasi dan profesi) telah diselaraskan dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sistem penghargaan kompetensi matakuliah 

mengikuti sistem penghargaan satuan kredit semester (SKS). 
 

    Kegiatan Mahasiswa Bidang Penalaran 

FS telah melaksanakan optimalisasi potensi mahasiswa dalam bidang penalaran. 

Kegiatan bidang penalaran selalu dilaksanakan setiap tahun di tingkat jurusan maupun 

di tingkat fakultas di bawah pengawasan langsung Pembantu Dekan III dibantu tim 

penalaran fakultas dan para dosen pendamping bidang kemahasiswaan. 

Kegiatan penalaran mahasiswa meliputi (1) pelatihan penulisan kreatifitas 

mahasiswa gagasan tertulis (PKMGT), (2) pelatihan penulisan proposal program 

kreatifitas mahasiswa non-gagasan tertulis (PKM-Non-GT), (3) pelatihan penulisan 

proposal program kreatifitas mahasiswa gagasan tertulis (PKM-GT), (4) pelatihan 

kewirausahaan, (5) pelatihan pendidikan karakter mahasiswa, (6) Musabagah Tilawatil 

Quran (MTQ) SMA/MA/SMK sederajat se-Jawa Timur, (7) malam pujangga, (8) 

pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, (9) penerbitan buletin Akasia, (10) 

uji kemahiran berbahasa Indonesia, (11) penerbitan majalah Cerita Segala rasa dan 

buletin Sastra Membahana, (12) Griya Sastra, (13) Independent Movies Study dan 

Speaking Club, (14) Workshop komik bersama Aroel Alisnaik Vbi Djenggoten, dan 

(15) Sedesa Deuheus Dina Hajat Seni Rupa. 
 

3.2 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu 

    Perekrutan Dosen Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Sesuai 

dengan Kelompok Bidang Keahlian 

FS—dalam kerangka kebijakan UM—sudah lama menerapkan seleksi 

perekrutan dosen secara terbuka, akuntabel, dan objektif. Calon dosen harus memiliki 

ijazah tertinggi S1 dan S2 dari PT kredibel, baik dalam dan luar negeri. Prosedur yang 

selama ini sudah terlaksana meliputi: 

a. analisis kebutuhan oleh prodi masing-masing atas dasar beban kerja dosen per 
semester; 

b. sosialisasi kebutuhan dosen oleh universitas melalui pengumuman, baik secara 
tertulis dalam papan pengumuman dan media massa, serta melalui dunia maya; 

c. ujian tertulis; 

d. ujian praktik mengajar; 

e. wawancara; 

f. pengumuman secara tertulis oleh Rektor UM, baik melalui pengumuman tertulis di 

UM maupun melalui web-site UM. 
Hasil perekrutan dosen FS UM 2011—2014 dituangkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.6: Perekrutan Dosen FS UM 2011—2014 
 

JURUSAN 2011 2012 2013 2014 

Sastra Indonesia 1 - 1 - 

Sastra Inggris 2 -  2 
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Sastra Arab 1 - 1 - 

Sastra Jerman - - - - 

Seni dan Desain 1 - - - 
 

    Perekrutan Tenaga Kependidikan berdasarkan Analisis Kebutuhan dan Bidang 

Keahlian 

FS—dalam kerangka kebijakan UM—sudah lama menerapkan seleksi 

perekrutan tenaga kependidikan secara terbuka, akuntabel, dan objektif. Calon yang 

dicari berdasarkan analisis kebutuhan dan bidang keahlian. Prosedur yang selama ini 

sudah terlaksana meliputi: 

a. analisis kebutuhan oleh unit dan bagian masing-masing; 
b. sosialisasi kebutuhan dosen oleh universitas melalui pengumuman, baik secara 

tertulis dalam papan pengumuman dan media massa, serta melalui dunia maya; 

c. ujian tertulis; 
d. ujian praktik; 

e. wawancara; 

f. pengumuman secara tertulis oleh Rektor UM, baik melalui pengumuman tertulis di 

UM maupun melalui web-site UM. 

Hasil perekrutan tenaga kependidikan FS UM 2011—2014 dituangkan dalam 

tabel berikut. 

 
Tabel 3.7: Perekrutan Tenaga Kependidikan FS UM 2011—2014 

 

JENIS 2011 2012 2013 2014 

SLTA 

D3 

4 
- 

1 
- 

- 

1 

- 
- 

 
Dengan prosedur yang berjenjang tersebut, UM secara umum dan FS secara khusus 
memperoleh tenaga kependidikan yang profesional. 

 

    Evaluasi Beban Kerja Dosen Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

Guna meningkatkan kualitas kinerja dosen, seperti yang dituntut oleh Ditjen 

Dikti, FS juga melaksanakan penilaian kinerja dosen pada setiap akhir semester. 

Kegiatan penilaian kinerja dosen dilakukan mulai semester gasal tahun 2010/2011. 

Penilaian kinerja dosen ini dilakukan oleh GPM yang dikoordinasikan oleh UPM. 

Penilaian kinerja dosen ini terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas kinerja 

akademik dosen dan komitmen dosen terhadap pekerjaannya. 

Instrumen utama pelaksanaan penjaminan mutu adalah Pedoman Pendidikan UM 

dan Surat Keputusan Rektor yang terkait dengan penjaminan mutu. Hal-hal yang 

bersifat khusus dan berlaku di lingkungan FS UM diatur dengan pedoman yang termuat 

dalam Katalog Fakultas dan Jurusan dan/atau Surat Keputusan Dekan. Selain itu, 

secara teratur, fakultas mengadakan rapat pemimpin fakultas untuk mengevaluasi 

program-program yang sudah dijalankan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program, 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan strategi untuk menangani 

kendala-kendala tersebut. Hal ini penting sebagai bahan refleksi dan pertimbangan 

dalam menyusun program berikutnya. Hal serupa juga dilakukan di tingkat jurusan. 
 

    Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) 
Hasil perhitungan kinerja dosen semester gasal tahun 2011/2012 s.d. 

2013/2014 berdasarkan urutan rata-rata sebaran SKS menurut masing-masing bidang 

tugas dosen pada jurusan dipaparkan pada Tabel 3.8 berikut. 
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Tabel 3.8: Rata-rata Sebaran SKS menurut Bidang Tugas Dosen FS Tahun 2011—2014 
 

N 

O 
BIDANG 

2011 2012 2013 2014 

GASAL GENAP GASAL GENAP GASAL GENAP GASAL GENAP 

1 IND         

 Pendidikan 9,5 9,5 9,4 8,9 8,92 9,43 8,92 9,43 
 Penelitian 2,8 2,0 2,4 2,5 2,78 2,03 2,78 2,03 
 Pengabdian 1,6 1,2 1,6 1,5 1,94 0,94 1,94 0,94 
 Pembinaan 1,3 1,9 2,2 2,3 0,98 1,34 0,98 1,34 
 Adm& mnj - - - - - - - - 
 Profesor 2 2,3 2,45 3,42   - - 

2 ING         

 Pendidikan 9,7 8,8 8,4 8,8 9,38 9,42 9,38 9,42 
 Penelitian 2,6 2,4 3,3 2,5 2,34 2,02 2,34 2,02 
 Pengabdian 1,2 1,2 1,9 1,8 1,13 0,82 1,13 0,82 
 Pembinaan 1,6 1,6 2,1 2,4 1,50 1,82 1,50 1,82 
 Adm& mnj - - - - - - - - 
 Profesor 1,0 1,7 1 3   - - 

3 ARA         

 Pendidikan 9,1 5,0 8,1 7,7 8,44 8,96 8,44 8,96 
 Penelitian 2,7 1,4 3,9 3,4 3,42 2,59 3,42 2,59 
 Pengabdian 1,0 0,6 1 1,2 0,93 0,70 0,93 0,70 
 Pembinaan 2,1 1,3 2,3 2,6 1,96 2,24 1,96 2,24 
 Adm& mnj - - -  - - - - 
 Profesor 1,2 0,2 1,2 3,60   - - 

4 JER         

 Pendidikan 10,5 10,2 8,9 9,1 10,33 9,49 10,33 9,49 
 Penelitian 1,7 1,1 3,1 2,1 1,41 2,33 1,41 2,33 
 Pengabdian 0,2 0,5 0,9 1,0 0,96 0,85 0,96 0,85 
 Pembinaan 1,4 0,9 2,9 3,3 1,34 2,14 1,34 2,14 
 Adm& mnj - - -  - - - - 
 Profesor - - 0 0 - - - - 

5 S&D         

 Pendidikan 10,7 10,2 8,9 8,4 9,83 9,78 9,83 9,78 
 Penelitian 1,4 1,5 2,4 2,6 1,99 1,86 1,99 1,86 
 Pengabdian 0,8 0,8 1,2 1,3 1,04 0,89 1,04 0,89 
 Pembinaan 1,4 1,8 2,3 2,5 1,39 1,79 1,39 1,79 
 Adm& mnj - - -  - - - - 
 Profesor - - 0 0 -  - - 
          

 
Dari data pada Tabel 3.8 diketahui bahwa rata-rata beban kerja dosen FS per semester 

minimal 12 sks dan maksimal 20 sks. 
 

    Pelaksanaan Peningkatan Profesionalisme Dosen 

FS terus memacu mutu para dosennya ke arah profesionalisme. Mutu dosen 

diukur berdasarkan tiga aspek: (i) kualifikasi akademik, (ii) jabatan fungsional, dan (iii) 

produktivitas tridharma perguruan tinggi. Peningkatan ketiga aspek tersebut 

berpengaruh langsung dengan akreditasi prodi perguruan tinggi. Pada bagian berikut 

dipaparkan kondisi dosen FS ditinjau dari pendidikan terakhir, jabatan fungsional, dan 

pangkat/golongan. Tabel 3.9 menginformasikan pendidikan terakhir FS per 2014. 



RENCANA STRATEGIS BISNIS FS 2015—2019 15  

Tabel 3.9: Dosen FS UM menurut Pendidikan Terakhir per 2014 
 

 
N 

O 

 
JUR 

Pendidikan Terakhir Keterangan  

S1 S2 S3  



S2 + S3 

DIK NON TBS2 DIK NON TBS3 DIK 
NO 
N 

 % 

1 IND 0 0 0 5 11 5 27 2 50 50 100 

2 ING 0 1 1 12 8 7 21 1 51 49 96,07 

3 ARA 0 1 0 8 2 5 11 0 27 26 96,29 
4 JER 0 0 0 6 6 6 2 0 20 20 100 
5 S&D 3 3 3 10 22 7 1 1 40 31 77,5 


3 5 4 41 49 29 62 4 188 176 93,97 

8  90  66  
% 4,88 54,88 40,24 

 
Berdasarkan pendidikan terakhir, dosen FS yang sudah memiliki ijazah S2 dan 

S3 sebanyak 176 orang (93,97%), sebuah angka yang sudah melampaui batas minimal 

yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel 

berikut menginformasikan jabatan fungsional dosen FS per 2014. 

 
Tabel 3.10: Dosen FS UM menurut Jabatan Fungsional per 2014 

 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

JURUSAN 
JABATAN 


TP AA L LK GB 

IND 

ING 

ARA 

JER 

S&D 

3 

1 

1 

0 

4 

3 

15 

1 

2 

7 

12 

11 

10 

10 

12 

14 

8 

7 

2 

17 

13 

8 

3 

0 

0 

45 

43 

22 

14 

40 

JUMLAH 

% 

9 28 55 48 24 164 

5,48 17,07 33,53 29,26 14,63 100% 

 
Berdasarkan jabatan fungsional, dosen FS yang sudah menduduki jabatan lektor 

kepala (LK) dan guru besar (GB) sebanyak 72 orang (43.89%). Tabel 3.1.1 

menginformasikan golongan ruang dosen FS per 2014. 

 
Tabel 3.11: Golongan Ruang FS UM menurut Pangkat/Golongan Ruang per 2014 

 

N 

O 
JUR 

GOLONGAN RUANG 


45 

43 

22 

14 

40 

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 

1 

2 

3 

4 
5 

IND 

ING 

ARA 

JER 
S&D 

4 

8 

2 

3 
8 

2 

10 

3 

1 
5 

8 

9 

3 

8 
5 

4 

1 

4 

0 
5 

11 

6 

4 

1 
7 

5 

3 

2 

0 
5 

3 

0 

1 

1 
5 

3 

4 

2 

0 
0 

5 

2 

1 

0 
0 

JUMLAH 

% 

25 21 33 14 29 15 10 9 8 164 

15,24 12,80 20,12 8,53 17,68 9,14 6,09 5,48 4,87 100% 

 
Dari Tabel 3.9, 3.10, dan 3.11 dapat dipahami bahwa dosen FS sampai tahun 

2014 sudah sangat memuaskan, baik ditinjau dari pendidikan terakhir, jabatan 

fungsional, dan pangkat/golongan. 
 

    Penugasan Studi Lanjut S2/S3 ke Luar Negeri 

FS mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada dosen 

untuk mengambil jenjang S2/S3 ke luar negeri. Pada periode 2011—2014 sejumlah 

universitas di luar negeri menjadi tempat sejumlah dosen FS menimba ilmu dalam 

bidang kependidikan dan nonkependidikan bahasa, sastra, seni, dan desain, seperti 

dipaparkan berikut. 

a. Melbourne University, Australia 

b. Boston University, Amerika Serikat 
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c. Monash University, Australia 
d. University of Queensland, Australia 

e. University of Sydney, Australia 

f. La Trobe University, Australia 

g. University of New Castle, Australia 

h. University of Bern, Swiss 

i. UPSI, Malaysia 

Selain kegiatan program gelar, dosen FS juga didorong untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan akademik non-gelar. Dosen-dosen FS telah menjadi peneliti tamu di 

universitas-universitas di luar negeri, antara lain: 

a. Ohio State University, Columbus, AS 

b. University of Pittsburg, AS 

c. University of California-Los Angeles, AS 

d. University of Minnesota-Twin Cities, AS 

Banyaknya dosen yang belajar dan berkegiatan di luar negeri telah menambah 

pemahaman dan wawasan komparatif serta memberikan warna akademik yang baik 

bagi kemajuan lembaga dan fakultas. 
 

    Penugasan Studi Lanjut S2/S3 ke Dalam Negeri 

FS memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada dosen untuk mengambil 

jenjang S2/S3 di dalam negeri. Pada periode 2011—2014 sejumlah universitas kredibel 

di dalam negeri menjadi tempat sejumlah dosen FS menimba ilmu dalam bidang 

kependidikan dan nonkependidikan bahasa, sastra, seni, dan desain, seperti dipaparkan 

berikut. 

a. Universitas Negeri Malang (UM) 

b. Universitas Gadjah Mada 

c. Universitas Indonesia 

d. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

e. Universitas Airlangga Surabaya 

f. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 

g. Universitas Negeri Surabaya 
h. Institut Seni Indonesia 

i. Universitas Negeri Jakarta 

j. Universitas Negeri Yogyakarta 

k. Universitas Negeri Surakarta 

l. Universitas Pajajaran Bandung 

m. Universitas Islam Negeri Malang 

n. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 
Dengan belajar di perguruan tinggi yang kredibel, para dosen FS telah dapat 

menunjukkan kinerjanya yang baik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. 
 

    Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Studi Lanjut di Dalam Negeri 

FS memberikan fasilitas berupa bantuan dana kepada para dosen yang 

melanjutkan studi lanjut (S2 dan S3) di PT kredibel dalam negeri. Bantuan ini diberikan 

kepada dosen yang tidak memperoleh beasiswa studi lanjut dari pemerintah. Untuk S2 

bantuan pendanaan diberikan selama 4 semester. Untuk S3 bantuan pendanaan 

diberikan selama 6 semester. Selain itu, skema bantuan pendidikan S2 dan S3 

dilakukan melalui hibah kompetisi, seperti I-MHERE. FS memonitor secara ketat 

bantuan ini dengan meminta laporan setiap akhir semester kepada Dekan FS. 
 

    Pengembangan Tenaga Kependidikan untuk Memperoleh Sertifikasi Keahlian 

Tenaga kependidikan secara periodik mengikuti sejumlah kegiatan yang dapat 

menambah kompetensi sesuai dengan tugas-tugasnya. Program ini dilaksanakan 

dengan memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan 

penjenjangan dan latihan fungsional dalam bentuk diklat, seminar, lokakarya, kursus, 
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dan studi banding. Dalam tahun 2011—2014, kegiatan yang telah dilakukan oleh 
tenaga kependidikan FS adalah sebagai berikut. 

a. Sosialisasi Penjaminan Mutu ISO 2000; 
b. Lokakarya Penyusunan Uraian Tugas Pekerjaan; 

c. Sosialisasi Penilaian Angka Kredit dan Validasi Karya Ilmiah; 

d. Ujian Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

e. Sosialisasi Evaluasi Kinerja Dosen secara Online di Universitas Brawijaya Malang; 

f. Workshop E-Office dan Manajemen Kearsipan Elektronik di Hotel Pelangi Malang; 
g. Diklat Perkoperasian Tingkat Lanjut di UM; 

h. Sosialisasi pengembangan Aplikasi TIK untuk bidang Akademik, Kepegawaian, 

Keuangan, Tracer Study, dan Perpustakaan; 

i. Ujian Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
j. Sosialisasi PP Nomor 70 Tahun 2012 di Bali; 

k. Workshop penyusunan RBA Tahun 2013; 

l. Diklat Prajabatan CPNS Dosen Fakultas Sastra UM; 

m. Diklat Pimpinan IV di Sawangan Depok; 

n. Sosialisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) 2012. 

o. Diklat Pimpinan IV di Sawangan Depok; 
p. Diklat Teknis Keprotokolan dan Pewara/MC UM di RRI Malang; 

q. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perkoperasian Tigkat Dasar di UM; 

r. Lokakarya Penyusunan POB di Hotel Ubud Malang; 

s. Lokakarya Finalisasi Penyusunan POB di Hotel Pelangi Malang; 

t. Workshop Penilaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja 

di Hotel Asida Batu; 

u. Pelatihan E-Journal Berbasis Open Journal System; 
v. Pelatihan Pembuatan dan Managemen E-Learning di TIK UM; 

w. Pelatihan Pembuatan E-Book di TIK UM 

 
3.3 Pengembangan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat 

    Sinergi Penelitian, Pengabdian, dan Pembelajaran 

Program ini dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan dan pengabdian 

kepada masyarakat. Fakultas memfasilitasi dosen untuk berkompetisi dalam hibah 

penelitian dan memberi bimbingan dan bantuan dana penelitian pemula serta bantuan 

dana penelitian mandiri. Pada Tabel 3.12 dan 3.13 berikut dipaparkan rekaman 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen FS dalam kurun 

2011—2014. 

 
Tabel 3.12: Penelitian yang Dilaksanakan oleh Dosen FS tahun 2011—2014 

 

ASP 

EK 

TAHUN PENGANGGARAN 

2011 2012 2013 2014 

Besa 

ran 

dana 

1.276.875.000,00 825.749.000,00 1.045.500.000,00 1.464.0000.0000 

Juml 

ah 

judul 

46 28 41 52 

Juml 

ah 

dose 

n 

yang 

terlib 

at 

67 

(39,41%) 

30 

(17,65%) 

82 

(50.6%) 

82 

(44.6%) 
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Penelitian yang dilakukan meliputi (i) penelitian pemula bagi dosen muda yang 

didanai FS, (ii) penelitian mandiri untuk kenaikan jabatan ke guru besar yang didanai 

FS dan atau Lembaga Penelitian, (iii) penelitian dosen muda yang didanai DP2M; (iv) 

penelitian kajian wanita yang didanai DP2M; (v) penelitian fundamental dan 

fundamental lanjutan DP2M; (vi) penelitian hibah bersaing DP2M; (vii) penelitian 

PPKP; (viii) hibah penelitian I-MHERE, (ix) penelitian strategis nasional, (x) 

penelitian hibah pascasarjana, (xi) penelitian hibah kompetensi, (xii) penelitian hibah 

sesuai prioritas nasional sosial, (xiii) penelitian dosen muda yang didanai UM, (xiv) 

penelitian Dia Bermutu, (xv) penelitian hibah institusi, dan (xvi) penelitian kerja sama. 

 
Tabel 3.13: Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FS Tahun 2011—2014 

 

ASPE 

K 

TAHUN PENGANGGARAN 

2011 2012 2013 2014 

Besara 265.500.000,00 375.374.000,00 63.000.000,00 96.000.000,00 

n dana     

Jumla 19 28 21 32 

h judul     

Jumla 49 56 40 52 

h (28,49%) (32,94%) (24.96%) (28,96%) 

dosen     

yang     

terliba     

t     

 
Jenis pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) pengabdian kepada masyarakat 

yang didanai FS, (b) pengabdian kepada masyarakat IPTEKS (DP2M), (c) pengabdian 

kepada masyarakat MKU. 
 

    Peningkatan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional 

FS memberikan pelbagai kemudahan terkait dengan publikasi ilmiah nasional 

dengan pelbagai kebijakan: (a) memberikan dana penulisan bahan ajar secara 

kompetitif pada setiap semester dan menerbitkannya dalam penerbit nasional, (b) 

memberikan dana bagi dosen yang menjadi penyaji seminar nasional dan internasional, 

(c) memfasilitasi dosen yang akan menerbitkan buku-buku referensi, serta (d) 

memberikan pendampingan penulisan artikel jurnal internasional. 
 

    Perolehan HaKI 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terdiri atas perolehan hak cipta, hak 

rekayasa, dan hak paten. Fakultas Sastra sudah berpartisipasi dalam mensosialisasikan 

HaKI dan memfasilitasi pemerolehan HaKI hasil karya intelektual warga FS. 

Sejumlah dosen FS telah memperoleh hak cipta dalam pelbagai penerbitan 

bidang kependidikan ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain, terutama buku pelajaran SD 

s.d. SMA serta buku referensi (reference book) perguruan tinggi. Hak rekayasa dan hak 

paten belum diperoleh oleh dosen FS UM karena kedua jenis HaKI tersebut lebih 

banyak pada bidang rekayasa teknologi. 
 

    Alokasi Dana Internal untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan 

Pengembangan Pembelajaran 

FS telah mengembangkan perolehan dana pendidikan dari sumber PNBP, rupiah 

murni, dan hibah kompetisi. Dana-dana tersebut telah dialokasikan untuk pembiayaan 

fakultas, di antaranya dialokasikan untuk mendanai penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan pengembangan pembelajaran. Dalam bidang penelitian, FS 

memfasilitasi para dosen muda untuk berlatih melaksanakan penelitian. FS juga 

memfasilitasi penelitian para dosen yang akan ke guru besar bekerja sama dengan 

Lembaga Penelitian UM. Dalam bidang pengembangan pembelajaran, FS 

memfasilitasi penyusunan dan penerbitan bahan ajar atau buku teks (text book) sesuai 
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dengan prodi masing-masing dengan skema kompetisi. Khusus untuk sumber dana 

hibah, pelbagai penelitian dan pengembangan buku teks telah dihasilkan oleh dosen- 

dosen FS. Tabel 3.14 memaparkan alokasi dana FS dalam kurun 2011—2014. 

 

 

 

 
Tabel 3.14: Alokasi Dana FS Tahun 2011—2014 

 

 
NO 

 
TAHUN 

SUMBER DANA 

PNBP 
RUPIAH 

MURNI 
HIBAH 

1 2011 
SPJ 10.933.924.612,00 

157.587.000,00 3.322.232.337,00 
ALOKASI 13.221.905.557,00 

2 2012 
SPJ 7.403.009.409,00 

154.219.000,00 1.412.469.000,00 
ALOKASI 9.631.721.466,00 

3 2013 
SPJ 9.709.474.083,00 

285.380.000,00 50.000.000,00 
ALOKASI 17.457.123.997,00 

4 2014 
SPJ 9.996.884.023 

40.000.000,00 394.750.000,00 
ALOKASI 23.921.855.215 

 

    Program Kreativitas Mahasiswa 

FS telah melaksanakan optimalisasi kreativitas dan potensi mahasiswa dalam 

bidang bakat dan minat. Untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, pelbagai 

kegiatan sudah dilaksanakan terkait dengan bakat dan minat mahasiswa. Kegiatan 

minat yang diikuti mahasiswa terdiri dari bidang olah raga dan seni. Kegiatan minat 

yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh mahasiswa FS adalah sebagai berikut. 

 
 

a. Sedesa Join Art Edu Care 3 dengan tema “ Berbeda tetap Satu Rupa”; 
b. Training Center; 

c. Galeri Sastra, dengan tema “Sastra Berani Beda, karena Sastra Berani Berkarya”; 

d. Turnamen Piala Rektor “Antar Fakultas dan Pekan Olahraga Mahasiswa Baru”; 

e. Pentas Kolaborasi HMJ Sastra Jerman dengan tema “die ewige Freundschaft”; 

f. Diklat XVIII Teater Pelangi, dengan tema “ Jika Menjadi Aku”; 

g. Legato Anniversary XXVIII, dengan tema “EtnicPhoria”; 

h. Training Motivasi Mahasiswa Baru dengan tema “Kobarkan Semangat ’45 dalam 

Menyambut Kemenangan dengan Jiwa Suci”; 
i. Malam Inagurasi Sastra dengan tema “Manunggal Ing Rasa”; 

j. Pentas Aplikasi, dengan tema “Jika Aku Menjadi Aku”; 

k. Pelatihan dan Talk Show Legislatif, dengan tema “Mengenal Dunia Pemerintahan 

dari Perspektif Legislatif”; 

l. Futsal Piala Sasindo, dengan tema “Sportivitas Sastra Tanpa Batas”; 

m. Bulan Bahasa Sastra, dengan tema “Karya Nyata Kreativitas Tunas Bangsa, 

Mewujudkan Pendidikan Karakter melalui Warisan Budaya, Bahasa, dan Sastra 

Indonesia”; 

n. Kegiatan Turnamen Piala Dekan Sastra (Piala Desa); 

o. Deutsche Tage, yang bertemakan “Grenzeniose Kreativitat und Phantasie, yang 

berarti “ Kreativitas dan Imajinasi Tanpa Batas”; 

p. Pesta Seni Bombing Competition; 

q. Pentas Seni 2, dengan tema “Sedesa Berpesta, Berkarya dan Berbudaya”; 

r. Pekan Arabi, dengan tema “Ungkapan Cinta Bahasa Arab di Era Globalisasi”; 

s. Diklat XI Al-Karomi, dengan tema “Rindu Belaian Sang Aktor”; 

t. Karnaval Sastra, dengan tema “Harmonisasi Ragam Budaya Nusantara”; 
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u. English Month dengan tema “Let Your Creation Burst”. 
v. Lomba Cerpen Mahasiswa se-UM dan Sarasehan; 
w. Turnamen Piala Rektor Antar Fakultas (ANFAK) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Baru 

(PORMABA); 

x. Pentas Kolaborasi HMJ Sastra Jerman; 

y. Pentas Aplikasi XIX, dengan tema “Bhineka Tunggal Pelangi”; 

z. Karnaval Sastra, dengan tema “Budaya Malangan”; dan lain-lain 

 

Prestasi dan pencapaian mahasiswa FS antara lain: (1) Juara I Putra Pemilihan 

Duta Bahasa Tingkat Provinsi Jawa Timur, (2) Juara Harapan I Tingkat Nasional Duta 

Bahasa, (3) Juara II desain dalam Tobacco Packaging Design Category, (4) Juara III 

kategori desain dalam Herbal Packaging Design Category, (5) Juara I, II, dan III Putra 

Lomba Baca Puisi tingkat UM, (6) Juara II Putri Lomba Baca Puisi tingkat UM, (7) 

Juara I, II, III Monolog tingkat UM, (8) Juara I Fahmil Qur’an tingkat UM, (9) Juara I 

LKTQ tingkat UM, (10) Juara I MHQ tingkat UM, (11) Juara I MSQ tingkat UM, (12) 

Juara I MTQ tingkat UM, (13) Juara I Lomba Debat Bahasa Inggris AEC-FIA (Fakultas 

Ilmu Administrasi) UB All Java Island Debate, (14) Runner Up pada DIKNAS JATIM 

Varsities English Debate, (15) Juara I Nasional di AUI (Aku Untuk Indonesia) di 

Universitas Kristen Petra Surabaya, (16) juara III Lomba Debat Bahasa Arab pada 

tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh UIN Malang, (17) Juara Umum dalam 

kegiatan MTQ Mahasiswa Nasional XIII di Padang, Sumatera Barat, (18) Juara II dan 

III Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Jawa Timur, (19) Juara III Lomba Karya Tulis Al- 

Quran (LKTA) Steroid SKI FKG Universitas Airlangga Surabaya, (20) juara II Debat 

Bahasa Arab, (21) juara II Debat Bahasa Inggris dalam PIMNAS ke 25 di UNY, (22) 

Medali emas presentasi PKMM, (23) Medali perak kategori poster PKMM, (24) Juara 

I lomba lukis Peksiminas XII, (25) juara 3 lomba penulisan cerpen Peksiminas XII, 
(26) Juara umum MTQ mahasiswa X di UM, (27) Juara umum bulan bahasa Arab 
tingkat nasional, (28) Juara I pidato bahasa Arab di UNJ, (29) Juara II debat bahasa 

Arab di UNJ, (30) Juara 3 0-87 Taekwondo se-Jatim, dan lain-lain. 
 

    Fungsi Laboratoris Sekolah Laboratorium 
UM telah lama mengelola sekolah laboratorium, mulai dari tingkat PAUD 

sampai SMA. Sudah banyak inovasi pendidikan dilahirkan dari sekolah laboratorium 

ini. FS telah berperan aktif dalam pengembangan sekolah laboratorium UM. Dosen- 

dosen FS telah banyak berperan serta dalam pengembangan tersebut, baik sebagai 

pakar, tenaga manajerial, maupun dosen yang melaksanakan pelbagai penelitian di 

sekolah laboratorium ini. 

 

3.4 Penyediaan Layanan Kelembagaan 

    Kerjasama dengan Lembaga Mitra 

Kerjasama dengan lembaga mitra dilakukan untuk meningkatkan energi sosial 

yang saling menguntungkan antara FS dan lembaga di dalam dan luar negeri dalam 

ilmu kependidikan dan nonkependidikan bidang humaniora, seni, desain, dan 

keagamaan. 
Kerjasama telah dilaksanakan dengan beberapa lembaga baik dalam maupun luar negeri. 

Kerjasama tersebut dilakukan oleh fakultas dan jurusan dengan (a) Kementerian Agama  RI; 

(b) Pemda Kabupaten Kepulauan Aru; (c) Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar; (d) Dinas 

Pendidikan Kota Malang; (e) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; (f) Dinas Pendidikan Kota 

Batu; (g) Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni; (h) Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pasuruan; (i) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Nganjuk; (j) Wailalak 

University Thailand; (k) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat; (l) Dinas Pertukaran 

Tenaga Akademis/DAAD; (m) HTGW Konstanz; (i) Goethe Institut; (n) Universitat 

Heidelberg; (0) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (p) Organisasi Profesi 

(HISKI, MLI, AINAKI, IMLA, dll); (q) Pemerintah Daerah; (r) Perguruan Tinggi Dalam dan 

Luar Negeri; (s) Perpustakaan Nasional dan Kota Malang; dan (t) Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Kejuruan, serta Sekolah Menengah Umum; (u) Biro  Perencanaan dan Kerjasama 
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Luar Negeri, (v) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan; (w) Direktorat 

Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal; (x) 

Galeri Nasional Indonesia; dan (y) The Southeast Asian Ministers of Education Organization 

(SEAMEO). 

 

 
 

    Sumberdana Beasiswa dan Penyalurannya 

Dalam kerangka UM, FS telah mengusahakan pelbagai sumber dana untuk 

beasiswa. Kesejahteraan mahasiswa telah dilakukan dengan pemberian beasiswa dari 

pelbagai sumber pendanaan meliputi: Supersemar, PPA, PPA Pengganti, PPA 

Mahasiswa Baru, BBM, BBM Pengganti, BBM Mahasiswa Baru, Bidik Misi, Bidik 

Misi Mahasiswa Baru, BUMN Peduli, BUMN Peduli Pengganti, Bank Indonesia, PTK 

PNF, BPKLN, Pemda Nunukan, Depag, Pemda Kabupaten Kepulauan Aru, Outreach 

Program, BNI, BRI, BKM, PT Djarum, BMU, dan Prestasi Ekstrakurikuler. 
 

    Citra UM di Tingkat Nasional dan Internasional melalui Kompetisi Bidang 

Ipteks dan Olahraga 

FS banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi sivitas akademik yang 

berkompetisi dalam bidang ipteks dan olahraga. Dalam paparan sebelumnya tentang 

prestasi mahasiswa, banyak mahasiswa FS yang menjadi juara dalam ajang ipteks dan 

olahraga dan ini tentu saja dapat meningkatkan citra UM, termasuk di dalamnya citra 

FS. FS juga memfasilitasi dialog mahasiswa antarbangsa di Skotlandia tahun 2010. 

 

3.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

    Laporan Kinerja Unit dan Laporan Keuangan 

Sistem pelaporan keuangan FS telah dilakukan secara tertib yaitu laporan 

bulanan, triwulan, dan tahunan. Pengawasan penggunaan anggaran telah dilakukan 

dengan monitoring internal dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Pemeriksa 

Depdikbud dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

FS telah melaksanakan pemantapan sistem manajemen yang sistemik, sistematis, 

transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Program ini meliputi pemantapan sistem 

manajemen keuangan, SDM, sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pendidikan. 

Peningkatan sistem manajemen keuangan dilakukan dengan melaksanakan Sistem 

Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) dan mengoptimalkan 

sistem pengawasan dan pelaporan yang akuntabel. 

Pengelolaan dana diorientasikan pada pelaksanaan program rutin dan program 

pengembangan berdasarkan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Program dan 

Penganggaran. Alokasi disesuaikan dengan proporsi kebutuhan yang objektif pada 

tingkat fakultas dan jurusan dengan pola manajemen yang jelas, bersistem, terbuka, 

konsisten, aspiratif, dan akomodatif. Semua unsur pimpinan mengetahui jumlah dana 

yang dikelola, merencanakan, dan melaksanakan penggunaannya. Pengelolaan dana 

alokasi SPSA masih digunakan untuk Pembangunan Gedung Baru yaitu Gedung 

Perkuliahan. 
 

    Disiplin Kerja Pegawai 

FS sangat perhatian dengan disiplin para sivitas akademiknya. Khusus dosen dan 

mahasiswa, kehadiran mereka dalam proses belajar menjadi fokus perhatian. 

Kehadiran yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas belajar yang baik pula. Tabel 

3.15 memaparkan persentase tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa pada periode 2011—

2014. 

 
Tabel 3.15: Persentase Tingkat Kehadiran Dosen dan Mahasiswa FS Periode Tahun 2011—

2014 

No JURUSAN 
2011 2012 2013 2014 

DSN MHS DSN MHS DSN MHS DSN MHS 
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1 IND 95,8 92,5 97,19 92,43 89,33 78,67 95.09 78,49 
2 ING 91,0 91,9 93,3 92,2 92,06 92,06 92,12 94 

3 ARA 97,2 92,1 99 97 94 91 100 96 

4 JER 90,0 93,3 98,81 92,51 92,50 92 96.63 86,16 

5 S&D 92,4 86,5 87,8 82,2 89,80 70,25 87,82 77.78 
 

    Implementasi SABMN 

Peningkatan sistem manajemen sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem 

akuntabilitas barang milik negara (SABMN) serta optimalisasi pengelolaan dan 

pemanfaatannya. FS telah melakukan pengadministrasian barang inventaris secara 

periodik dan terlaporkan ke Unit Pengelola Perlengkapan Universitas untuk diteruskan 

laporan tingkat universitas ke penanggung jawab barang inventaris wilayah timur di 

UNAIR. 
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BAB IV 

ANALISIS LINGKUNGAN 

 
Sebagai salah satu Fakultas tertua di lingkungan UM, Fakultas Sastra selalu bergerak 

maju untuk memberikan sumbangsih yang besar kepada masyarakat dalam bidang ilmu bahasa, 

sastra, seni, dan desain. Guna mempertahankan semangat untuk terus maju, diperlukan evaluasi 

diri dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

terhadap keberadaan FS selama 4 tahun terakhir. 

 

A. Analisis SWOT 

Penyusun Rencana Strategis FS UM 2015–2019 memerlukan analisis objektif tentang 

lingkungan internal dan eksternal FS sampai dengan tahun 2014. Kinerja FS UM yang 

merupakan gambaran internal telah disajikan pada Bab III. Pada sisi lain kondisi lingkungan 

eksternal yang mencerminkan keseluruhan aspek di luar FS UM yang memiliki pengaruh 

terhadap keberhasilan pencapaian tujuan UM akan diidentifikasi dan dianalisis pada bab ini 

bersama-sama dengan analisis internalnya. 

Analisis terhadap kedua lingkungan tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran 

seobjektif mungkin tentang FS UM sehingga dapat menunjukkan posisi FS UM yang sebenarnya 

sebagai bagian integral lembaga. Posisi tersebut akan menjadi dasar utama dalam menentukan 

strategi apa yang paling sesuai bagi FS UM untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang 

direncanakan dalam kurun 5 (lima) tahun yang akan datang. 

Analisis lingkungan internal ditujukan untuk mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki FS UM, sedangkan analisis lingkungan eksternal ditujukan untuk mengidentifikasi 

peluang dan ancaman yang dihadapi oleh FS UM. Analisis lingkungan pada bab ini dilakukan 

dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan didasarkan pada pembobotan setiap aspek dan 

penilaian kinerja untuk setiap aspek yang disajikan. Bobot dari setiap aspek mencerminkan arti 

penting atau besarnya pengaruh aspek tersebut terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis FS UM. Penilaian kinerja untuk lingkungan internal menunjukkan seberapa baik 

kinerja UM pada aspek tersebut, sementara penilaian kinerja untuk lingkungan eksternal 

mencerminkan seberapa baik FS merespon dan atau mengantisipasi aspek eksternal tersebut. 

Dengan menggunakan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and 

threats), analisis lingkungan ini akan menempatkan FS UM pada suatu posisi yang menjadi dasar 

dalam menyusun strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya untuk 5 (lima) tahun yang 

akan datang. Berikut adalah aspek-aspek internal dan eksternal yang diidentifikasi sebagai faktor 

yang memiliki pengaruh terhadap upaaya pencapain tujuan dan sasaran strategis FS UM. 

 

A. KEKUATAN 

1. Akreditasi institusi dan Program Studi 

Keberhasilan UM dalam memperoleh status akreditasi institusi dengan nilai “A” 

menjadi kekuatan yang cukup berarti dalam memberikan kesempatan bagi UM dan FS 

khususnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang disediakan oleh pemerintah dan 

lembaga-lembaga mitra dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan manajemen 

kelembagaan. Selain itu, keberhasilan beberapa Program studi di FS UM yang 

mendapatkan nilai akreditasi A oleh BAN-PT merupakan kekuatan bagi lembaga untuk 

mendukung pengembangan institusi dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang 

yang telah ditetapkan.Terdapat 13 Program Studi (11 Prodi Sarjana dan 2 Prodi 

Diploma) yang dinaungi FS UM dengan prosentase perolehan nilai akreditasi 23% 

mendapat nilai A dan 61% mendapat nilai B, sisanya masih menunggu site visit dari 

BAN-PT. Selain itu, FS UM menargetkan dua Prodi untuk mencapai akreditasi tingkat 

ASEAN yaitu AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance). 
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2. Sarana Teknologi informasi komunikasi 

Penggunaan sistem basis data dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

dikelola UM mendukung sistem informasi dalam mempermudah akses informasi dan 

data yang diperlukan untuk pengembangan FS. Jenis basis data yang sudah 

dikembangkan meliputi basis data mahasiswa, basis data akademik, basis data 

keuangan, basis data sumber daya manusia (kepegawaian), dan basis data aset 

(inventaris), serta e-library. Basis data tersebut terintegrasi satu dengan lainnya sehingga 

duplikasi data dapat dihindarkan. Sistem basis data yang dikembangkan UM 

mendukung sistem informasi yang menganalisis dan menyajikan data sesuai dengan 

kebutuhan. Sampai saat ini bandwidth UM sebesar 600 Mbps yang bisa dimanfaatkan 

oleh civitas akademika di FS UM untuk kepentingan pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi. 

 

3. Jumlah lembaga mitra 

Kerjasama merupakan salah satu bentuk implementasi dari penerapan bidang ilmu yang 

dimiliki oleh civitas akademika FS UM kepada masyarakat sebagai penguna eksternal. 

Beberapa dampak atas terwujudnya kerjasama adalah meningkatnya citra positif 

Fakultas Sastra, khususnya dan UM pada umumnya sebagai lembaga perguruan tinggi 

yang tetap konsen dalam bidang pendidikan, teraplikasikannya hasil-hasil penelitian 

dosen, dan aktifnya tenaga dosen UM dalam menyebarkan dan menginformasikan 

program pemerintah ke berbagai lembaga. 

Dalam perjalanannya, FS UM telah melakukan banyak kerjasama baik dengan institusi 

dalam maupun luar negeri. Diantaranya adalah kerjasama dengan Kemdikbud RI, 

Kemenag RI, beberapa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan instansi 

swasta seperti Djarum Foundation dalam bentuk peningkatan kualitas guru Bahasa 

Inggris. Sementara itu, kerjasama dengan institusi luar negeri dalam bidan g pertukaran 

dan kerjasama akademis diantaranya dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat 

dalam program Critical Language Scholarship (CLS); Deutcher Akademischer 

Austausch Dienst (DAAD) Germany; Leipzig University Jerman; Duisburg Essen 

University Jerman; Walailak University Thailand; Jami’ah Ummul Quro Makkah; 

Jamiah Khortum al-Islamiy Sudan; Jamiah Omdurman Sudan; dan Guang XI Normal 

University China. 

 

4. Kelengkapan organ kelembagaan 

Kelengkapan organ kelembagaan di FS UM sangat menujang dan mendukung 

kelancaran dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Kelembagaan UM tertuang dalam dua peraturan, 

yaitu (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang dan (2) Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Statuta 

Universitas Negeri Malang. Dalam dua peraturan ini, organ-organ UM meliputi (1) 

Unsur Pimpinan (Dekan dan Wakil Dekan), (2) Senat, (3) Pelaksana Akademik (Jurusan 

dan Program Studi), (4) Pelaksana Administrasi dibawah Kepala Bagian Tata Usaha 

dengan empat sub bagian; yaitu Pendidikan, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan 

Kepegawaian serta Kemahasiswaan, (5) Direktur Perpustakaan; (6) Kepala 

Laboratorium, (7) Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu serta (8) 

Karyawan. 

5. Aset tanah, gedung dan bangunan 

Sarana yang dikelola FS UM dimanfaatkan dan digunakan seoptimal mungkin dalam 

rangka mendukung keberhasilan kinerja menuju visi, misi, dan tujuan, hal ini tampak dari 

efektifitas pemanfaatan atas sarana dimiliki. FS memiliki sarana pembelajaran berupa: 

ruang kuliah, ruang praktikum, pusat studi mandiri. Ruang kuliah berjumlah 77 buah 
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dengan luas efektif 2.262 M2. Ruang kuliah tersebut berkategori sebagai berikut: 30 ruang 

besar (51 M2—80 M2), 37 ruang sedang (42M2-- 48M2), 10 ruang kecil ( 27 M2--39M2), 

beberapa ruang dilengkapi dengan sarana multi media. Ruang praktikum berupa: 

Laboratorium Bahasa, Laboratorium Drama, Bengkel Seni Rupa, Kerajinan, Studio Grafis, 

Ruang Editing, Laboratorium Sejarah, Laboratorium Seni Tari, dan Laboratorium 

Komputer, Laboratorium Rendering, Micro Teaching dan Studio Fotografi. Sedangkan 

pusat studi mandiri terdiri dari: English Self Access Center (ESAC) Sastra Inggris, Mediotek 

Sastra Jerman, Martadza (SAC Sastra Arab), Perpustakaan, serta Ruang Serba Guna. 

 
6. Kompetensi tenaga dosen 

FS UM memiliki tenaga pendidik sebanyak 164 dosen menangani 13 Prodi yang terbagi 

dalam 7 Prodi kependidikan dan 6 Prodi non kependidikan. Kompetensi dosen FS UM 

ditunjukkan melalui kualifikasi pendidikan maupun jabatan akademik. Pada tahun 2014, 

61% dosen sudah mencapai gelar Master/Magister dan 32% mendapatkan gelar Doktor. 

Selain itu, 15% tenaga dosen adalah guru besar sesuai dengan bidang dan kepakaran 

masing-masing. Menurut jabatan fungsional, terdapat 29% tenaga dosen dengan jabatan 

lektor kepala, 36% dengan jabatan lektor dan 17% sebagai asisten ahli. 

7. Prestasi mahasiswa 

Dalam kegiatan kemahasiswaan, FS UM melakukan pembinaan dan pengembangan 

minat, bakat, dan potensi mahasiswa serta mengembangkan soft skill mahasiswa. 

Indikator keberhasilan program kemahasiswaan adalah semakin meningkatnya jumlah 

mahasiswa yng berpartisipasi dan berprestasi dalam beberapa kegiatan seperti semakin 

banyaknya proposal PKM Mahasiswa UM yang didanai Dikti; semakin beragamnya 

jenis kegiatan minat yang diselenggarakan sesuai dengan karakteristik Jurusan masing- 

masing seperti diadakannya Pagelaran Tari dalam rangka Hari Tari Sedunia tahun 2014 

yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014; kegiatan English Month yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pelajar SMA/sederajat se Jawa-Bali- 

Sumatra-Kalimantan-Maluku dalam penguasaan Bahasa Inggris; mendapat medali emas 

untuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Presentasi PKMm dan Medali Perak Kategori 

Poster PKMm; Juara Umum MTQ Mahasiswa X tahun 2014 tingkat Universitas. Hasil 

ini memberikan motivasi pada bidang-bidang lain untuk memicu dan memacu 

kreatifitas mahasiswa agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional. 

 

B. KELEMAHAN 

 

1. Kelengkapan produk hukum UM pendukung tatapamong 

Perlunya regulasi yang mendukung tata pamong, karena yang ada saat ini belum 

memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Seperti: (a) pelaksanaan kerjasama yang 

dilakukan dosen harus selalu dalam koordinasi lembaga, (b) pengelolaan akreditasi baik 

prodi maupun institusi yang meliputi kewajiban berbagai unit, dan (c) pemanfaat aset, 

seperti pengelolaan laboratorium dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan 

peningkatan income generating. 

2. Kompetensi tenaga kependidikan 

Tenaga kependidikan merupakan bagian integral yang mendukung terlaksananya kegiatan 

tri dharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, kompetensi tenaga kependidikan sangat 

menopang keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tingggi. Tenaga 

kependidikan yang dimiliki FS UM sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sejumlah 

34 orang dengan komposisi 1 orang lulusan PS, 13 orang lulusan S, 2 orang lulusan 

Diploma, 15 orang lulusan SLTA, dan 3 orang lulusan SD. Melihat kondisi ini, keberadaan 

tenaga kependidikan FS UM perlu ditingkatkan baik dari segi kualifikasi akademik maupun 

kompetensinya dalam rangka menuju visi yang diimpikan. 
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3. Optimalisasi penggunaan sarana prasarana 

Dilihat persarana dan prasarana yang dimiliki FS UM dan jumlah mahasiswa dan dosen 

sebanyak 1.231 seharusnya sarana dan prasarana sangat mencukupi untuk melayani 

semua civitas akademika. Hal yang menjadi kendala terhadap layanan ini adalah 

kurangnya kompetensi tenaga kependidikan yang mendukung dan efektifitas 

penggunaan sarana prasarana yang kurang optimal. 

4. Sumber alternatif pembiayaan 

Sumber dana FS UM berasal dari Rupiah Murni dan BLU. Dana Rupiah Murni berasal 

dari pemerintah yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja operasional, belanja 

bantuan sosial, serta belanja modal. Dana BLU berasal dari dana masyarakat (PNBP) 

meliputi biaya pendidikan mahasiswa, pendapatan operasional BLU, dan kerjasama 

dengan lembaga mitra. Kedua jenis dana tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan hanya dua sumber DIPA ini, FS UM merasa 

kurang mencukupi untuk pengembangan diri, hal ini tampak dari tren kompetensi 

tenaga kependidikan yang kurang cepat, produktifitas artikel ilmiah dosen kurang, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, perlu dan sewajarnya dipikirkan sumber alternatif 

pembiayaan yang lain. 

 
5. Publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel bagi dosen-dosen FS UM tercatat cukup rendah, 

yakni sebanyak 17 judul artikel yang terlaporkan dan teridentifikasi dari 164 dosen di 

Laporan Kinerja Fakultas Sastra tahun 2014. Selain itu, penulisan pengembangan buku 

ilmiah dan bahan pembelajaran yang dihasilkan oleh dosen FS UM sebanyak 26 buku. 

Kondisi ini memacu dosen untuk lebih aktif meningkatkan karya ilmiah dan 

mengembangkan serta menenukan berbagai ilmu terbaru sehingga mampu mewujudkan 

visi menjadi perguruan tinggi yang “GURU” (ungGUl dan RUjukan). 

6. Optimalisasi fungsi organ kelembagaan 

Kelengkapan kelembagaan FS UM yang meliputi delapan unsur kelembagaan yang 

dimulai dari unsur pimpinan (Dekan dan Wakil Dekan) sampai dengan Unit Penjaminan 

Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu merupakan modal untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuan yang dinginkan. Dalam pelaksanaannya masih banyak kelembagaan yang kurang 

dilengkapi dengan divisi yang mendukung dalam rangka melaksanakan beban tugas 

yang diemban. Oleh karena itu, perlu pengembangan organ kelembagaan yang 

mendukung tugas, pokok, dan fungsinya. 

7. Program/produk unggulan setiap unit kerja yang menjadi kekhasan unit kerja 

Pengembangan produk unggulan setiap prodit atau unit belum dilakukan secara optimal 

oleh FS UM. Perlu arah kebijakan yang jelas di masa mendatang agar program ini mampu 

mewujudkan UM sebagai universitas rujukan untuk bidang pendidikan dan pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
C. PELUANG 

1. UU Guru dan Dosen, Pendidikan Profesi Guru 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 

memberikan peluang yang cukup besar bagi FS UM untuk mengambil peran dan 

berkontribusi untuk mewujudkan sebagaimana amanat UU tersebut. Peluang ini 

khususnya yang berkaitan dengan unit penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Kebijakan pemerintah yang memberikan mandat penyelenggaraan PPG adalah 

Perguruan Tinggi Negeri eks IKIP, FS UM dengan tujuh Prodi Kependidikan 

mempunyai peluang besar untuk berpartisipasi dalam mencetak tenaga pendidik dan 

pendidikan latihan yang diarahkan untuk peningkatan kompetensi guru. 
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2. Lembaga mitra penyedia dana 

Sebagaimana telah disebutkan di analisis internal, sampai saat ini FS UM telah menjalin 

kerjasama dengan BUMN, instansi pemerintah dan swasta dalam negeri, dan lembaga 

luar negeri. Dari sejumlah lembaga mitra tersebut adalah mitra UM yang berpeluang 

sebagai sebagai penyedia dana untuk mendukung pengembangan kelembagaan maupun 

mutu pendidikan tinggi di FS UM. 

Selain lembaga/institusi pemerintah dan swasta yang secara formal telah menjalin 

kerjasama tersebut, FS UM terus berupaya untuk meningkatkan jumlah jalinan 

kerjasama dengan berbagai lembaga. 

3. Program-program kementerian yang berkaitan dengan pengembangan TIK 

Kemungkinan munculnya berbagai program kementerian untuk pengembangan saat ini 

semua akan berbasis pada TIK membuka peluang untuk membangun program aplikasi 

khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. UM, yang saat ini memiliki hardware 

dan software yang cukup baik, didukung dengan kepemilikan basic pengembangan 

pendidikan dan pmbelajaran yang baik, kondisi ini menjadi peluang yang sangat berarti 

untuk ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis TIK di beberapa 

wilayah Indonesia. Peran FS UM adalah turut berkontribusi pada tingkat daerah dan 

juga nasional dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis TIK, program-program 

kementerian dalam pengembangan. Hal tersebut merupakan peluang yang harus 

dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian, dan tata kelola kelembagaan. 

 

4. Kebijakan pemerintah tentang HaKI 

Perguruan tinggi sebagai entitas akademik dengan aktivitas risetnya, berpotensi 

melahirkan berbagai macam hasil karya cipta baik dalam bidang sains, seni, budaya, 

olahraga dan humaniora, yang dengan merujuk pada undang-undang yang ada menjadi 

penting untuk memperoleh perlindungan. UM sebagai salah satu PTN yang dengan 

segala sumber daya yang dimiliki juga berpotensi untuk memperoleh perlindungan 

hukum atas berbagai karya yang telah dihasilkan oleh sivitas akademiknya. Dengan 

perlindungan ini, diharapkan bisa menjadi intangible asset yang memiliki kontribusi 

signifikan terhadap peningkatan reputasi UM ditingkat nasional dan internasional. Peran 

FS adalah memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam meningkatkan reputasi 

UM dengan memperoleh perlindungan hak cipta dari karya-karya civitas akademika 

untuk perolehan hak cipta, hak rekayasa, dan hak paten. 

 

5. Kebijakan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN 

Dengan kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan Presiden RI untuk 

meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan melalui peningkatan 

dan pemerataan layanan pendidikan termasuk untuk peningkatan akses pendidikan 

untuk daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta peningkatan penyediaan bantuan 

siswa miskin (BSM) dan beasiswa bagi mahasiswa miskin atau yang dikenal dengan 

Bidikmisi. UM yang telah memiliki cukup banyak pengalaman dalam pengembangan 

pendidikan, memberikan kesempatan kepada FS UM memberikan peluang untuk 

memanfaatkan dana tersebut dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses 

pendidikan tinggi. Peluang juga bisa diambil melalui kerjasama dengan pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah guna meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang 

pendidikan yang ada di beberapa wilayah Indonesia. 

6. Kerjasama dengan PT DN dan LN 

Sampai dengan tahun 2014, UM telah menjalin kerjasama dengan 42 Perguruan Tinggi, 

baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Kerjasama dengan puluhan perguruan 

tinggi tersebut ditujukan untuk meningkatkan sinergitas keunggulan yang sama-sama 

dimiliki, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan maupun mutu 
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manajemen kelembagaannya. Hal ini memberikan peluang bagi FS UM untuk turut 

serta berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan kerjasama 

untuk melakukan berbagai program yang mencakup joint degree, double degree, joint 

research dan publikasi, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, detasering, dosen 

tamu, magang. 

 

D. ANCAMAN 

1. Globalisasi pendidikan tinggi 

Era globalisasi tidak hanya hanya menyangkut bidang ekonomi dan teknologi. 

Globalisasi telah menjadi keniscayaan kehidupan di semua bidang pada era sekarang, 

termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Globalisasi ini selain memberikan peluang, 

pada sisi lain juga memberikan ancaman yang harus disikapi oleh UM. Ancaman 

tersebut berkaitan dengan murahnya biaya pendidikan luar negeri, baik yang 

beroperasi di Luar Negeri maupun yang menjaln kerjasama dengan perguruan tinggi di 

Indonesia dan beroperasi di Indonesia. Ancaman lain dari globalisasi ini adalah 

kecenderungan komersialisasi pendidikan oleh lembaga pendidikan tinggi. 

Dengan alasan utama untuk memenuhi standar global agar bisa berdaya saing 

internasional, instrumen utama yang dimainkan adalah aspek pembiayaan. Kondisi 

tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi pendidikan tinggi, termasuk FS UM. 

Globalisasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi menuntut setiap satuan 

pendidikan tinggi harus dapat menyesuaikan sebagian besar sumber daya yang 

dimiliki dengan tuntutan global, termasuk sumber daya finansial. 

2. Meningkatnya kualitas PTN/PTS 

Dalam konteks persaingan antar satuan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk 

lulusannya, secara komparatif PTN dinilai relatif lebih baik. Namun secara kompetitif 

tidak selamanya keunggulan komparatif tersebut menjamin adanya keunggulan 

kompetitif bagi PTN yang bersangkutan. Harus dipahami bersama bahwa banyak PTS 

sekarang yang mampu bersaing dengan sangat baik, bahkan secara ranking dapat 

mengungguli PTN-PTN yang ternama. 

Dengan merujuk pada hasil pemeringkat Webometrics, meskipun tidak secara 

langsung berkaitan dengan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan, tetapi peringkat ini bisa menjadi indikasi bagi seluruh pihak 

manajemen perguruan tinggi bahwa persaingan memang semakin ketat. UM yang pada 

tahun 2013 berada pada peringkat 12 nasional, tahun 2014 harus turun pada peringkat 

23. Pada urutan tersebut terdapat delapan PTS yang rankingnya di atas UM. Ini 

menjadi indikasi ancaman bagi UM dalam bersaing dengan seluruh perguruan tinggi 

yang ada di Indonesia, baik PTN maupun PTS. 

Berdasarkan pemeringkat 4ICU (4International Colleges and Universities) tahun 

2013, menempatkan UM pada posisi 28 dari 383 Perguruan Tinggi yang dinilai. 

Peringkat ini menjadi ancaman bagi UM jika tidak melakukan pembenahan- 

pembenahan pada aspek krusial dalam penyelenggaraan manajemen perguruan 

tingginya. FS UM juga perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam 

penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi di tingkat Fakultas untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan lulusan dalam upaya menunjukkan keunggulan dan ciri khas 

dari FS UM. 

 

3. Bertambahnya PTN-PN baru dan Program Studi Baru 

Sampai dengan tahun 2014, jumlah PTN yang berada didalam naungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi) sebanyak 131 PTN, baik dalam bentuk universitas, Institur, Sekolah Tingi, 

Politeknik, atau Akademi. Sedangkan jumlah PTN dari keseluruhan kementerian dan 

lembaga negara sampai saat ini sebanyak 312 PTN. Khusus di Jawa Timur terdapat 20 

PTN yang dibawah Kemendikbud. 
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Dengan perkembangan jumlah PTN tersebut memungkinkan bertambahnya Prodi baru 

di PTN tersebut sehingga FS UM yang sampai saat ini mahasiswanya mayoritas dari 

wilayah Jawa Timur mendapat tantangan yang harus disikapi dengan baik. Dipastikan 

setiap PTN akan merancang srategi sebaik mungkin untuk bisa memberikan mutu 

layanan terbaik, dan bersaing untuk memperoleh input calon mahasiswa yang terbaik. 

 

4. Bertambahnya lembaga pendidikan vokasi 

Dari 130 PTN sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 42 PTN berbentuk Politeknik, 

dan 8 Akademi. Selain PTN tersebut masih cukup banyak Perguruan Tinggi Swasta 

yang didesain sebagai pendidikan vokasi, termasuk perguruan tinggi yang berada 

dalam naungan kementerian lain, yang dalam penyelenggaraanya lebih menekankan 

pada peningkatan kompetensi teknis. Keberadaan lembaga pendidikan vokasi ini bisa 

menjadi ancaman bagi FS UM yang mempunyai program Diploma karena mereka 

memiliki orientasi membentuk lulusan yang siap pakai di dunia kerja, sementara 

lulusan dari pendidikan akademik banyak yang mengistilahkan lulusan yang siap latih. 

Dengan kondisi ini, menjadi tugas bagi UM umumnya dan FS UM khususnya untuk 

menata sedemikian rupa kurikulum di seluruh program studi yang ditawarkan, agar 

lulusan FS UM tidak kalah dalam bersaing dengan mereka yang dari lulusan 

pendidikan vokasi. 

5. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi alumni 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan, berdampak kepada minat 

masyarakat yang semakin tinggi pula untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan tinggi. 

Namun yang perlu disadari oleh seluruh pihak manajemen pendidikan tinggi, termasuk 

FS UM adalah ekspektasi masyarakat terhadap kompetensi lulusan pendidikan tinggi 

juga semakin tinggi. Passing grade kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia 

kerjapun meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. 

Dengan demikian, menjadi keharusan bagi FS UM untuk menetapkan standar 

kompetensi lulusan yang akan dihasilkan, dengan disesuaikan tuntutan kebutuhan 

masyarakat pengguna lulusan. 

Meningkatnya tuntutan kompetensi alumni pendidikan tinggi juga tertuang di dalam 

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 73 

tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di PT, Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, 

agar lulusannya benar-benar memiliki kompetensi sebagaimana tuntutan masyarakat. 

Fenomena yang masih banyak ditemui adalah lulusan perguruan tinggi menjadi tenaga 

operator di beberapa instansi, lembaga atau perusahaan. Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan KKNI yang menempatkan lulusan perguruan tinggi (S1, D-III/IV, Profesi) 

sebagai tenaga teknisi/analis. Tuntutan kualifikasi inilah yang menjadi ancaman bagi 

FS UM. 

6. Dinamika regulasi penyelenggaraan PT 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2005-2014), jika dicermati begitu banyak 

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. Mulai dari PK-BLU, melalui Peraturan Pemerintah No 23 tahun 

2005, yang disempurnakan dengan PP No 74 Tahun 2012, Badan Hukum Milik Negara 

(BHMN), (rancangan) Badan Hukum Pendidikan (BHP), dan terakhir UU No 12 tahun 

2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya memberikan peluang bagi PTN 

untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH). Mencermati perkembangan tersebut, 

khususnya UU no 12 tahun 2012, disisi lain memang menjadi peluang bagi UM untuk 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaannya, tapi dinamika regulasi ini 

bisa menjadi tantangan jika FS UM tidak menyiapkan perangkat kelembagaannya 

sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan setiap regulasi baru tentang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi memiliki implikasi yang besar pada tuntutan 
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kesiapan sumber daya internal perguruan tinggi. Fleksibiltas dan kecepatan adaptasi 

terhadap perubahan regulasi menjadi sangat penting. 



 

BAB V 

PROGRAM PENGEMBANGAN TAHUN 2015-2019 

 

 

Selaras dengan program pengembangan yang akan dilaksanakan UM dalam kurun waktu 

2015-2019 dengan rumusan VISI STRATEGIS “GURU” yang diterjemahkan sebagai akronim dari 

‘ung-GU-lan’ dan ‘RU-jukan’. Akronim tersebut mengacu pada visi strategis UM sebagai perguruan 

tinggi unggul dan menjadi rujukan. Selain sebagai akronim, kata “GURU” juga memiliki makna yang 

sangat mendalam dan strategis baik ditinjau dari mandat, name logo, maupun dari visi dan arah 

pengembangan UM. Sehingga FS UM turut berkontribusi dalam pencapaian UM sebagai perguruan 

tinggi yang unggul dan menjadi rujukan. 

Visi strategis lima tahun tersebut harus mampu mengakselerasi perkembangan FS UM menuju 

peningkatan daya saing internasional dengan memanfaatkan segala peluang dan potensi yang dimiliki 

FS UM saat ini. Akselerasi harus dilaksanakan dengan pentahapan yang tepat, mulai dari penguatan 

daya saing nasional, regional, dan kemudian internasional. Pada masa kepemimpinan empat tahun 

kedepan, sasaran minimal yang harus dicapai adalah mantapnya daya saing UM pada tingkat nasional 

dan regional. Pada tahun 2019 UM harus menjadi rujukan dan unggulan Indonesia dan kawasan Asia 

Tenggara. Dengan kata lain, visi UM periode 2015-2019 harus mampu ‘Mewujudkan UM sebagai 

“GURU” Indonesia dan Asia Tenggara’. 

Visi strategis FS UM 2015-2019 diterjemahkan ke dalam empat misi strategis yang meliputi : 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain di 

bidang kependidikan dan non kependidikan yang berpusat pada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik yang unggul secara nasional dan regional 

b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain bidang 

kependidikan dan nonkependidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional 

c. Menyelenggarakan dan memfasiltasi pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu bahasa, sastra, 

seni dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan sebagai pengamalan dan 

pembudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

d. Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan memperkuat 
kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan 

 
 

A. TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan 

desain di bidang kependidikan dan non kependidikan yang berpusat pada peserta didik 

untuk mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik yang unggul secara nasional 

dan regional 

 
a. Tujuan 

 Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam ilmu bahasa, sastra, 

seni dan desain di bidang kependidikan dan non kependidikan yang unggul

 Berkembangnya potensi dan kepribadian mahasiswa melalui pendidikan dan 

pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik

 Dihasilkannya lulusan dengan akseptabilitas tinggi secara nasional dan regional
 Meningkatnya kapasitas institusional layanan pendidikan

b. Sasaran strategis 

 Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul

 Terwujudnya potensi dan kepribadian mahasiswa yang berkualitas tinggi

 Terwujudnya lulusan relevan dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional

 Terwujudnya kapasitas kelembagaan layanan pendidikan sesuai kebutuhan
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pemangku kepentingan 

c. Kegiatan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut sebagai berikut. 

 Peningkatan jumlah judul bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian

 Peningkatan jumlah inovasi pembelajaran hasil pengembangan

 Peningkatan prosentase dosen berkualifikasi S3

 Peningkatan jumlah dosen bergelar S3

 Peningkatan jumlah dosen penerima beasiswa S3 luar negeri

 Peningkatan jumlah dosen penerima sertifikat pendidik

 Peningkatan jumlah Guru Besar

 Peningkatan jumlah judul bahan ajar cetak

 Peningkatan jumlah bahan ajar on-line

 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti berbagai lomba karya ilmiah 

inovatif di kancah nasional dan regional

 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetensi di bidang 

minat dan bakat di kancah lokal, nasional dan regional

 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetensi Program 

Kemahasiswaan

 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan sesuai bidang ilmu 

pada pertemuan ilmiah/profesi di kancah nasional dan regional

 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan internasional
 Pengembangan karakter, motivasi dan kepekaan sosial mahasiswa Peningkatan 

sistem kredit prestasi kegiatan kemahasiswaan

 Peningkatan prosentase jumlah prodi dengan akreditasi A
 Peningkatan jumlah prodi dengan akreditasi A

 Pemerolehan akreditasi internasional program studi

 Rekonstruksi kurikulum program studi sesuai SNPT dan KKNI secara teratur

 Percepatan masa tunggu lulusan (bulan)

 Peningkatan jumlah pengguna lulusan yang memesan/menerima alumni

 Peningkatan rerata gaji pertama alumni (Rp Juta)

 Peningkatan IPK lulusan

 Peningkatan dan pemerataan sistem informasi kebutuhan dunia kerja

 Peningkatan jumlah frekuensi penyelenggaraan job/career fair

 Peningkatan jumlah prodi penyelenggara sistem penjaminan mutu pembelajaran

 Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah internasional

 Peningkatan jumlah prodi, program vokasi dan program profesi

 Peningkatan jumlah mahasiswa

 Perluasan akses untuk mahasiswa difabel

 Perluasan akses untuk mahasiswa asing

 

d. Indikator Kinerja 

Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran 

dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain di bidang kependidikan dan non kependidikan yang 

berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang 

unggul secara nasional dan regional diukur dengan beberapa indikator kinerja berikut. 

 
Tabel 5.1. Indikator Kinerja Misi Strategis 1. 

 

INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah judul bahan ajar ber-ISBN berbasis 
penelitian 

14 16 18 20 24 26 

Jumlah inovasi pembelajaran hasil pengembangan 15 23 25 27 29 32 

Persentase dosen berkualifikasi S3 35% 38% 38% 40% 40% 40% 

Jumlah dosen bergelar S3 66 74 74 76 76 76 
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INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 6 6 6 8 8 10 

Dosen Penerima Sertifikat Pendidik 130 134 136 138 140 140 

Jumlah Guru Besar 24 26 26 28 28 28 

Jumlah judul bahan ajar cetak 5650 5970 6100 6175 6225 6300 

Jumlah bahan ajar on-line 175 200 204 208 212 216 

Jumlah mahasiswa peraih penghargaan dalam 
bidang akademik (mewakili UM) 

50 54 56 58 60 62 

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

20 29 32 34 36 38 

Jumlah proposal PKM yang didanai 5 25 27 30 32 35 

Jumlah proposal PKM yang lolos PIMNAS 3 4 5 6 7 8 

Jumlah proposal kewirausahaan yang lolos 
Kewirausahaan Awards 

0 1 1 1 1 1 

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

7 15 16 17 18 19 

Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan 
ilmiah internasional 

5 10 11 12 13 14 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan 
pengembangan karakter 

225 260 270 280 290 300 

System kredit prestasi kegiatan kemahasiswaan 0 1 1 1 1 1 

Persentase jumlah prodi dengan akreditasi A 28% 42% 42% 46% 46% 46% 

Jumlah prodi dengan akreditasi A 3 5 5 6 6 6 

Jumlah prodi dengan akreditasi internasional 0 1 1 1 2 2 

Jumlah prodi dengan kurikulum yang sesuai 
dengan SNPT dan KKNI 

12 12 12 13 13 13 

Masa tunggu lulusan (bulan) 3.71 3,74 3,80 3,80 3,80 3,82 

Jumlah lembaga pengguna lulusan 55 61 63 65 67 67 

Rerata gaji pertama alumni (Rp Juta) 1 1,18 1.2 1.2 1.3 1.3 

IPK Lulusan 3.18 3.21 3.27 3.30 3.33 3.40 

Sistem informasi kebutuhan dunia kerja 1 1 1 1 1 1 

Frekuensi penyelenggaraan job/career fair 0 6 6 7 7 8 

Jumlah Prodi Menyelenggarakan Sistem 
Penjaminan Mutu Pembelajaran 

11 11 11 12 12 13 

Jumlah Prodi Penyelenggara Pembelajaran Kelas 
Internasional 

0 0 0 0 1 1 

Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah 
internasional 23 32 34 36 38 40 

Jumlah prodi S1 11 11 11 11 12 12 

Jumlah prodi S2 5 5 5 5 6 6 

Jumlah prodi S3 2 2 2 2 2 2 

Jumlah prodi PPG 2 2 2 2 3 3 

Jumlah mahasiswa terdaftar S1 4430 4488 4510 4525 4535 4550 

Jumlah mahasiswa Terdaftar S2 300 310 315 320 325 330 

Jumlah mahasiswa Terdaftar S3 8 10 12 14 16 18 

Jumlah mahasiswa difabel 0 0 0 0 0 0 

Jumlah mahasiswa asing 6 10 12 14 16 18 

 

 
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain 

bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan 

nasional dan internasional 

 

a. Tujuan 

 Meningkatnya penelitian dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain bidang kependidikan 

dan non kependidikan
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 Meningkatnya publikasi karya akademik melalui jurnal internasional & nasional, 

seminar/simposium, pameran produk seni & teknologi, buku dan website

b. Sasaran Strategis 
 Meningkatkan angkat partisipasi dosen/tenaga fungsional dalam forum-forum ilmiah 

dan/atau gelar karya tingkat nasional & internasional

 Meningkatnya jumlah publikasi nasional/internasional dari penelitian skripsi, tesis dan 

disertasi

c. Kegiatan 
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Fasilitasi pemerolehan HaKI
 Peningkatan kapabilitas dosen secara berkelanjutan dalam bidang 

penelitian/pengembangan dan publikasi

 Pemutakhiran sistem penyelenggaraan penelitian/pengembangan ipteks/penciptaan 

dan pengkajian karya teknologi dan seni

 Peningkatan frekuensi, keajegan, dan cakupan kegiatan seminar/simposium/pameran 

produk seni/teknologi

 Pengembangan jejaring kerjasama dengan universitas dan/atau asosiasi profesi untuk 

mengembangkan dan memperkuat jurnal ilmiah

 Peningkatan layanan publikasi melalui website (peningkatan bandwith internet, 

pendampingan pembuatan website, pengembangan konten, dll)

 Pengembangan roadmap penelitian dosen
 Peningkatan intensitas dan kualitas pembimbingan

 Partisipasi aktif dalam pemutakhiran pedoman penulisan dan pembimbingan 

skripsi/tesis/disertasi

 

d. Indikator Kinerja 

Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian 

dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

mendapatkan pengakuan nasional dan internasional diukur dengan beberapa indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 
Tabel 5.2: Indikator Kinerja Misi Strategis 2 

 
INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah HaKI 17 23 25 27 30 32 

Jumlah karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional terindeks 

2 8 10 12 14 16 

Jumlah karya ipteks yang dipamerkan 14 18 20 22 24 26 

Jumlah jurnal nasional yang dilanggan 5 9 11 13 15 17 

Jumlah jurnal internasional yang 
dilanggan 

6 
12 

13 14 15 16 

Jumlah e-journal yang dilanggan 26 38 40 42 44 46 

Dokumen system penyelenggaraan 
penelitian/pengembangan 

0 1 1 1 1 1 

Dokumen rencana strategis penelitian 0 1 1 1 1 1 

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 
nasional 

10 
22 

24 26 28 30 

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 
internasional 

5 
6 

6 7 7 8 

Jumlah buku referensi/monograf yang 
diterbitkan tingkat nasional 

10 
14 

15 16 17 18 

Jumlah kerjasama penelitian dengan 
pemerintah/lembaga 

5 
9 

10 11 12 13 

Jumlah kerjasama penelitian dengan 
universitas di dalam negeri 

0 
3 

3 4 4 5 

Jumlah kerjasama penelitian dengan 1 2 2 2 3 3 
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INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

universitas di luar negeri       

Jumlah penelitian yang dilakukan 
dengan DU/DI 

2 
3 

4 4 5 5 

Jumlah hot-spot akses internet 10 12 12 13 13 13 

Dokumen roadmap penelitian dosen 3 5 5 5 5 5 

Dokumen/jurnal pembimbingan 162 170 174 178 180 182 

Dokumen pedoman penulisan 
tesis/disertasi 

1 
1 

1 1 1 1 

 

 
 

3. Menyelenggarakan dan memfasiltasi pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu bahasa, 

sastra, seni dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan sebagai pengamalan 

dan pembudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

 

a. Tujuan 

 Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu bahasa, sastra, seni 

dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis pada hasil-hasil 

kajian dan penelitian

 Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat 
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

 Diakuinya keahlian SDM dan termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dalam ilmu 

bahasa, sastra, seni dan desain bidang kependidikan dan nonkependidikan oleh 

masyarakat

b. Sasaran Strategis 

 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan 

pendidikan

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat

 Meningkatnya aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat para Dosen dan 

mahasiswa dalam mengamalkan hasil-hasil penelitian

c. Kegiatan 

 Pengembangan konsep/naskah akademik pendidikan/sekolah unggul

 Penerapan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat

 Kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan 
masyarakat

 Pengembangan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat

 Pembinaan kepada masyarakat dan atau kelompok masyarakat

 Peningkatan kapabilitas dosen/tenaga fungsional secara berkelanjutan dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat

 Penyusunan dokumen pengembangan arah kebijakan program pengabdian kepada 

masyarakat

 Pemutakhiran sistem penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
 Publikasi karya inovatif dosen dan mahasiswa

 Pengembangan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industri 

baik di dalam maupun luar negeri untuk memasyarakatkan karya dosen dan 

mahasiswa

 

d. Indikator Kinerja 

Keberhasilan dan kegiatan dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi pengabdian 

kepada masyarakat dalam ilmu bahasa, sastra, seni dan desain bidang kependidikan dan 

nonkependidikan sebagai pengamalan dan pembudayaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa diukur dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut: 
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Tabel 5.3. Indikator Kinerja Misi Strategis 3 

INDIKATOR KINERJA 
Baseline Target Kinerja 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah konsep/naskah akademik 
sekolah unggul yang dikembangkan 

0 
2 

3 3 5 5 

Jumlah kegiatan pengabdian 
pemberdayaan masyarakat 

16 
28 

30 33 35 37 

Jumlah teknologi tepat guna yang 
dihasilkan 

3 
5 

7 9 11 13 

Jumlah kelompok masyarakat 
binaan 

2 
4 

6 8 10 12 

Jumlah satuan pendidikan binaan 3 6 9 11 13 15 

Jumlah dosen yang 
melaksanakan/terlibat pengabdian 
kepada masyarakat 

45 90 95 98 100 103 

Dokumen standar mutu 
penyelenggaraan pengabdian 

0 
1 

1 1 1 1 

Jumlah publikasi karya inovatif 
dosen 

5 
7 

10 12 14 15 

Jumlah publikasi karya inovatif 
mahasiswa 

6 
11 

13 15 17 19 

Jumlah kemitraan dengan 
pemerintah 

10 
13 

15 17 18 20 

Jumlah kemitraan dengan DU/DI 5 7 9 11 13 15 

 

Jumlah kemitraan dengan lembaga 
formal/non-formal masyarakat 

8 10 12 14 16 18 

 
 

4. Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang akuntabel dan transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan 

 

a. Tujuan 

 Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang otonom dan mandiri

 Terselenggaranya tata pamong layanan pendidikan dan pembelajaran yang tangguh, 

akuntabel, dan transparan

 Terselenggaranya tata pamong layanan penelitian yang tangguh, akuntabel, dan 

transparan

 Terselenggaranya tata pamong layanan pengabdian kepada masyarakat yang tangguh, 

akuntabel, dan transparan

 Tersediannya sumber pendanaan yang lebih beragam (non-routine)
 Terselenggaranya tata pamong layanan sistem informasi di bidang akademik, 

penelitian, pengabdian, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan yang tangguh, 

akuntabel, dan transparan

 Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan melalui 

kemitraan yang kuat

b. Sasaran Strategis 

 Meningkatnya status kelembagaan FS UM

 Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan 

pembelajaran

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam kegiatan penelitian dan peningkatan 

publikasi

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat

 Meningkatnya kapasitas sistem informasi akademik, penelitian, pengabdian, 

kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, dan kemitraan

 Meningkatknya kapasitas institusional dalam mendayagunakan jaringan kemitraan 

secara nasional dan regional
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c. Kegiatan 

 Pemutakhiran data ketenagaan, sarana-prasarana dan bidang operasional

 Fasilitasi keikutsertaan civitas akademika dalam kegiatan akademik dan non- 

akademik tingkat nasional dan internasional

 Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tingkat nasional dan 

internasional

 Optimalisasi implementasi standar pelayanan minimal
 Pemutakhiran pedoman akademik yang mengacu pada standar nasional pendidikan 

tinggi

 Pengembangan kebijakan relevansi kurikulum
 Pengembangan standar-standar pembelajaran

 Pembinaan dosen muda

 Pemutakhiran media promosi off-line

 Pameran produk akademik tingkat nasional dan internasional

 Penguatan kepercayaan stakeholders terhadap kompetensi/kualifikasi program studi

 Pengembangan sistem pembinaan, pembiayaan, penghargaan publikasi ilmiah

 Pengembangan sistem tata kelola pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada 

standar nasional pendidikan tinggi

 Pengembangan sistem pemanfaatan aset oleh pihak luar
 Pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya manusia oleh pihak luar

 Peningkatan integrasi sistem dan mekanisme tata kelola kearsipan

 Peningkatan keandalan infrastruktur dan akses informasi

 Peningkatan standar audit layanan sistem informasi (akuntabilitas)

 Peningkatan sistem informasi publik layanan sistem informasi (transparansi)

 Pengembangan kualifikasi dan atau kompetensi bidang keahlian dosen dan tenaga 

kependidikan

 Penguatan sistem administrasi kepegawaian melalui penggunaan teknologi informasi
 Peningkatan standar audit layanan kepegawaian

 Peningkatan keakuratan dan keandalan pengelolaan keuangan

 Pengembangan sistem informasi keuangan untuk pengambilan kebijakan

 Peningkatan mutu pengelolaan keuangan

 Penguatan kapasitas unit kegiatan kemahasiswaan untuk pembinaan dan 

pengembangan bakat, minat dan potensi mahasiswa

 Peningkatan standar audit layanan kemahasiswaan

 Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri

 Peningkatan kerjasama dengan lembaga riset di dalam dan luar negeri

 Peningkatan kerjasama dengan dunia industry/dunia usaha di dalam dan luar negeri

 Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah

 Peningkatan kerjasama dengan ikatan alumni

 
d. Indikator Kinerja 

Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan tata pamong fakultas yang 

akuntable dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan diukur 

dengan beberapa indikator kinerja berikut: 

 

Tabel 5.4: Indikator Kinerja Misi Strategis 4 
INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

       

Rasio jumlah dosen - mahasiswa (per 1 dosen) 30 29 29 29 29 28 

Rasio jumlah tenaga kependidikan - mahasiswa 
(per 1 tendik) 

83 83 80 80 80 80 

Rasio luas ruang kelas - mahasiswa (m2 per 
mhs) 

1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 

Rasio luas laboratorium - mahasiswa (m2 per 
mhs) 

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Rasio jumlah bahan pustaka - mahasiswa (per 
1 mhs) 

5 6 8 8 9 10 
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INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Statuta baru 0 0 1 1 1 1 

OTK baru 0 0 1 1 1 1 

Jumlah kegiatan akademik tingkat internasional 0 2 3 4 5 6 

Dokumen standar pelayanan minimal 1 1 1 1 1 1 

Dokumen system penjaminan mutu 
pembelajaran 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah prodi penyelenggaran pembelajaran 
kelas internasional 

0 0 0 1 1 1 

Dokumen pedoman pengembangan kurikulum 1 1 1 1 1 1 

Peringkat dunia UM menurut Webometrics 2384 1701 1650 1625 1600 1592 

Jumlah Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
(SKPI) akademik yang diterbitkan 

0 90 90 110 120 130 

Skor TOEFL rerata lulusan S1 420 425 430 435 440 445 

Dokumen pedoman tata kelola penelitian dan 
pengembangan 

0 1 1 1 1 1 

Dokumen pedoman pengelolaan asset 1 1 1 1 1 1 

Dokumen pedoman pengintegrasian system 
tata naskah dan kearsipan 

1 1 1 1 1 1 

Bandwidth (Mbps) 500 570 570 600 625 650 

Dokumen standar layanan kepegawaian 1 1 1 1 1 1 

Dokumen standar pengelolaan keuangan 1 1 1 1 1 1 

System informasi pengelolaan keuangan 1 1 1 1 1 1 

Dokumen pedoman pengelolaan UKM 1 1 1 1 1 1 

Dokumen pedoman pengelolaan ORMAWA 1 1 1 1 1 1 

Dokumen standar layanan kemahasiswaan 1 1 1 1 1 1 

Jumlah kerjasama dengan mitra di dalam negeri 10 16 18 20 22 25 

Jumlah kerjasama dengan mitra di luar negeri 2 5 7 9 10 12 

Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia 
industri di dalam negeri 

5 7 10 12 15 17 

Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia 
industry di luar negeri 

0 0 1 2 2 2 

Jumlah bidang kerjasama dengan ikatan alumni 3 5 7 9 12 15 

 

 

 

B. PROYEKSI KEUANGAN 

Dalam Renstrabis UM 2015-2019 telah dirumuskan visi, misi, tujuan strategis, sasaran 

strategis, kegiatan, dan indikator capaian kinerja. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana 

ditentukan perlu dukungan keuangan yang memadai. 

Berikut dipaparkan mengenai proyeksi keuangan untuk empat tahun ke depan (2015-2019). 

Proyeksi keuangan ini akan menggambarkan daya dukung keuangan dalam rangka mencapai tujuan 

Renstrabis UM. Paparan proyeksi keuangan berisi tentang (1) asumsi dasar, (2) proyeksi pendapatan 

operasional, (3) proyeksi arus kas, dan (4) proyeksi neraca. Secara rinci strategi pengelolaan keuangan 

sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan berikut. 

 

1. Asumsi Dasar 

Sebagaimana layaknya suatu proyeksi, proyeksi keuangan UM tentu didasarkan pada asumsi- 

asumsi dari proyeksi yang dimaksud. Asumsi ini dibedakan atas dua hal, yaitu faktor makro dan faktor 

mikro. 

 

a. Faktor Makro 

 
Asumsi makro meliputi inflasi, kurs rupiah, suku bunga SBI, cadangan devisa, pertumbuhan 

penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi berdasarkan perhitungan inflasi tahunan, indeks 

harga konsumen tahun 2013-2014 memiliki tingkat inflasi pada kisaran sebesar 6,5% pertahun (Bank 

Indonesia, 2014) dan hal tersebut berada di bawah capaian dari target inflasi yang direncanakan, yaitu 

berada pada rentang 3,5%-5,5% (OECD, 2012), atau sesuai dengan Permenkeu 66/PMK.011/2012 

tentang sasaran inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah berada pada posisi 4,5% untuk tahun 2013 

dan 2014, dan berada pada posisi 4% untuk tahun 2015 dengan deviasi sebesar 1%. Tingkat inflasi 

merupakan salah satu indikator yang mencerminkan stabilitas perekonomian dari nilai daya beli mata 

uang dan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat inflasi di Indonesia tidak memiliki pola teratur 
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yang menunjukkan bahwa perekonomian banyak dipengaruhi baik oleh faktor-faktor internal dari 

dalam negeri maupun oleh faktor-faktor eksternal dari luar negeri. Tingkat inflasi 2013-2014 disajikan 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 5.1 Tingkat Inflasi (2013-2014) 
 

Kurs referensi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar berdasarkan Jakarta Interbank Spot 

Dollar Rate (JISDOR, USD – IDR) memiliki kisaran nilai tukar sebesar Rp 12.000 per dolar US (Bank 

Indonesia, 2014), dengan kecenderungan stabil pada nilai tersebut. Nilai kurs referensi menjadi salah 

satu indikator yang mencerminkan stabilitas perekonomian yang banyak terlibat pada perdagangan 

internasional dan tidak lagi dapat menghindarkan diri dari perekonomian yang semakin terbuka dan 

mengglobal. Nilai tukar untuk periode Januari-Desember 2014 disajikan sebagai berikut. 

 

Gambar 5.2 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar (US) 
 

 

Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebagai instrumen kebijakan untuk 

stabilitas ekonomi periode 2013-2014 dengan kecenderungan terakhir berada pada kisaran 7,50% 

dengan kecenderungan stabil. Dengan suku bunga acuan pada kisaran tersebut dipandang bahwa 

perekonomian agak overheating. Semakin tinggi tingkat suku bunga acuan menjadi indikator bahwa 

perekonomian semakin memanas dan kebanjiran peredaran uang. Dalam periode bulanan Bank 

Indonesia meninjau dan menyesuaikan tingkat suku bunga acuan untuk menjamin tidak terjadinya 

gejolak ekonomi dengan menjaga pada nilai yang tetap, menaikkan atau menurunkannya pada besaran 

0,25%. BI Rate untuk periode 2013-2014 disajikan sebagai berikut. 
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Gambar 5.4 Tingkat Cadangan Devisa (2014) 

 

Sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu mencapai 

posisi pada peringkat 10 dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2025. Tujuan tersebut 

dapat dicapai bilamana pemerintah mampu mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7%- 

8% per-tahun (OECD, 2012). Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting 

yang menunjukkan perbaikan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan data 

BPS (2014), sampai dengan akhir tahun 2013, capaian rata-rata tingkat pertumbuhan produk domestik 

bruto 2010-2013 adalah berada pada kisaran 6% per-tahunnya, tercermin adanya kecenderungan 

menurun, dan tidak seperti yang diharapkan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.3 Tingkat Suku Bunga Acuan (BI Rate) 2013-2014 

Tingkat cadangan devisa menjadi salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kestabilan atau 

kerentanan ekonomi suatu negara terutama dengan banyaknya ketergantungan perekonomian pada 

luar negeri dan keterlibatan dalam perdagangan internasional yang tidak mungkin lagi 

dihindarkan. Besarnya cadangan devisa yang tidak fluktuatif lebih memberi jaminan terhadap 

kestabilan ekonomi pada saat terjadi gejolak perekonomian yang berasal dari faktor eksternal. 

Berdasarkan data Bank Indonesia (2014), pada bulan Desember 2014, nilai cadangan devisa 

Indonesia mencapai 111 milyar dolar. Secara rerata tingkat cadangan devisa Indonesia untuk 

kurun waktu tahun 2014 (Januari-Desember) berada pada kisaran 108 milyar dolar dengan 

kecenderungan yang semakin meningkat atau membaik. Untuk kurun waktu Januari-Desember 

2014, tingkat cadangan devisa Indonesia disajikan pada gambar berikut ini. 
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Berdasarkan publikasi Bank Dunia (http://data.worldbank.org), total populasi penduduk di 

Indonesia pada akhir tahun 2004 adalah sebesar 221.293.797 jiwa dan diakhir tahun 2013 adalah sebesar 

249.865.631 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per-tahun dari 2005-2013 adalah berada pada kisaran 

sebesar 1,30% dengan kecenderungan yang semakin menurun sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini. 

Tingkat pertumbuhan tersebut menunjukkan kondisi yang semakin baik. 
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Berdasarkan basis data 2014, asumsi makro yang diproyeksikan untuk lima tahun ke depan 

(2015-2019) sebagai landasan penyusunan Renstrabis UM adalah sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 5.5 Asumsi Dasar Faktor Makro 

No.  Aspek Asumsi   Satuan    2014  2015  2016  2017  2018  2019 

   1.   Inflasi    %    6,50      6,00   5,50   5,00   5,00   5,00 

   2.   Kurs rupiah terhadap $ US       Rp      12.000  12.000  12.000    11.500  11.500    11.000 

   3.   Suku bunga acuan BI    %    7,50      7,75   7,50   7,25   7,00   7,00 

   4.   Tingkat cadangan Devisa   US $ 

(milyar) 

   111   113   116   120   124   130 

   5.   Pertumbuhan penduduk    %    1,36      1,30   1,25   1,22   1,22   1,22 

   6.   Pertumbuhan ekonomi    %    6,0      6,50   6,50   7,00   7,00   7,00 

 
Asumsi makro ekonomi sebagaimana pada tabel di atas dengan basis tahun 2014 didasarkan pada 

optimisme kondisi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dengan kecenderungan yang bersifat 

konservatif, yaitu perubahan-perubahan yang tidak fluktuatif atau menghindari terjadinya kejutan 

perubahan indikator perekonomian dalam jangka pendek. Terjadinya penguatan atau pelemahan 

mendadak   dalam   jangka   pendek   akan   sangat   mengganggu   kestabilan   perekonomian  yang 
membangkitkan  gejolak dan kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulatif, dan oleh karenanya  sangat 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Tingkat Pertumbuhan PDB 2010-2013 

Gambar 5.6 Tingkat Pertumbuhan Penduduk 2005-2013 
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b. Faktor Mikro 
 

Asumsi faktor mikro yang digunakan untuk menyusun proyeksi keuangan UM adalah berasal 

dari kondisi internal, meliputi tingkat keketatan persaingan penerimaan mahasiswa baru, tarif yang 

mendasari penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal, dan selanjutnya dipergunakan untuk melakukan 

proyeksi pendapatan-beban tahun 2015-2019. Keketatan masuk UM pada tahun terakhir 2014 dari tiga 

jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri memiliki rata-rata keketatan sebesar 1:10 dari 

keseluruhan program studi. Hal demikian menunjukkan bahwa perbandingan antara banyaknya calon 

mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan studi di UM yang tinggi dibanding dengan ketersediaan 

daya tampung program studi yang relatif terbatas. 

Penambahan kapasitas UM untuk meningkatkan daya tampung penerimaan mahasiswa 

dilakukan dengan pembukaan lima program studi baru yang terdiri dari S1 Perpustakaan, S1 Teknik 

Informatika, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, dan S1 Sosiologi. Untuk mendukung tambahan 

daya tampung mahasiswa, juga dilakukan penambahan kapasitas ruang-ruang belajar, laboratorium, 

dan peningkatan jumlah dan kualifikasi tenaga dosen. Selain itu, penambahan mahasiswa untuk 

pascasarjana dilakukan baik untuk program studi yang telah ada maupun dilakukan melalui 

pembukaan program studi baru baik untuk jenjang magister dan doktor. 

Asumsi tarif yang mendasari penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal untuk proyeksi 

penerimaan anggaran UM adalah sebagai berikut. 

1) Untuk menggantikan biaya SPP dan SPSA, semenjak tahun anggaran 2012 UM telah 

memberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Setiap mahasiswa memiliki nilai besaran 

UKT yang sama per semester sesuai yang telah ditetapkan untuk mahasiswa yang bersangkutan, 

dan besaran UKT tersebut berlaku selama yang bersangkutan mulai menempuh hingga 

menyelesaikan studi di UM. 

2) Pertambahan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang S1 didasarkan pada kebutuhan pengguna, 

dan penambahan lima program studi baru prioritas untuk periode 2015-2019. Sedangkan untuk 

jenjang S2 dan S3 secara berkelanjutan dilakukan penambahan kapasitas penerimaan mahasiswa 

baru baik untuk program studi yang telah ada, maupun dengan pembukaan ijin operasional 

program studi baru. Hal demikian akan berpengaruh pada kenaikan nilai pendapatan yang 

diperoleh dari UKT. 

3) Penyesuaian tarif UKT dilakukan secara berkala sesuai dengan asumsi makro dan mikro 

sebagaimana disebutkan di atas. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat 

operasional kelembagaan hingga mampu mempertahankan kondisi terkini yang telah mencapai 

posisi baik dan menjamin terjadinya proses peningkatan kualitas hingga sesuai dengan target 

mampu mencapai posisi yang lebih baik secara berkelanjutan. 

4) Proyeksi pelaporan dengan mempergunakan basis akrual. Kondisi keuangan yang dilaporkan di 

arus kas, neraca, bukan berdasarkan penerimaan kas melainkan berdasarkan penetapan tarif UKT 

pada setiap mahasiswa. Oleh karenanya, besaran UKT dapat berbentuk piutang karena belum 

dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh mahasiswa, namun sudah dicatat sebagai jumlah 

penerimaan. 
 

2. Proyeksi Pendapatan dan Beban 
 

Proyeksi pendapatan baik berupa Jasa Layanan akademik dan on akademik, dan penerimaan 

berupa rupiah murni selama 4 tahun kedepan untuk periode 2015-2019, dengan mempergunakan 

tahun 2014 sebagai baseline. Pendapatan pada baseline yaitu sebesar Rp 592 milyar dan 

diproyeksikan secara konservatif dengan tingkat pertumbuhan rata-rata berkisar pada 3,5% untuk 

periode 2015-2019, sehingga proyeksi capaian pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 666 

milyar. Namun demikian khusus untuk pendapatan yang berasal dari APBN, sesuai dengan 

kecenderungan penerimaan sebelumnya, peningkatan hanya berkisar pada besaran 1% pertahunnya. 

Secara keseluruhan proyeksi pendapatan dan biaya periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5.6 Proyeksi Pendapatan dan Biaya Tahun 2015-2019 
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Gambar berikut ini menyajikan mengenai proyeksi pendapatan dan beban sebagaimana 

tercantum pada tabel di atas. Perbedaan antara pendapatan dan beban pengeluaran merupakan surplus 

yang dipertimbangkan berfungsi sebagai buffer stock keuangan yang akan menjaga keberlanjutan 

kelembagaan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Buffer stock berperan 

menjaga stabilitas fungsi lembaga pada saat terjadi perubahan mendadak baik yang diakibatkan oleh 

faktor internal maupun eksternal. Namun demikian penentuan besarnya buffer stock tidak boleh terlalu 

kecil atau terlalu besar. Buffer stock yang terlalu kecil memberikan rasa tidak aman, namun buffer 

stock yang terlalu besar juga tidak baik karena berarti terlalu besar dana yang menganggur. Batas 

aman besaran buffer stock adalah pada kisaran 15%. Namun demikian, tidak berarti senantiasa tersedia 

sejumlah nilai tersebut, melainkan juga ditentukan oleh arus kas. Pada lembaga yang memiliki 

perputaran tinggi pada arus kas menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki perkembangan sangat 

dinamis, dan buffer stock memainkan peranan penting. Oleh karena itu, proyeksi beban pengeluaran 

telah mempertimbangkan pertumbuhan kelembagaan sesuai dengan kapasitas daya dukung 

sumberdaya yang tersedia. Perbandingan antara tingkat pendapatan dan beban periode 2015-2019 

disajikan pada gambar berikut ini. 
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terduga di awal tahun. Saldo kas bersih sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini yang menyajikan tentang proyeksi arus kas selama periode 2015-2019. 
 

 

Tabel 5.7. Proyeksi Arus Kas UM tahun 2015-2019 
URAIAN Baseline 2014    Proyeksi Tahun  

  2015 2016  2017  2018  2019 

Arus Kas Operasi 164,458,902,854 139,669,014,978 141,106,270,308  142,559,225,186  144,028,076,560  145,513,024,284 

Arus Kas Investasi (82,924,707,355) (107,802,119,562) (109,958,161,953)  (112,707,116,002)  (115,806,561,692)  (119,280,758,542) 

Arus Kas Pembiayaan - - -  -  -  - 

Kenaikan/Penurunan Arus Kas 

Bersih 

81,534,195,499 31,866,895,416 31,148,108,355  29,852,109,184  28,221,514,868  26,232,265,742 

Saldo Awal Kas 217,137,750,257 298,671,945,756 330,538,841,172  361,686,949,527  391,539,058,711  419,760,573,579 

Saldo Akhir Kas 298,671,945,756 330,538,841,172 361,686,949,527  391,539,058,711  419,760,573,579  445,992,839,321 

 
Arus kas memiliki makna penting terkait dengan dinamika perkembangan kelembagaan. Pada 

periode 2015-2019 terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian terkait dengan proyeksi arus kas, 

yaitu arus kas investasi dan saldo akhir kas. Investasi yang mendukung pelaksanaan program-program 

tri darma baik fisik maupun non-fisik, termasuk investasi dalam bidang sumberdaya manusia seperti 

peningkatan kualifikasi dosen, ketercukupan sarana-prasarana pembelajaran, ketersediaan bahan 

rujukan dan masih banyak lagi bidang-bidang investasi untuk memenuhi standar pendidikan tinggi 

perlu dilakukan dalam upaya mencapai posisi target kelembagaan yang direncanakan. Hal demikian 

didukung dengan penentuan tingkat penerimaan pendapatan yang diproyeksikan dengan penyesuaian 

perkembangan berdasarkan faktor makro dan mikro, baik untuk menjaga capaian kondisi yang ada 

maupun untuk kepentingan keberlanjutan perkembangan kelembagaan. Selanjutnya, saldo kas akhir 

sebagai bagian dari aset lancar mencerminkan terjadinya dinamika pertumbuhan atau perkembangan 

kelembagaan. Proyeksi pertumbuhan tersebut dilakukan dengan dorongan aktivitas melalui kebijakan 

yang bersifat konservatif, yaitu menghindari gejolak atau fluktuasi terlalu tinggi atau tajam yang tidak 

diinginkan dan dapat berakibat pada ketidakstabilan. Pertumbuhan kelembagaan dilihat dari 

perkembangan saldo akhir khas proyeksi periode 2015-2019 dengan baseline 2014 disajikan pada 

gambar berikut ini. 
 
 

 

      

Gambar 5.8. Proyeksi Perkembangan Saldo Kas Akhir 
 

 

 

 

 

 

4. Proyeksi Neraca 
 

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan beban, dan proyeksi arus kas dengan baseline tahun 

2014, selanjutnya disusun proyeksi neraca selama tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut. 
 

Tabel 5.8 Proyeksi Neraca 2015-2019 
  URAIAN  Baseline    Proyeksi Tahun  

 2014  2015 2016 2017  2018 2019 

Jumlah Aset Lancar 303,806,686,842  332,903,166,188 373,986,329,848 416,549,885,849  461,140,704,092 510,652,444,851 

Nilai Buku Aset Tetap 762,840,217,721  824,500,548,405 886,777,482,395 949,677,185,725  1,013,205,886,089 1,077,369,873,456 

Jumlah Aset Lainnya 631,196,648  675,380,413 722,657,042 773,243,035  827,370,048 885,285,951 

Total Aset 1,067,278,101,211  1,158,079,095,006 1,261,486,469,285 1,367,000,314,610  1,475,173,960,228 1,588,907,604,258 
         

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 92,094,991,738  83,131,548,078 85,598,730,400 88,563,461,157  92,070,314,110 96,629,222,948 
         

Eku itas Awal 597,429,574,859  597,429,574,859 597,429,574,859 597,429,574,859  597,429,574,859 597,429,574,859 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

500,000,000,000 

400,000,000,000 

300,000,000,000 

200,000,000,000 

100,000,000,000 

- 
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 Donasi   49,389,950,018   51,118,598,269   52,907,749,208   54,759,520,430   56,676,103,645   58,659,767,273  

 Surplus Tahun Lalu   229,529,485,004   328,363,584,596   426,399,373,800   525,550,414,818   626,247,758,163   728,997,967,614  

 Surplus Tahun Berjalan   98,834,099,592   98,035,789,204   99,151,041,018   100,697,343,346   102,750,209,451   107,191,071,564  

 Total Pasiva   1,067,278,101,211   1,158,079,095,006   1,261,486,469,285   1,367,000,314,610   1,475,173,960,228   1,588,907,604,258  
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Berdasarkan informasi proyeksi keuangan sebagaimana disajikan di atas dapat dinyatakan bahwa 

kondisi proyeksi keuangan UM periode 2015-2019 adalah kondusif untuk mendukung 

perkembangan kelembagaan secara berkelanjutan. Daya dukung keuangan ini berperan dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan kelembagaan sebagaimana diformulasikan dalam Renstra Bisnis 

UM periode 2015-2019. Hal demikian bermakna bahwa pencapaian tujuan kelembagaan UM 

dihindarkan dari permasalahan ketersediaan dukungan aspek finansial. Berdasarkan proyeksi 

pendapatan untuk kepentingan pendanaan operasi, pengeluaran investasi, dan pembiayaan lain bagi 

pengembangan lembaga sebagaimana ditargetkan dalam Renstra Bisnis dicerminkan dari 

perkembangan total aset pada periode 2014-2019. Selain itu juga dicerminkan dari keberadaan 

surplus tahun berjalan yang mengalami perkembangan pada periode 2015-2019 yang diproyeksikan 

untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan eksistensi UM kedepan untuk melakukan 

pengembangan. Perkembangan surplus tahun berjalan periode 2015-2019 dengan baseline 2014 

disajikan pada gambar berikut ini. 
 

 

      
 

Gambar 5.9. Perkembangan Surplus Tahun Berjalan periode 2015-2019 
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BAB VI 

KERANGKA IMPLEMENTASI 

 
Keberhasilan pengembangan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) lima 

tahun yang akan datang sangat tergantung pada bagaimana program kerja yang tertulis 

dalam Rencana Strategi Bisnis (Renstrabis) FS UM 2015-2019 tersebut diimplementasikan. 

Guna mencapai keberhasilan seluruh visi dan misi strategis lima tahun, sasaran strategis, dan 

kegiatan operasional yang termaktub dalam dokumen ini, perlu dibuat kerangka implementasi 

yang meliputi: Sosialisasi, Sumberdaya, Koordinasi, Tata Kelola, Sistem Informasi, Sistem 

Penjaminan dan Pengendalian Mutu, dan Komitmen Manajemen Puncak. 

 

A. SOSIALISASI 

Salah satu aspek penting untuk memastikan keberhasilan implementasi Renstrabis 

FS UM ini adalah komitmen dan kesadaran seluruh civitas academica FS UM akan 

pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pemahaman peran dan tanggung 

jawab mereka untuk mengambil bagian dalam melaksanakan segenap program yang 

direncanakan. Komitmen dan kesadaran civitas academica tersebut akan muncul jika mereka 

mencapai pemahaman terhadap visi, misi, sasaran strategis, kegiatan, dan indikatornya, serta 

bagaimana Renstrabis FS UM tersebut harus dilaksanakan. 

Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan 

oleh segenap jajaran pimpinan FS UM kepada seluruh warga FS UM secara merata tanpa 

terkecuali. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga setiap 

tahapan pelaksanaan termasuk juga perubahan yang mungkin terjadi serta langkah-langkah 

yang akan ditempuh dapat diketahui oleh seluruh warga FS UM. Agar warga UM mencapai 

pemahaman yang baik, sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan data-data empiris yang 

dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. 

Ada dua cara sosialisasi pemahaman terhadap visi, misi, sasaran strategis, kegiatan 

dan indikator yang dilakukan FS UM, yaitu sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal. 

Sosialisasi internal dapat dilakukan melalui rapat pimpinan, rapat jurusan, pemasangan 

banner, pemberian buku dan melalui website sastra.um.ac.id. Sosialisasi eksternal dapat 

dilakukan melalui penggunaan media diantaranya adalah melalui website, email, majalah, 

tabloid, bulletin, leaflet, brosur, spanduk, poster, baliho, dan reklame. 

 
B. SUMBER DAYA 

1. Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2015 FS UM memiliki 160 dosen, jumlah karyawan PNS, dan karyawan 

kontrak dan jumlah mahasiswa. 

Dari jumlah dosen sebanyak 160 orang tersebut, 57 dosen berkualifikasi Doktor 

(36%) dan 24 dosen bergelar Profesor (15%). Berdasarkan pengalaman, sumber daya 

manusia FS UM memiliki kualifikasi, potensi dan andil yang cukup besar dalam 

pembangunan dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran tingkat nasional. Beberapa 

dosen menjadi asesor, reviewer, konsultan bidang pendidikan level nasional dan 

internasional. Pengalaman nasional maupun internasional para civitas academica FS UM 

tersebut dapat menjadi modal dasar implementasi sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan 

yang telah dirancang dalam Renstrabis. Sumber daya manusia yang ada di FS UM ini harus 

dimobilisasi agar dapat menjadi kekuatan yang besar untuk mewujudkan Fakultas Sastra 

menjadi Fakultas yang unggul dan menjadi rujukan serta mampu bersaing di skala nasional 

maupun internasional. 

 
2. Pendanaan 

Skenario pendanaan pendidikan tinggi di FS UM mengacu pada: 
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a. UUD RI 1945; 

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab Keuangan Negara; dan 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum. 

 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, 

penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah. Dengan 

mengacu berbagai peraturan perundangan yang ada diharapkan pendanaan FS UM mengarah 

pada pendanaan yang tidak lepas dari tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa 

meninggalkan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan 

ditetapkannya UM sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 

tanggal 24 September 2008, maka pengelolaan PNBP FS UM sepenuhnya akan mengacu 

pada peraturan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

Sumber dana untuk penyelengaraan program dan kegiatan di FS UM secara 

garis besar bersumber dari: 

 
a. APBN Rupiah Murni 

APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni eks- 

Pembangunan. 

1) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja Pegawai 

dan operasional perkantoran yang yang terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan, 

Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta pemeliharaan gedung. 

2) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan 

kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi. 

 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

PNBP dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terdiri atas biaya 

pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) berupa Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) dan hasil dari income generating activities beberapa aset pusat bisnis di 

lingkungan FS UM. 

 

(1) Biaya Pendidikan atau SPP. SPP digunakan untuk: (a) biaya operasional Tridharma 

PT (dibayar setiap semester); (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan 

program di Jurusan dan program studi; (c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya 

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat; (e) kegiatan kemahasiswaan; (f) pengembangan SDM; (g) peningkatan 

kinerja dosen dan karyawan, dan (g) kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi 

mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan Perguruan Tinggi dari 

sumber SPP menggunakan pola  Uang  Kuliah  Tunggal  yang tidak ada  lagi pungutan  

lain  selain  SPP.  Dalam  hal  ini,  besaran  SPP  sama untuk tiap semesternya. 

(2) Pendapatan dari Kerjasama, Hibah dan Income Generating Activities. Pendapatan 

dari kerjasama, hibah dan jasa layanan, hasil usaha, serta hasil sewa fasilitas yang 

dimasukkan ke dalam APBN digunakan untuk pengembangan unit kerja yang 
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bersangkutan dan pengembangan fakultas. Proporsi sumber pendanaan saat ini masih 

lebih banyak berasal dari APBN daripada PNBP. Pada tahun mendatang proporsi 

tersebut secara bertahap akan diseimbangkan. Oleh karena itu, penerimaan dari 

sumber jasa layanan, hasil usaha, dan hasil sewa fasilitas, serta peraihan dana-dana 

hibah maupun dana kerjasama akan terus diupayakan peningkatannya di antaranya 

melalui diversifikasi usaha. 

 

3. Sumber Daya Lain 

Sumber daya lain yang berupa fasilitas gedung, jaringan IT, laboratorium meskipun 

masih terbatas dapat menjadi modal dasar untuk mengimplementasikan rencana strategis 

yang disusun. Sumber daya lain ini tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan FS UM dan 

memerlukan pengelolaan lebih lanjut, sehingga dapat dimanfaatkan secara resource 

sharing dan diberdayakan untuk mendukung implementasi program- program pada Renstrabis 

FS UM. 

 

C. KOORDINASI 

Koordinasi implementasi program dan rencana strategis Fakultas Sastra Universitas 

Negeri Malang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada 

tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ Fakultas, seperti 

Dekan dan jajaran struktural, senat, perwa kilan t ia p Jurusa n , Unit Penjaminan Mutu dan 

Gugus Penjaminan Mutu. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh warga 

fakultas dan memperoleh perencanaan yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan 

pengembangan fakultas. 

Pada tahap implementasi program dan kegiatan pada sasaran-sasaran strategis, 

koordinasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun tidak 

resmi. Forum-forum resmi seperti Rapat Pimpinan (Fakultas dan Universitas) yang 

dilaksanakan secara rutin dan Rapat Kerja (jurusan, fakultas, unit kerja, universitas) yang 

dilaksanakan secara berkala, harus diupayakan agar dapat secara efektif menjadi ajang 

koordinasi kegiatan. Rapat kerja tingkat universitas digunakan untuk mewadahi 

keterwakilan seluruh organ yang ada di UM seperti Senat, Badan Pengawas, Satuan 

Pengawas Internal, dan Satuan Penjaminan Mutu sehingga terbangun kinerja yang sinergis. 

Selanjutnya, untuk pengejawantahan Renstrabis FS UM ke dalam program dan kegiatan di 

setiap tahunnya, Dekan dan pimpinan unit kerja atau lembaga akan menandatangani kontrak 

capaian kinerja pada setiap indikator kegiatan. Selain itu, dilakukan koordinasi dalam bentuk 

rapat kerja penyusunan rencana kinerja tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja fakultas dengan 

melibatkan seluruh organ fakultas. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian 

implementasi dengan rencana program dan ketercapaian tujuan. 

 

D. TATA KELOLA 

 
UM merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan secara fungsional dibina oleh Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, FS UM sebagai bagian dan organ 

kelembagaan di universitas menetapkan organisasi dan tata kerja dengan struktur posisi Dekan 

sebagai organ pengelola, Senat Fakultas sebagai organ yang menjalankan fungsi 

pertimbangan dan pengawasan akademik. Implementasi Renstrabis FS UM oleh setiap unit 

kerja sebagai sistem tata kelola dan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja utama 

(main indicators ) dan indikator kinerja antara ( auxiliary indicators ). Kedua 
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indikator tersebut memiliki baseline dan target capaian per tahun yang akan ditetapkan 

sebagai kontrak kinerja antara Dekan dan pimpinan Jurusan. Pengembangan sistem tata 

kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan prosedur operasional baku 

(POB) dalam penyusunan, sosialisasi, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 

yang tertuang dalam Renstrabis FS UM. 

Implementasi Renstrabis FS UM ini dilakukan oleh segenap civitas academica dan 

tenaga kependidikan di lingkungan FS UM,  dengan  pengawalan  oleh  pimpinan  di tingkat 

fakultas dan program studi. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen, di samping 

melaksanakan pengendalian umum, pembidangan ranah kerja yang dilaksanakan Dekan 

dengan jajaran struktural adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran dikoordinasikan oleh Wakil Dekan 1 bersama 

Ketua Jurusan dan Ketua Program studi dan Bagian Akademik 

2. Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Kepegawaian yang dikoordinasikan 

oleh Wakil Dekan 2 dan Bagian Sarana Prasarana 

3. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang dikordinasikan oleh Wakil Dekan 3, 

bersama Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dan organisasi kemahasiswaan 

(BEM/Ormawa) yang ada di FS UM. 

 
Untuk memberi jaminan tercapainya mutu yang unggul, dibentuk Unit Penjaminan 

Mutu di tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan yang memiliki 

akses yang mudah kepada setiap unit yang ada di Fakultas guna melakukan pembinaan mutu. 

Pengembangan Fakultas dan ketercapaian bidang-bidang tersebut di atas mendapat bantuan 

dari unit-unit pendukung lainnya. 

 

E. SISTEM INFORMASI 

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan peningkatan kualitas 

layanan informasi yang lebih baik di UM secara umum dan FS UM secara khusus yang 

diwujudkan dalam suatu sistem informasi terpadu yang disebut Sistem Layanan Online 

Universitas Negeri Malang. Pengembangan sistem informasi terpadu ini bertujuan untuk 

mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga UM dapat 

menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada stakeholder baik internal dan 

eksternal secara transparan dan akuntabel. Sistem informasi  terpadu  ini  diwujudkan dalam 

bentuk Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Registrasi Mahasiswa Baru (Registrasi 

online), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL online), Sistem Pemesanan dan Peminjaman 

Bahan Pustaka (SIPADU) Perpustakaan UM, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEGA), 

Sistem Penilaian Prestasi dan Perilaku Kerja PNS (PPK-PNS online), Tracer Study online, 

Portal Statistik, Seleksi Mahasiswa Baru, Beban Kinerja Dosen (BKD online), E-mail, E-

Learning, dan Pendaftaran Beasiswa yang terintegrasi dalam sistem pangkalan data 

universitas. Pengembangkan program dan implementasi rencana kerja dengan sistem dan 

teknologi informasi terpadu diterapkan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
 

F. SISTEM PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU 

Penjaminan dan pengendalian mutu perlu memperhatikan tujuan, prinsip, ruang 

lingkup dan pelaksana pemantauan dan pengendalian. Unit Penjaminan Mutu berfungsi 

untuk menjamin kualitas kepemimpinan, good governance, skala prioritas, kerjasama dan 

networking, keberlangsungan dan akuntabilitas. Penjaminan dan pengendalian mutu harus 

mencerminkan visi, misi, kompleksitas, keragaman dan struktur universitas. 

1. Tujuan Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Sistem penjaminan dan 

pengendalian mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi 

Renstrabis FS UM. Penjaminan mutu dan pengendalian bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam 

Renstrabis UM dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan 
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melalui program dan kegiatan di setiap unit kerja. 
2. Prinsip Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Pelaksanaan penjaminan dan 

pengendalian mutu dilakukan berdasarkan prinsip: (a) kejelasan tujuan, pelaksanaan, 

dan hasil yang diperoleh dari penjaminan mutu,  (b)  pelaksanaan  dilakukan  secara 

objektif dan akuntabel, (c) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, 

proses, serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan agar hasilnya sahih 

dan andal, (d) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak 

yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara, 

(e) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal, (f) 

dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,dan (g) berbasis indikator kinerja. 

3. Ruang Lingkup Penjaminan dan Pengendalian  Mutu.  Implementasi penjaminan 

dan pengendalian mutu mencakup bidang akademik dan non akademik sesuai dengan 

kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan 

secara periodik meliputi (a) pemantauan dan  pengendalian program bulanan dan 

triwulanan, (b) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem LAKIP, (c) evaluasi kinerja 

tengah periode Renstrabis, dan (d) evaluasi akhir masa Renstrabis. 

4. Pelaksana Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Pejaminan dan pengendalian 

mutu dilakukan melalui internal dan eksternal universitas. Secara internal 

penjaminan dan pengendaian mutu dilakukan oleh Senat, Unit Penjaminan Mutu dan 

Gugus Penjaminan Mutu. Tugas Senat adalah memberi pertimbangan dan 

pengawasan di bidang akademik. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, senat melakukan 

rapat koordinasi secara periodik. Bersama UPM, Gugus Penjaminan Mutu 

melakukan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan kemahasiswaan. Sistem pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu 

internal yang akuntabel dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, 

manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

5. Pengawasan secara  eksternal dilakukan oleh institusi pengawasan. 

Pengendalian dan penjaminan mutu di Fakultas dilaksanakan melalui pengawasan 

yang dilakukan secara eksternal melalui institusi pengawasan dari Kementerian, 

seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan lembaga pengawas 

pemerintah lainnya. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun Renstra/Program 

berikutnya. 

 

G. KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK 

Tantangan terberat dan paling mendasar bagi lembaga pendidikan adalah 

menciptakan lembaga yang terus belajar bersama untuk memberi nilai tambah kepada 

stakeholder. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen manajemen puncak dalam 

meletakkan fondasi bagi transformasi budaya kerja lembaga secara total. Budaya kerja 

dimaksudkan suatu sistem nilai yang merupakan kesepakatan kolektif dari semua yang 

terlibat dalam lembaga. Budaya kerja tersebut diaktualisasikan dalam bentuk 

dedikasi/loyalitas, tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, semangat, 

mutu kerja, keadilan, dan integritas kepribadian.  Semua bentuk aktualisasi budaya kerja  ini 

bermakna komitmen. Perubahan budaya kerja ini diawali dari pimpinan puncak dengan 

menggunakan keterlibatan pimpinan di bawahnya dan staf sebagai agen perubahan. 

 

H. SISTEM IMPLEMENTASI KEGIATAN 

Dalam implementasi kegiatan yang telah dirancang, FS UM menetapkan sistem 

implementasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Proses 

implementasi program dimulai dengan menyusun kegiatan yang menyajikan informasi 

lengkap tentang program: latar belakang (alasan pentingnya program dilaksanakan), tujuan 

yang akan dicapai, hasil konkret terukur yang diharapkan, kelompok sasaran, kegiatan, 

waktu, dan rencana anggaran (penghitungan termasuk pajak). Penyusunan program kegiatan 

tersebut dituangkan dalam Proposal yang kemudian diserahkan kepada badan 
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pengawas dan/atau pertimbangan untuk memperoleh masukan berupa pertimbangan dan jika 

masih ada yang perlu diperbaiki dilakukan perbaikan, kemudian memperoleh persetujuan. 

Dengan persetujuan yang diperoleh, maka pencairan dana dapat dipastikan sehingga usulan 

program kegiatan dapat segera dipersiapkan. Pemantauan terhadap proses persiapan 

kegiatan juga dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian arah program ke tujuan. Saat 

pelaksanaan program, pengawasan juga dilaksanakan untuk menjamin bahwa 

pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan sekaligus pemantauan. Sebagai dasar evaluasi 

terhadap pelaksanaan program, pelaporan disusun sehingga hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dapat dimanfaatkan sebagai bentuk publikasi atau bentuk 

tindaklanjut kegiatan. 



 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Bisnis FS UM periode 2015-2019 ini disusun untuk menjadi acuan 

seluruh unit kerja di FS UM dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran. 

Seluruh kegiatan harus mencerminkan output yang akan dihasilkan serta mengarah pada 

pencapaian misi FS UM. 

Selaras dengan Renstra Bisnis UM 2015 – 2019, Renstra Bisnis FS UM 2015-2019 

disusun dengan menekankan pada penataan pengelolaan UM sebagai transisi penyiapan 

perubahan status UM menjadi perguruan tinggi berbadan hkum (PT-BH) dengan segala 

implikasinya. Penyusunan Renstrabis 2015-2019, seiring dengan penyusunan dan 

penetapan Organisasi dan Tata Kerja UM beserta Statutanya, jelas membutuhkan 

penyesuaian-penyesuaian dalam program, kegiatan, dan mekanisme kerja. Munculnya 

organ-organ baru dalam tata kelembagaan UM, yaitu Dewan Pengawas, Satuan Pengawasan 

Internal, Pusat Bisnis, dan penggabungan unit-unit kerja, bertujuan agar kinerja UM lebih 

efisien. Munculnya organ-organ baru dalam tata kelembagaan UM juga memiliki dampak 

pada perumusan program, kegiatan, strategi pencapaian, dan mekanisme pembiayaan 

program di FS UM. 

Renstra Bisnis FS UM 2015-2019 ini memungkinkan adanya beberapa penyesuaian 
terhadap tuntutan eksternal yang belum bisa diprediksi pada saat penyusunan Renstra Bisnis 

ini. Segala bentuk penyesuaian atas Renstra Bisnis ini akan ditetapkan oleh Dekan setelah 

dilakukan pembahasan dengan unsur pimpinan di FS UM. 
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MATRIKS URAIAN MISI-TUJUAN-SASARAN STRATEGIS-KEGIATAN 

RENSTRABIS FS UM 2015-2019 
 

No. Misi 2015-2019 Tujuan Sasaran Strategis Kegiatan Indikator 

1. Menyelenggarakan 

pendidikan dan 

pembelajaran dalam ilmu 

bahasa, sastra, seni, dan 

desain bidang kependidikan 

dan non kependidikan yang 

berpusat pada peserta didik 

dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran 

yang efektif dan 

mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi 

Meningkatnya 

penyelenggaraan pendidikan 

dan pembelajaran dalam ilmu 

bahasa, sastra, seni  dan 

desain di bidang 

kependidikan dan non 

kependidikan yang unggul 

Terselenggaranya pendidikan 

dan pembelajaran yang unggul 
 Peningkatan jumlah judul 

bahan ajar ber-ISBN berbasis 

penelitian 

 Peningkatan jumlah inovasi 

pembelajaran hasil 

pengembangan 

 Peningkatan prosentase dosen 

berkualifikasi S3 

 Peningkatan jumlah dosen 

bergelar S3 

 Peningkatan jumlah dosen 

penerima beasiswa S3 luar 

negeri 

 Peningkatan jumlah dosen 

penerima sertifikat pendidik 

 Peningkatan jumlah Guru 

Besar 

 Peningkatan jumlah judul 

bahan ajar cetak 

 Peningkatan jumlah bahan ajar 

on-line 

 Jumlah judul bahan ajar ber- 

ISBN berbasis penelitian 

 Jumlah inovasi pembelajaran 

hasil pengembangan 

 Persentase dosen berkualifikasi 

S3 

 Jumlah dosen bergelar S3 

 Dosen penerima beasiswa S3 LN 

 Dosen penerima Sertifikat 

Pendidik 

 Jumlah Guru Besar 

 Jumlah judul bahan ajar cetak 

 Jumlah bahan ajar online 

  Berkembangnya potensi dan 
kepribadian mahasiswa 

melalui pendidikan dan 

pengalaman belajar yang 

berpusat pada peserta didik 

Terwujudnya potensi dan 
kepribadian mahasiswa yang 

berkualitas tinggi 

 Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam mengikuti 

berbagai lomba karya ilmiah 

inovatif di kancah nasional dan 

regional 

 Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam mengikuti 

berbagai kompetensi di bidang 

minat dan bakat di kancah 

lokal, nasional dan regional 

 Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam mengikuti 

berbagai kompetensi Program 

Kemahasiswaan 

 Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa  dalam mengikuti 

 Jumlah mahasiswa peraih 

penghargaan dalam bidang 

akademik (mewakili UM) 

 Jumlah mahasiswa peraih 

[enghargaan dalam minat dan 

bakat (mewakili UM) 

 Jumlah proposal PKM yang 

didanai 

 Jumlah proposal PKM yang 

lolos PIMNAS 

 Jumlah proposal kewirausahaan 

yang lolos Kewirausahaan 

Awards 

 Jumlah karya mahasiswa 

disajikan dalam kegiatan ilmiah 

nasional (selain PIMNAS) 



 

No. Misi 2015-2019 Tujuan Sasaran Strategis Kegiatan Indikator 

    kegiatan sesuai bidang ilmu 

pada pertemuan ilmiah/profesi 

di kancah nasional dan 

regional 

 Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan 

internasional 

 Pengembangan karakter, 

motivasi dan kepekaan sosial 

mahasiswa Peningkatan sistem 

kredit prestasi kegiatan 

kemahasiswaan 

 Jumlah karya mahasiswa yang 

disajikan dalam kegiatan ilmiah 

internasional 

 Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti pelatihan 

pengembangan karakter 

 Sistem kredit prestasi kegiatan 

kemahasiswaan 

  Dihasilkannya lulusan 

dengan akseptabilitas tinggi 

secara nasional dan regional 

Terwujudnya lulusan yang 

relevan dan keberterimaan tinggi 

secara nasional dan regional 

 Peningkatan prosentase jumlah 

prodi dengan akreditasi A

 Peningkatan jumlah prodi 

dengan akreditasi A

 Pemerolehan akreditasi 

internasional  program studi

 Rekonstruksi kurikulum 

program studi sesuai SNPT 

dan KKNI secara teratur

 Percepatan masa tunggu 

lulusan (bulan)

 Peningkatan jumlah pengguna 

lulusan yang

memesan/menerima alumni 
 Peningkatan rerata gaji 

pertama alumni (Rp Juta)

 Peningkatan IPK lulusan
 Peningkatan dan pemerataan 

sistem informasi kebutuhan 

dunia kerja

 Peningkatan jumlah frekuensi 

penyelenggaraan job/career 

fair

 Persentase jumlah prodi dengan 

akreditasi A 

 Jumlah prodi dengan akreditasi 

A 

 Jumlah prodi dengan akreditasi 

internasional 

 Jumlah prodi dengan kurikulum 

sesuai dengan SNPT dan KKNI 

 Masa tunggu lulusan (bulan) 

 Jumlah lembaga pengguna 

lulusan 

 Rerata gaji pertama alumni (Rp 

Juta) 

 IPK lulusan 

 Sisten informasi kebutuhan 

dunia kerja 

 Frekuensi penyelenggaraan 

job/career fair 

  Meningkatnya kapasitas 

institusional layanan 

pendidikan 

Terwujudnya kapasitas 

institusional layanan pendidikan 

sesuai kebutuhan pemangku 

 Peningkatan jumlah prodi 

penyelenggara sistem 

penjaminan mutu 

 Jumlah Prodi menyelenggarakan 

sistem penjaminan mutu 

pembelajaran 



 

No. Misi 2015-2019 Tujuan Sasaran Strategis Kegiatan Indikator 

   kepentingan pembelajaran 

 Peningkatan jumlah dosen 

yang terlibat dalam kegiatan 

ilmiah internasional 

 Peningkatan jumlah prodi, 

program vokasi dan program 

profesi 

 Peningkatan jumlah 

mahasiswa 

 Perluasan akses untuk 

mahasiswa difabel 

 Perluasan akses untuk 

mahasiswa asing 

 Jumlah prodi penyelenggara 

pembelajaran kelas internasional 

 Jumlah dosen yang terlibat 

dalam kegiatan ilmiah 

internasional 

 Jumlah prodi S1 

 Jumlah prodi S2 

 Jumlah prodi S3 

 Jumlah prodi PPG 

 Jumlah mahasiswa terdaftar S1 

 Jumlah mahasiswa terdaftar S2 

 Jumlah mahasiswa terdaftar S3 

 Jumlah  mahasiswa difael 

 Jumlah  mahasiswa asing 

2. Menyelenggarakan dan 

memfasilitasi penelitian 

dalam ilmu bahasa, sastra, 

seni dan desain bidang 

kependidikan dan 

nonkependidikan yang 

temuannya bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu dan 

kesejahteraan masyarakat 

Meningkatnya penelitian 

dalam ilmu bahasa, sastra, 

seni dan desain bidang 

kependidikan dan non 

kependidikan 

Meningkatkan angka partisipasi 

dosen/tenaga fungsional dalam 

forum-forum ilmiah dan/atau 

gelar karya tingkat nasional & 

internasional 

 Fasilitasi pemerolehan HaKI 

 Peningkatan kapabilitas dosen 

secara berkelanjutan dalam 

bidang 

penelitian/pengembangan dan 

publikasi 

 Pemutakhiran sistem 

penyelenggaraan 

penelitian/pengembangan 

ipteks/penciptaan dan 

pengkajian karya teknologi 

dan seni 

 Peningkatan frekuensi, 

keajegan, dan cakupan 

kegiatan 

seminar/simposium/pameran 

produk seni/teknologi 

 Pengembangan jejaring 

kerjasama dengan universitas 

dan/atau asosiasi profesi untuk 

mengembangkan dan 

memperkuat jurnal ilmiah 

 Jumlah HaKI 

 Jumlah karya ilmiah yang 

dipublikasikan pada jurnal 

internasional terindeks 

 Jumlah karya ipteks yang 

dipamerkan 

 Jumlah jurnal nasional yang 

dilanggan 

 Jumlah jurnal internasional yang 

dilanggan 

 Jumlah e-journal yang dilanggan 

  Meningkatnya publikasi 

karya akademik melalui 

jurnal internasional dan 

nasional, 

Meningkatnya jumlah publikasi 

nasional/internasional dari 

penelitian tesis dan disertasi 

 Peningkatan layanan publikasi 

melalui website (peningkatan 

bandwith internet, 

pendampingan pembuatan 

 Dokumen sistem 

penyelenggaraan 

penelitian/pengembangan 

 Dokumen rencana strategis 



 

No. Misi 2015-2019 Tujuan Sasaran Strategis Kegiatan Indikator 

  seminar/symposium, 

pameran produk seni & 

teknologu, buku dan website 

 website, pengembangan 

konten, dll) 

 Pengembangan roadmap 

penelitian dosen 

 Peningkatan intensitas dan 

kualitas pembimbingan 

 Partisipasi aktif dalam 

pemutakhiran pedoman 

penulisan dan pembimbingan 

skripsi/tesis/disertasi 

penelitian 

 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 

nasional 

 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 

internasional 

 Jumlah buku referensi/monograf 

yang diterbitkan tingkat nasional 

 Jumlah kerjasama penelitian 

dengan pemerintah/lembaga 

 Jumlah kerjasama penelitian 

dengan universitas di dalam 

negeri 

 Jumlah kerjasama penelitian 

dengan universitas di luar negeri 

 Jumlah penelitian yang 

dilakukan dengan DU/DI 

 Jumlah hot-spot akses internet 

 Dokumen roadmap penelitian 

dosen 

 Dokumen/jurnal pembimbingan 

 Dokumen pedoman penulisan 

tesis/disertasi 

3. Menyelenggarakan dan 
memfasilitasi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

ilmu bahasa, sastra, seni, 

dan desain bidang 

kependidikan dan 

nonkependidikan yang 

berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat 

Menghasilkan karya 
pengabdian kepada 

masyarakat dalam ilmu 

bahasa, sastra, seni dan 

desain bidang kependidikan 

dan nonkependidikan yang 

berbasis pada hasil-hasil 

kajian dan penelitian 

Terselenggaranya pengabdian 
kepada masyarakat yang 

mendukung pengembangan 

pendidikan 

 Pengembangan konsep/naskah 
akademik pendidikan/sekolah 

unggul 

 Penerapan hasil penelitian 

dalam kegiatan pengabdian 

pemberdayaan masyarakat 

 Kerjasama dengan pemerintah 

dan swasta untuk 

meningkatkan pelayanan 

pendidikan masyarakat 

 Pengembangan teknologi tepat 

guna yang dibutuhkan 

masyarakat 

 Pembinaan kepada masyarakat 

dan atau kelompok masyarakat 

 Peningkatan kapabilitas 

dosen/tenaga fungsional secara 

berkelanjutan dalam bidang 
pengabdian kepada masyarakat 

 Jumlah konsep/naskah akademik 
sekolah unggul yang 

dikembangkan 

 Jumlah kegiatan pengabdian 

pemberdayaan masyarakat 

 Jumlah teknologi tepat guna 

yang dihasilkan 

 Jumlah kelompok masyarakat 

binaan 

 Jumlah satuan pendidikan binaan 

 Jumlah dosen yang 

melaksankan/terlibat pengabdian 

kepada masyarakat 
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  Meningkatnya kinerja 

lembaga dan sumber daya 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan 

bangsa 

Meningkatnya kapasitas 

kelembagaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

 Penyusunan dokumen 

pengembangan arah kebijakan 

program pengabdian kepada 

masyarakat 

 Pemutakhiran sistem 

penyelenggaraan pengabdian 

kepada masyarakat 

 Publikasi karya inovatif dosen 

dan mahasiswa 

 Dokumen standar mutu 

penyelenggaraan pengabdian 

 Jumlah publikasi karya inovatif 

dosen 

 Jumlah publikasi karya inovatif 

mahasiswa 

  Diakuinya keahlian SDM 

dan termanfaatkannya hasil- 

hasil penelitian dalam ilmu 

bahasa, sastra, seni dan 

desain bidang kependidikan 

dan nonkependidikan oleh 

masyarakat 

Meningkatnya aktivitas dan 

kualtias pengabdian kepada 

masyarakat para dosen dan 

mahasiswa dalam mengamalkan 

hasil-hasil penelitian 

Pengembangan kemitraan dengan 

pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha dan industri baik di dalam 

maupun luar negeri untuk 

memasyarakatkan karya dosen dan 

mahasiswa 

 Jumlah kemitraan dengan 

pemerintah 

 Jumlah kemitraan dengan DU/DI 

 Jumlah kemitraan dengan 

lembaga formal/non formal 

masyarakat 

4. Menyelenggarakan tata 

pamong fakultas yang 

akuntabel dan transparan 

untuk menjamin 

peningkatan kualitas 

berkelanjutan 

Terselenggaranya tata 

pamong kelembagaan yang 

otonom dan mandiri 

Meningkatnya status 

kelembagaan UM 
 Pemutakhiran data ketenagaan, 

sarana-prasarana dan bidang 

operasional 

 Fasilitasi keikutsertaan civitas 

akademika dalam kegiatan 

akademik dan non-akademik 

tingkat nasional dan 

internasional 

 Penyelenggaraan kegiatan 

akademik dan non-akademik 

tingkat nasional dan 

internasional 

 Optimalisasi implementasi 

standar pelayanan minimal 

 Rasio jumlah dosen-mahasiswa 

(per 1 dosen) 

 Rasion jumlah tenaga 

kependidikan – mahasiswa (per 

1 tendik) 

 Rasio luas ruang kelas – 
mahasiswa (m2 per mhs) 

 Rasio luar laboratorium – 

mahasiswa (m2 per mhs) 

 Rasio jumlah bahan pustaka – 

mahasiswa (per 1 mhs) 

 Statuta baru 

 OTK baru 

 Jumlah kegiatan akademik 

tingkat internasional 

 Dokumen standar pelayanan 

minimal 

 Dokumen sistem penjaminan 

mutu pembelajaran 

 Jumlah prodi penyelenggaraan 

pembelajaran kelas internasional 
  Terselenggaranya tata 

pamong layanan pendidikan 

dan pembelajaran yang 

Menguatnya kapasitas 
kelembagaan dalam 

penyelenggaraan layanan 

 Pemutakhiran pedoman 

akademik yang mengacu pada 

standar nasional    pendidikan 

 Dokumen pedoman 

pengembangan kurikulum 

 Peringkat dunia UM menurut 
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  tangguh, akuntabel, dan 

transparan 

pendidikan dan pembelajaran tinggi 

 Pengembangan kebijakan 

relevansi kurikulum 

 Pengembangan standar-standar 

pembelajaran 

Webometrics 

 Jumlah Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) 

akademik yang diterbitkan 

 Skor TOEFL rerata lulusan S1 

  Terselenggaranya tata 

pamong layanan penelitian 

yang tangguh, akuntabel, dan 

transparan 

Meningkatnya kapasitas 

kelembagaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

penelitian dan peningkatan 

publikasi 

 Pengembangan sistem 

pembinaan, pembiayaan, 

penghargaan publikasi ilmiah 

 Dokumen pedoman tata kelola 

penelitian dan pengembangan 

  Terselenggaranya rara 

pamong layanan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

tangguh, akuntabel dan 

transparan 

Meningkatnya kapasitas 

kelembagaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

 Pengembangan sistem 

pemanfaatan aset oleh pihak 

luar 

 Pengembangan sistem 

pemanfaatan sumber daya 

manusia oleh pihak luar 

 Dokumen pedoman pengelolaan 

aset 

  Terselenggaranya tata 

pamong layanan sistem 

informasi di bidang 

akademik, penelitian, 

pengabdian, kepegawaian, 

keuangan, kemahasiswaan 

yang tangguh, akuntabel, dan 

transparan 

Meningkatnya kapasitas sistem 

informasi akademik, penelitian, 

pengabdian, kepegawaian, 

keuangan, kemahasiswaan, dan 

kemitraan 

 Peningkatan integrasi sistem 

dan mekanisme tata kelola 

kearsipan 

 Peningkatan keandalan 

infrastruktur dan akses 

informasi 

 Peningkatan standar audit 

layanan sistem informasi 

(akuntabilitas) 

 Peningkatan sistem informasi 

publik layanan sistem 

informasi (transparansi) 

 Pengembangan kualifikasi dan 

atau kompetensi bidang 

keahlian dosen dan tenaga 

kependidikan 

 Penguatan sistem administrasi 

kepegawaian melalui 

penggunaan teknologi 

informasi 

 Peningkatan standar audit 

layanan kepegawaian 
 Peningkatan keakuratan dan 

 Dokumen pedoman 

pengintegrasian sistem tata 

naskah dan kearsipan 

 Bandwith (Mbps) 

 Dokumen standar layanan 

kepegawaian 

 Dokumen standar pengelolaan 

keuangan 

 Sistem informasi pengelolaan 

keuangan 

 Dokumen pedoman pengelolaan 

UKM 

 Dokumen pedoman pengelolaan 

ORMAWA 

 Dokumen standar layanan 

kemahasiswaan 
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    keandalan pengelolaan 

keuangan 

 Pengembangan sistem 

informasi keuangan untuk 

pengambilan kebijakan 

 Peningkatan mutu pengelolaan 

keuangan 

 Penguatan kapasitas unit 

kegiatan kemahasiswaan untuk 

pembinaan dan pengembangan 

bakat, minat dan potensi 

mahasiswa 

 Peningkatan standar audit 

layanan kemahasiswaan 

 

  Meningkatnya kualitas tata 

kelola kelembagaan secara 

berkelanjutan melalui 

kemitraan yang kuat 

Meningkatnya kapasitas 

institusional dalam 

mendayagunakan jaringan 

kemitraan secara nasional dan 

regional 

 Peningkatan kerjasama dengan 

perguruan tinggi di dalam dan 

luar negeri 

 Peningkatan kerjasama dengan 

lembaga riset di dalam dan luar 

negeri 

 Peningkatan kerjasama dengan 

dunia industry/dunia usaha di 

dalam dan luar negeri 

 Peningkatan kerjasama dengan 

lembaga pemerintah pusat dan 

daerah 

 Peningkatan kerjasama dengan 

ikatan alumni 

 Jumlah kerjasama dengan mitra 

di dalam negeri 

 Jumlah kerjasama dengan mitra 

di luar negeri 

 Jumlah kerjasama dengan dunia 

usaha/dunia industri di dalam 

negeri 

 Jumlah kerjasama dengan dunia 

usaha/dunia industri di luar 

negeri 

 Jumlah bidang kerjasama dengan 

ikatan alumni 

 



 

 

 

 
 

 

  INDIKATOR  

 
BASELINE 

(2014) 

 
  TARGET  

     2015       2016       2017       2018       2019  

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti lomba karya ilmiah nasional    497   103   129   150   174   254 

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti lomba karya ilmiah internasional    2   4   8   12   15   20 

 Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam minat dan bakat    234   260   292   329   360   417 

 Jumlah mahasiswa peserta pelatihan penulisan proposal PKM    1014   1055   1120   1245   1290   1260 

 Jumlah proposal PKM    512   304   334   364   389   387 

 Jumlah mahasiswa peserta pelatihan penulisan proposal kewirausahaan    405   485   535   580   640   700 

 Jumlah proposal kewirausahaan    140   175   210   225   245   265 

 Jumlah proposal kewirausahaan yang didanai    13   50   59   70   72   86 

 Jumlah karya tulis mahasiswa yang dimuat di media cetak/elektronik    20   25   31   42   48   59 

 Jumlah kegiatan/kontes/lomba/ kompetisi yang diikuti mahasiswa    42   29   32   39   41   44 

 Jumlah Kegiatan ilmiah oleh mahasiswa    31   61   63   70   80   84 

 Jumlah mahasiswa UM dalam kegiatan ilmiah nasional    377   30   34   46   51   52 

 Jumlah mahasiswa UM dalam kegiatan ilmiah internasional    17   26   27   30   40   47 

 Jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran mahasiswa tingkat nasional    41   25   34   45   52   59 

 Jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran mahasiswa tingkat internasional    8   8   12   15   18   23 

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa    928   965   1025   1085   1145   1205 

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan multi-budaya    302   370   410   450   490   530 

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan outbond    621   650   676   727   753   779 

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan bakti sosial    1194   1255   1315   1375   1410   1445 

 Jumlah matakuliah yang memuat pengembangan softskills    380   398   408   443   453   463 

 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan    1872   2030   2140   2250   2310   2420 

 Indeks kepuasan pengguna lulusan    70   75   80   87.3   91.8   97 

 Jumlah lulusan yang berwirausaha    25   30   35   40   45   50 

 Jumlah mahasiswa yang menggunakan jasa konsultasi karir    295   346   402   484   566   648 

 Jumlah kegiatan sosialisasi beasiswa pada mahasiswa    11   10   12   13   14   15 

 Jumlah lembaga/instansi penyedia beasiswa yang diterima mahasiswa    62   53   57   61   62   64 

 Jumlah mahasiswa magang/prakerin di DU/DI pada lembaga dan/atau perusahaan    991   1030   1100   1160   1230   1300 

INDIKATOR KINERJA ANTARA - (AUXILIARY INDICATOR) 

MISI 1 



 

BASELINE 

(2014) 

 multinasional  

Jumlah lembaga dan/atau perusahaan tempat magang/prekerin 

Jumlah skripsi yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

Jumlah tesis yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

Jumlah materi e-learning yang dimuat dalam SIAKAD 

Pusat layanan belajar untuk mahasiswa asing 

Jumlah mahasiswa asing yang menggunakan pusat layanan belajar 

 

 

INDIKATOR KINERJA ANTARA - (AUXILIARY INDICATOR) 

MISI 2 
 
 

  INDIKATOR  2015 2016 2017 2018 2019  

 

 

Jumlah seminar rutin level jurusan 

Jumlah diskusi rutin kelompok bidang (melibatkan dosen dan mahasiswa dari berbagai 

jenjang) 

Jumlah kegiatan colloquium untuk sharing good practices 

Frekuensi akses bahan pustaka yang dilanggan 

Frekuensi pembimbingan per-mahasiswa 

Jumlah mahasiswa bimbingan per-dosen 

Dokumen pedoman pembimbingan tesis/disertasi 

 

 
INDIKATOR KINERJA ANTARA - (AUXILIARY INDICATOR) 

MISI 3 

 

  INDIKATOR  

 

 
 Jumlah layanan pengembangan pendidikan/sekolah unggul  

 Jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam pelayanan pendidikan masyarakat  

278 176 190 216 230 245 

0 35 48 61 74 86 

0 12 25 36 49 60 

59 47 59 67 79 91 

0 1 2 5 7 9 

0 1 1 7 7 9 

 

84 92 107 120 133 148 

52 75 93 105 122 138 

18 22 26 30 33 36 

4 25 27 29 31 33 

42 64 66 66 69 69 

83.5 133 138 143 142 143 

2 1 1 2 2 2 

 

BASELINE 

(2014) 
     2015       2016       2017       2018       2019  

      

      

  30   29   33   36   41   43 

  109   100   109   117   131   138 

 



 

Jumlah kerjasama dengan swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat 

Jumlah payung kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

Jumlah tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai 

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri 

Jumlah mahasiswa yang melaksanakan/terlibat pengabdian kepada masyarakat 

Dokumen system pengusulan dan seleksi proposal 

Dokumen standar mutu penyelenggaraan pengabdian 

 

 
INDIKATOR KINERJA ANTARA - (AUXILIARY INDICATOR) 

MISI 4 

 

  INDIKATOR  

 

 
 Naskah akademik perubahan status  

 Jumlah kegiatan akademik nasional yang diikuti  

 Jumlah kegiatan non akademik nasional  yang diikuti  

 Jumlah  kegiatan akademik internasional  yang diikuti  

 Jumlah kegiatan non akademik internasional yang diikuti  

 Jumlah kegiatan akademik tingkat nasional  

 Jumlah kegiatan non akademik tingkat nasional  

 Jumlah kegiatan non-akademik tingkat internasional  

 Dokumen hasil pengukuran standar pelayanan setiap unit kerja  

 Jumlah prodi memenuhi standar mutu pembelajaran  

 Jumlah prodi mengimplementasikan KBK  

 Jumlah prodi mengimplementasikan system penjaminan mutu pembelajaran  

 Dokumen kebijakan kurikulum  

 Dokumen pedoman standar pembelajaran  

 Frekuensi pemutakhiran isi website  

 Jumlah dosen muda yang memperoleh pembinaan  

 Jumlah ragam media promosi  

90 101 127 153 179 205 

35 23 27 33 34 35 

49 26 26 27 27 27 

85 80 99 104 119 126 

138 151 184 218 254 290 

2805 2970 3515 3557 4599 4675 

9 8 8 8 8 8 

3 2 2 2 2 2 

 

BASELINE 

(2014) 
     2015       2016       2017       2018       2019  

      

      

  1   0   0   0   0   0 

  391   65   72   89   98   109 

  41   48   49   65   78   79 

  65   69   81   85   93   100 

  2   0   2   3   4   5 

  37   42   46   57   62   71 

  45   0   1   8   8   8 

  0   0   1   1   2   2 

  6   6   7   7   7   7 

  34   20   20   20   20   20 

  37   20   20   20   20   20 

  37   20   20   20   20   20 

  3   8   8   8   8   8 

  2   51   51   61   66   66 

  1   1   1   1   1   1 

  28   26   27   30   34   37 

  19   15   16   16   17   17 

 



 

 Frekuensi penyelenggaraan/keikutsertaan pameran produk akademik    7   7   8   8   8   8 

 Jumlah ragam produk akademik yang dipamerkan    57   18   18   18   18   18 

 Jumlah kegiatan akademik yang diikuti tingkat nasional    70   23   23   36   36   41 

 Jumlah kegiatan akademik yang diikuti tingkat internasional    5   5   6   9   12   12 

 Jumlah kegiatan non-akademik yang diikuti tingkat internasional    0   0   1   1   2   2 

 Jumlah kegiatan non-akademik yang diikuti tingkat internasional    0   0   1   1   2   2 

 Jumlah kegiatan akademik yang diselenggarakan tingkat nasional    17   15   15   24   24   24 

 Jumlah kegiatan akademik yang diselenggarakan tingkat internasional    2   0   2   2   3   3 

 Jumlah kegiatan non-akademik yang diselenggarakan tingkat nasional    0   0   1   1   2   2 

 Jumlah kegiatan non-akademik yang diselenggarakan tingkat internasional    0   0   1   1   2   2 

 Dokumen kebijakan pembinaan, pembiayaan, dan penghargaan publikasi ilmiah    1   3   3   3   3   3 

 Dokumen pedoman tata kelola pengabdian kepada masyarakat    2   1   1   1   1   1 

 Dokumen pedoman pemanfaatan SDM oleh pihak luar    1   1   1   1   1   1 

 Jumlah ragam/jenis usaha    5   2   3   3   4   5 

 Dokumen pedoman tata kelola kearsipan    3   2   2   2   2   2 

 Dokumen pedoman tata naskah kedinasan    2   1   1   1   1   1 

 Indeks kepuasan pengguna akses informasi    66   71   76   81   86   91 

 ragam layanan system informasi    23   21   22   24   26   28 

 jumlah prodi/unit kerja yang mengunggah informasi akademik yang relevan    30   13   13   13   13   13 

 frekuensi update informasi profil keahlian dosen    21   20   20   20   20   20 

 Jumlah kelompok keahlian dosen    46   30   30   30   30   30 

 Jumlah kegiatan pengembangan kualifikasi dan/atau kompetensi dosen    91   99   105   109   113   117 

 Jumlah dosen yang terlibat kegiatan pengembangan kualifikasi dan/atau kompetensi    92   102   112   122   132   142 

 Jumlah kegiatan pengembangan kualifikasi dan/atau kompetensi tendik    21   23   24   25   28   31 

 Jumlah tendik yang terlibat kegiatan pengembangan kualifikasi dan/atau kompetensi    7   12   17   22   27   32 

 Frekuensi update sistem administrasi kepegawaian secara on-line    3   4   4   4   4   4 

 Frekuensi update data administrasi kepegawaian secara on-line    2   3   3   3   3   3 

 Jumlah tendik yang memiliki kompetensi bidang pengelolaan keuangan    4   4   5   6   7   8 

 Jumlah kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan    1   2   3   3   4   4 

 Jumlah temuan dalam pengelolaan keuangan    10   9   8   7   6   5 

 Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)    3   2   2   2   2   2 

 Dokumen pedoman pengelolaan kegiatan mahasiswa asing    4   4   4   4   4   4 

 Jumlah pelatihan Pembinaan/pengelolaan kegiatan kemahasiswaan    5   6   7   8   9   10 



 

 Jumlah Pembina/pengelolaan yang mengikuti pelatihan    7   6   13   13   13   13 

 Jumlah ragam kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri    7   5   6   7   10   11 

 Jumlah ragam kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri    6   5   6   6   8   9 

 Jumlah ragam kerjasama dengan lembaga riset di dalam negeri    0   1   2   3   4   6 

 Jumlah ragam kerjasama dengan lembaga riset di luar negeri    3   5   6   6   7   7 

 Jumlah ragam kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri di dalam negeri    3   1   2   3   4   5 

 Jumlah ragam kerjasama dengan dunia usaha/dunia industry di luar negeri    11   6   8   8   10   12 

 Jumlah ragam kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat    17   13   14   15   16   18 

 Jumlah ragam kerjasama dengan lembaga pemerintah daerah    4   3   4   5   5   7 

 Jumlah ragam kerjasama dengan ikatan alumni    9   4   5   6   7   8 
 


