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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam Pembukaan UUD 1945, secara jelas diamanatkan bahwa tujuan Pemerintah Negara 

Indonesia antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih eksplisit diterjemahkan 

dalam Batang Tubuhnya yaitu Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan terutama pasal yang 

menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Implementasinya secara lebih nyata terlihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) khususnya dalam Bab II, pasal 3 yang menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggungjawab 

 Era globalisasi yang ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dahsyat, khususnya ilmu dan teknologi informatika, membawa dampak yang tak terhindarkan, sulit 

diprediksi, dan susah dikendalikan terhadap pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Universitas 

Warmadewa saat ini berada dalam situasi berbeda dibandingkan saat pendiriannya. Perubahan 

lingkungan ekternal terkait dengan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal sangat 

cepat berlangsung. Persaingan di antara penyedia layanan pendidikan tinggi juga makin ketat terutama 

dengan kedatangan pendatang baru dan invasi pendatang layanan pendidikan tinggi berbendera asing 

yang akan bebas masuk ke Indonesia. Bukan hanya itu, perubahan pesat juga melanda sektor pengguna 

lulusan. Perubahan regulasi dalam pendidikan tinggi dan perubahan kebutuhan stakeholders terhadap 

kualitas layanan merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius kalau Universitas 

Warmadewa tidak ingin ditinggalkan atau tertinggal 

 Perubahan lingkungan eksternal langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada 

perubahan lingkungan internal. Oleh sebab itu Universitas Warmadewa harus mampu mengembangkan 

upaya atau stratregi kreatif dan inovatif agar tantangan dan kelemahan yang ada dapat ditransformasi 

menjadi peluang dan kekuatan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Universitas Warmadewa sebagai salah satu pusat 

pendidikan tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk membangun pendidikan 

yang berkualitas agar lulusannya mampu memberi kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

sesuai dengan cita-cita NKRI yang tercantum dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. 

Pembangunan institusional yang berkualitas hendaknya juga memperhatikan dan mempertimbangkan 
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perubahan lingkungan eksternal maupun internal sehingga adaptif dan responsif terhadap perubahan 

yang berlangsung cepat. Dalam konteks ini peran Rencana Strategik (Renstra) menjadi sangat vital. 

 Seperti diketahui bahwa Visi Universitas Warmadewa adalah “Menjadi pusat pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bermutu, berintegritas, berwawasan 

lingkungan kepariwisataan, dan kompetitif secara global pada tahun 2034”. Untuk mencapai visi 

dimaksud maka dibuatlah arah pengembangan untuk menuju Global Competitive University (Roadmap 

to Global Competitive University) pada tahun 2034 yang tahapannya diformulasikan sebagai berikut 

(RIP Unwar, 2011-2034): (1) Tahap 2011-2014 Unwar menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat berwawasan lingkungan kepariwisataan yang unggul di Bali; (2) Tahap 

2015-2018 Unwar menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

berwawasan lingkungan kepariwisataan yang unggul di Indonesia Timur; (3) Tahap 2019-2022 Unwar 

menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan lingkungan 

kepariwisataan yang unggul di Indonesia; (4) Tahap 2023-2026 Unwar menjadi pusat pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan lingkungan kepariwisataan yang unggul di 

ASEAN; (5) Tahap 2027-2030 Unwar menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat berwawasan lingkungan kepariwisataan yang unggul di Asia, (6) Tahap 2031-2034 Unwar 

menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan lingkungan 

kepariwisataan yang unggul di Dunia. 

 Pada tahap sebelum 2015, capaian pembangunan Unwar dinilai belum optimal, karena Unwar 

masih fokus pada pengembangan sebagai Pra Excellent Teaching University sehingga lulusannya 

belum dapat dinilai sebagai lulusan layaknya yang dihasilkan oleh Teaching University yang ideal. 

Masih ada banyak hal yang perlu dibenahi sebelum tiba ke era excellent teaching university. 

Berdasarkan hal inilah Renstra Unwar 2015 – 2018 dikembangkan, dengan tujuan agar permasalahan 

yang dihadapi sebelumnya dapat diatasi melalui pengembangan strategi dan kebijakan yang tepat 

sehingga cita-cita untuk menjadikan Unwar sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang 

berwawasan lingkungan kepariwisataan yang unggul di Indonesia Timur dapat diwujud-nyatakan. 

1.2 Tujuan   

 Rencana Strategis Universitas Warmadewa ini disusun dengan tujuan untuk mendapat 

gambaran yang jelas tentang rencana dan program kerja yang perlu dilakukan di dalam mengembangkan 

lembaga sehingga rencana strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam 

menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Tujuan lain dari Renstra ini adalah 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas 

kinerja perguruan tinggi. 
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1.3 Manfaat 

 Rencana Strategis Universitas Warmadewa akan memberikan manfaat kepada pihak pimpinan 

dan pengambil keputusan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya 

mengembangkan perguruan tinggi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. 

Renstra ini juga dapat dipakai sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dan unsur penunjang 

dalam melaksanakan kegiatan sehingga selaras dengan kebijakan yang telah digariskan dalam Statuta 

Unwar, Pola Ilmiah Pokok (PIP) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unwar. 

 Renstra Unwar juga sebagai salah satu tolok ukur evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi di Universitas Warmadewa. Dengan mengacu pada Renstra, diharapkan segala bentuk kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan optimal dengan 

mengutamakan pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki sehingga Unwar mampu menjadi 

perguruan tinggi swasta yang bermutu, berintegritas dan berwawasan lingkungan. 
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BAB II 

DASAR PEMIKIRAN 

  

 Rencana Strategis Universitas Warmadewa dilandasi oleh pemikiran yang dirumuskan dengan 

memperhatikan perspektif masa depan dalam menyambut era otonomi kampus, era informasi dan era 

globalisasi serta tuntutan profesionalisme maupun kompetensi. 

 Dasar pemikiran yang menjiwai pengembangan Universitas Warmadewa adalah sebagai 

berikut : 

1. Budaya yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan kebebasan akademik berdasarkan kaidah-

kaidah ilmiah. 

2. Kepuasan masyarakat dan pengguna lulusan diutamakan dengan menerapkan penjaminan mutu 

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan yang senantiasa berkembang. 

3. Manajemen organisasi dan kepemimpinan yang berdasarkan atas profesionalisme, layanan yang 

berkualitas, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan. 

4. Keunggulan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan semangat 

kemandirian dan otonomi keilmuan. 

5. Semangat kebersamaan dalam pembangunan berkelanjutan berlandaskan Tri Hita Karana. 

6. Penerapan tagline: Bermutu, Berintegritas, dan Berwawasan Lingkungan kepariwisataan. 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

3.1 Visi 

 Menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 

bermutu, berintegritas, berwawasan lingkungan kepariwisataan, dan kompetitif secara global pada 

tahun 2034. 

3.2 Misi 

Misi  yang  diemban  dalam  rangka  mewujudkan  visi  sebagaimana tertulis di atas adalah: 

1. Melaksanakan pendidikan secara profesional yang mampu menghasilkan lulusan yang 

bermutu dalam atmosfer akademik yang kondusif, sistem penjaminan mutu yang baik dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat (social needs), serta berorientasi pada peningkatan 

relevansi, atmosfer akademik, manajemen internal, keberlanjutan, kesetaraan dan efisiensi.  

2. Melaksanakan penelitian unggulan berbasis lingkungan kepariwisataan yang dapat memberi 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan tata kelola modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

3.3 Tujuan 

Sejalan  dengan  rumusan  visi  dan  misi  di  atas,  maka  aktivitas Unwar diarahkan untuk  

mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, berintegritas, beretika akademik, dan berwawasan 

lingkungan kepariwisataan.  

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 

4. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan  di luar 

negeri untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. 

5. Meningkatkan layanan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

6. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan pegawai.  

7. Meningkatkan aksesibilitas institusi bagi masyarakat. 
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3.4 Sasaran 

 Unwar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan Pola Ilmiah Pokok  (PIP) 

lingkungan kepariwisataan mempunyai sasaran sebagai berikut: 

1. Merangcang dan menerapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dengan pendekatan SCL dalam 

pembelajaran. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pembelajaran. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional terindeks. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian berbasis lingkungan kepariwisataan. 

5. Memperluas kerjasama institusional dengan berbagai pihak terkait untuk unggul di Kawasan Timur 

Indonesia. 

6. Mengimplementasikan tata kelola institusi yang baik (GUG). 

7. Mengembangkan sistem informasi manajemen tata kelola akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, 

keuangan, dan sarana prasarana berbasis TI dan terintegrasi serta menerapkan audit mutu internal dan 

keuangan secara berkelanjutan. 

8. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan sivitas akademika dan karyawan. 

9. Meningkatkan aksesibilitas institusi bagi masyarakat. 

10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas input dan output untuk mampu bersaing di Kawasan Timur 

Indonesia. 
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BAB IV 

KONDISI UMUM UNIVERSITAS WARMADEWA 

4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian 

 Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Universitas Warmadewa 

dilakukan dengan persiapan yang matang dengan melibatkan berbagai stakeholder internal maupun 

eksternal. Melalui pembahasan teoritis, penelusuran studi pustaka yang relevan, pembahasan existing 

situation sebagai produk pembangunan sebelumnya, dan pencermatan terhadap perubahan lingkungan 

strategik, rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian menjadi sangat jelas dan sangat 

realistik. Strategi pencapaian sasaran secara eksplisit termuat dalam Renstra dan secara lebih eksplisit 

lagi dalam RKAT, karena lebih jelas dilihat dari aspek rentang waktu pencapaian dan dukungan 

kelengkapan dokumen. 

 Untuk menyosialisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian sasaran di 

kalangan internal stakeholders, yang tujuannya agar pemahaman mereka meningkat, telah dilaksanakan 

berbagai strategi. Namun demikian berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2013, 

ternyata baru 80% dari internal stakeholders memiliki pemahaman baik. Sesungguhnya, visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian sasaran mesti dipahami dengan baik oleh seluruh stakeholders, 

baik internal maupun ekternal. Tanpa pemahaman yang baik niscaya motivasi untuk mau dan ikut 

membangun institusi sulit tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, ke depan sosialisasi harus lebih 

digalakkan baik di kalangan internal stakeholders maupun ekternal stakeholders. 

4.2 Tata Pamong 

 Tata pamong Unwar secara umum telah berjalan dengan baik. Struktur yang ada sudah jelas, 

sivitas akademika berperan sesuai dengan fungsinya, namun ada beberapa kelemahan yang perlu 

diperbaiki dalam peningkatan tata pamong Unwar lima tahun ke depan. Kelemahan yang perlu ditutupi  

antara lain; belum ada penetapan dari Rektor tentang berlakunya standar identitas visual Unwar. 

Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIS) belum lengkap, terbatasnya kiprah pimpinan di masyarakat 

yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta data hasil Rapat Tinjauan Manajemen 

(RTM) di tingkat pusat dan fakultas belum ada. Sudah tersedia dokumen mutu akademik tetapi belum 

disertai kelengkapan dokumen mutu nonakademik. Monitoring, evaluasi, dan audit mutu belum 

dilaksanakan secara merata dan berkesinambungan pada masing-masing unit kerja. Unit atau lembaga 

yang khusus menangani etika dosen belum ada, sistem operasional prosedur penerimaan mahasiswa 

baru belum dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, sistem data terkait sarana dan prasarana belum 

terintegrasi. Aspek manajemen administrasi belum berjalan secara optimal dan OTK juga belum 

berjalan dengan baik. 
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4.3 Jumlah Mahasiswa dan Alumni 

Perkembangan minat masyarakat untuk memilih Universitas Warmadewa selama 5 tahun 

terakhir (tahun 2009 – 2014) menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan (rata-rata 23,70%) ini 

berarti kepercayaan masyarakat terhadap Unwar semakin meningkat demikian juga dengan jumlah 

mahasiswa yang mendaftar kembali juga proporsional dengan minat masyarakat yaitu mengalami 

peningkatan rata-rata 23,86% setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada jumlah mahasiswa secara 

keseluruhan yang juga terus mengalami peningkatan rata-rata 16,77% setiap tahunnya. Namun 

demikian seleksi penerimaan mahasiswa baru belum dilakukan secara merit sistem (sistem prestasi) 

mengingat jumlah yang lulus seleksi dibandingkan dengan yang mendaftar masih mendekati 100%. 

Rasio dosen dengan mahasiswa pada tahun 2014 yaitu 1 : 11 masih dibawah rasio ideal yaitu sebesar 

1: 30 sehingga dengan rasio tersebut  masih dimungkinkan  penambahan daya tampung mahasiswa baru  

yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai  agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. 

Data perekembangan jumlah mahasiswa Unwar dan rasio dosen dengan mahasiswa dapat dilihat 

tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Perkembangan Jumlah Mahasisiswa Baru, Jumlah Mahasiswa aktif dan Rasio Dosen 

Tahun 2009-2014. 

 

Tahun 

Akademik 

Mahasiswa Baru Jumlah 

Mhs 

Aktif 

(Reg) 

 

Kenai 

kan 

(%) 

Rasio 

Dosen 

dan 

Mhs 

 

Daftar 

Awal 

 

Kenaikan 

(%) 

 

Lulus 

Test 

 

Kenaikan 

(%) 

 

Daftar 

Kembali 

 

Kenaikan 

(%) 

2009/2010 1,027  716  565  1,763  1:07 

2010/2011 1,002 (2.43) 769 7.40 648 14.69 1,899 7.71 1:08 

2011/2012 1,227 22.46 1,024 33.16 843 30.09 2,190 15.32 1:08 

2012/2013 1,544 25.84 1,082 5.66 897 6.41 2,509 14.57 1:09 

2013/2014 2,300 48.96 1,905 76.06 1294 44.26 3,249 29.49 1:11 

Rata-rata  23.70  30.57  23.86  16.77  

Catatan : 

Kualitas lulusan sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat 

karena dengan kualitas lulusan yang baik dapat meningkatkan daya saing dalam masyarakat, salah 

satu indikator kualitas lulusan mamasiswa adalah indek prestasi kumulatif yang diperoleh oleh 

lulusan. Indeks Prestasi lulusan Universitas Warmadewa selama lima tahun terakhir (Tahun 2009 – 

2014) menunjukkan peningkatan yang cukup stabil yaitu IP kumulatif 3,20 pada tahun 2009/2010 

dan pada tahun 2013/2014 meningkat menjadi 3,30 dengan rata-rata sebesar 3,26%. Demikian juga 
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dengan lama masa studi; sebanyak 79,25% dapat menyelesaikan masa studi kurang dari 4 tahun dan 

sebesar 20,75 % menyelesaikan studi lebih dari 4 tahun. Jumlah alumni sampai pada tahun 

2013/2014 mencapai 24.258 orang merupakan jumlah yang cukup besar . Perkembangan lama masa 

studi, indek prestasi kumulatif  lululsan dan jumlah alumni selama tahun 2009 – 2014 adalah seperti 

table berikut : 

Tabel 2 

Perkembangan Lama Masa Studi , Indek Prestasi dan Jumlah Alumni  

Tahun 2009 – 2014 

Tahun Akademik 
Lama masa studi (%) 

IP Komulatif Jumlah 

Alumni ≤ 4 tahun 4-7 tahun ≥ 7 tahun 

2009/2010 68.03 22.13 9.84 3.26 21563 

2010/2011 80.38 13.71 5.91 3.27 22633 

2011/2012 81.94 13.12 4.95 3.28 23224 

2012/2013 87.69 9.40 2.91 3.26 23909 

2013/2014 78.21 17.14 4.64 3.30 24258 

Rata-rata 79.25 15.10 5.65 3.27  

 

Perkembangan jenis beasiswa selama 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan yaitu meningkat dari 8 jenis bea siswa pada tahun 2009 meningkat menjadi 12 jenis 

beaswiswa pada tahun 2013 dan 2014, demikian juga dengan jumlah mahasiswa yang menerima 

bea siswa tidak banyak meningkat. Perkembangan jenis dan jumlah penerima bea siswa pada tahun 

2009-2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Perkembangan Jenis Beasiswa, Sumber Beasiswa dan Penerima Beasiswa 

Tahun 2009-2014 

Tahun Akademik 
Jumlah Jenis 

Beasiswa 

Jumlah Sumber 

Beasiswa 

Jumlah Penerima 

Beasiswa (orang) 

2009/2010 8 5 683 

2010/2011 8 6 382 

2011/2012 8 6 202 

2012/2013 12 9 184 

2013/2014 9 6 195 

Catatan : semua beasiswa yg pernah di terima/oleh mhs. 
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4.4 Sumber Daya Manusia 

Unwar melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara transparan dan 

akuntabel. SDM di Unwar dikelola berdasarkan sistem berbasis kinerja (performance based system). 

Sistem ini menjamin semua aktivitas fungsional SDM di Unwar untuk kemudian diarahkan guna 

mencapai kinerja yang direncanakan. Sebagai pendukung tujuan tersebut, Unwar telah memiliki 

dokumen yang diperlukan seperti Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Renstra, Peraturan 

Karyawan, Organisasai dan Tata Kelola. Unwar belum memiliki dokumen seperti; peraturan 

remunerasi, jenjang karier, penilaian kinerja, dokumen tentang perencanaan kebutuhan sumber daya 

manusia  dan  sistem  rekruitmen.  Peningkatan  kapasitas  tenaga  pendidik  (dosen)  dan  tenaga 

kependidikan  (pegawai)  perlu  ditingkatkan  sesuai  bidang  kerja  agar  tercipta  suasana  kerja  dan 

kepuasan bagi para stakesholder. 

Unwar  sampai saat ini memiliki 294 orang dosen dan  119 orang pegawai yang tersebar di 

seluruh unit. Data dosen  dan tenaga kependidikan unwar seperti pada tabel 4 dan tabel 5 menunjukan 

bahwa: dari aspek jabatan akademik, baru sedikit dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar 

yaitu hanya 2 %  dan paling banyak  memiliki jabatan akademik lektor kepala  yaitu sebanyak 

sebanyak 49% dan ada 19 % dosen yang belum memiliki jabatan akademik. Dari aspek jenjang 

pendidikan, dosen yang berpendidikan S1 sebesar  14 %, S2 sebesar 76 % dan S3 sebesar 10 %. Dari 

aspek golongan/pangkat, 44 % dosen masih memiliki golongan III,  dan sebanyak 56% golongan IV. 

Untuk tenaga kependidikan, dari  aspek jenjang pendidikan sebanyak 63% berpendidikan SMA, D2 

dan D3 sebanyak 2 %, S1 sebesar 30%, dan S2 sebesar 2 %. 

Tabel 4 

Data Dosen Universitas Warmadewa  

Tahun 2014  (N=294) 

No Uraian Jumlah Persentase 

1 
Jabatan Akademik 

- Guru Besar 6 2% 

- Lektor Kepala 145 49% 

- Lektor 70 24% 

- Asisten Ahli 18 6% 

- Tenaga Pengajar 55 19% 

2 Jenjang Pendidikan 

- S1 42 14% 

- S2/SP1 224 76% 

- S3/SP2 28 10% 

3 SERDOS 
 
 
 

182 62% 

Golongan/ Pangkat 



[RENSTRA UNWAR] 2015 - 2018 

 

 

11 

 

No Uraian Jumlah Persentase 

4 
- IIIa / Penata Muda 10 3% 

- IIIb / Penata Muda Tingkat I 59 20% 

- IIIc / Penata 27 9% 

- IIId / Penata Tingkat I 35 12% 

- IV a / Pembina 57 19% 

- IV b / Pembina Tingkat I 43 15% 

- IV c / Pembina Utama Muda 48 16% 

- IV d / Pembina Utama Madya 9 3% 

- IV e / Pembina Utama 6 2% 

 

Tabel 5 

Data Pegawai Universitas Warmadewa  

Tahun 2014 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah % 

1 SD 5 3 

2 SMP 1 1 

3 SMA 95 63 

4 D1 0 0 

5 D2 2 1 

6 D3 1 1 

7 S1 45 30 

8 S2 3 2 

9 S3 0 0 

 Jumlah 119 100 

 

4.5 Kurikulum Universitas Warmadewa 

 Secara umum dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang tersedia di 

Universitas Warmadewa sudah memadai. Kebijakan, peraturan, pedoman atau buku pedoman tentang 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum sudah mengacu pada peraturan pemerintah, 

peraturan universitas dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh rektor. Pedoman perencanaan, 

pengembangan pemutakhiran kurikulum sudah ada namun belum semua prodi melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara optimal. Monitoring dan evaluasi terhadap 

kurikulum yang diberlakukan masih lemah. Evaluasi secara berkala terhadap implementasi kurikulum 

yang tertuang dalam silabus, course outline, satuan acara perkuliahan masih dilakukan oleh masing-

masing dosen, dalam arti belum dilakukan secara terstruktur melalui unit pengkaji yang jelas. 
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 Sistem pembelajaran yang diterapkan di Universitas Warmadewa mengacu pada pendekatan 

student-centered learning (SCL) yang mengarah pada KKNI. Walaupun sudah menerapkan student-

centered learning, namun belum semua prodi yang ada di Unwar menerapkan pendekatan SCL secara 

optimal. Sebagian dosen masih menerapkan sistem pembelajaran yang bersifat tutorial. Evaluasi  

terhadap hasil belajar mahasiswa belum mampu mengakomodasi sistem SCL. Monitoring dan evaluasi 

terhadap komponen-komponen yang terlibat dalam pendekatan SCL belum terimplementasi secara 

optimal dan belum dilaksanakan secara berkala dan konsisten.  

 Sistem dan mutu pembelajaran yang berlangsung di Universitas Warmadewa sudah baik. Unit 

Penjaminan Mutu, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, sudah berjalan dengan baik 

namun masih perlu dibentuk unit-unit pengkajian dan pengembangan sistem mutu pembelajaran untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, integritas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. Hanya sedikit hasil penelitian 

yang dapat dikaitkan dengan mata kuliah tertentu dan di masing-masing prodi masih sedikit hasil 

penelitian yang dapat dipakai sebagai buku ajar. Hal ini tentunya dapat memengaruhi pengembangan 

proses pembelajaran yang berbasis kompetensi.  

 Dokumen tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan 

memang sudah ada, tetapi konsistensi pelaksanaannya atau implementasinya masih kurang memadai. 

Peluang civitas akademika untuk menyampaikan pendapat atau ide masih perlu ditingkatkan. Yang 

menjadi pembicara dalam diskusi-diskusi akademik masih perlu digalakkan sehingga dosen ataupun 

mahasiswa tidak hanya sebagai peserta tetapi sebagai pencetus ide dalam suatu even yang bergengsi. 

Pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik belum 

terlaksana dengan baik.  

 Sistem pengembangan suasana akademik di Universitas Warmadewa sudah baik dan kondusif 

serta diharapkan pembelajar dapat meraih prestasi akademik secara maksimal. Kebijakan sudah ada 

namun strateginya belum jelas dan belum ada program implementasi yang terjadwal. Pengembangan 

fasilitas dan infrastruktur sudah dilakukan dengan baik tetapi pengerahan sumber daya masih terbatas, 

monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut untuk perbaikan secara berkelanjutan belum dilaksanakan 

dengan baik. Pelatihan bagi mahasiswa untuk peningkatan prestrasi perlu ditingkatkan. Pendampingan 

oleh dosen juga perlu ditingkatkan. Bantuan dana untuk peningkatan prestasi mahasiswa juga masih 

rendah.  
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4.6 Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi. 

 Pengelolaan dana Unwar telah berjalan dengan baik yaitu mengacu pada sistem tata kelola 

keuangan yang berdasarkan pada peraturan pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Yayasan 

Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Nomor  

846//YAS.KORPS/XII/2011. Surat Keputusan Yayasan tersebut kemudian diubah dengan Surat 

Keputusan Yayasan Nomor 484/YAS.KORPS/VIII/2012 dan diubah lagi dengan Surat Keputusan 

Yayasan Nomor 725/YAS.KORPS/XII/2013 tentang perubahan kedua kali pedoman tata kelola 

keuangan berbasis kinerja Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali dan Standar Operasional 

Prosedur tata kelola keuangan Unwar. 

 Perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan di Unwar mengacu pada visi, misi, tujuan, 

Renstra, Statuta, ketentuan umum anggaran dan pagu anggaran serta berdasarkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas. 

Perencanaan kegiatan dan anggaran di Unwar disusun dengan pendekatan kinerja yang dituangkan 

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta petunjuk operasional. Pembahasan 

RKAT dilakukan secara bottom up mulai dari tingkat program studi dan laboratorium, fakultas 

hingga rektorat dan top down mulai dari tingkat rektorat hingga ke program studi. RKAT yang 

telah disusun kemudian dimintakan persetujuan senat dan disahkan oleh Yayasan Kesejahteraan 

Korpri Provinsi Bali.  

 Penerimaan dan pengalokasian dana Unwar setiap tahun mengalami peningkatan yang 

signifikan walaupun demikian sumber-sumber penerimaan Unwar masih mengandalkan sumber 

dari mahasiswa. Pengalokasian dana ke masing-masing program studi yang ada di fakultas dan 

unit di lingkungan Unwar didasari atas pendekatan pendapatan dan skala prioritas program. 

Penerimaan dan pengalokasian dana di lingkungan Unwar dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. Alokasi anggaran lebih dominan pada pos belanja pegawai dan belanja rutin 

dibandingkan pos anggaran lainnya. 

 Monitoring dan evaluasi tata kelola keuangan Unwar dilakukan setiap  tri wulan, setiap 

semester dan setiap tahun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unwar. Monitoring dan 

evaluasi tatakelola keuangan di Unwar dilakukan melalui mekanisme audit inetrnal dan audit 

eksternal. Audit internal dilakukan oleh Yayasan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI). Tugas 

dari SPI yaitu melakukan pengawasan atas laporan kegiatan dan penggunaan dana. Adapun untuk 

laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor eksternal yang independen (akuntan publik) yang 

ditetapkan oleh Yayasan. 

 Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ), laporan aktivitas, dan 

SPI masih sering terlambat, hal ini berakibat tertundanya permohonan ganti uang ke Yayasan. Sarana 

dan prasarana yang dimiliki saat ini secara umum belum memadai, seperti: ruang kelas, ruang kerja 
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dosen, laboratorium, perpustakaan, sarana penunjang pembelajaran dalam kelas, sarana parkir, 

gelanggang mahasiswa secara kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan.  

 Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIM-T) telah ada namun pemanfaatannya belum 

berjalan secara optimal. Ada beberapa program yang belum memiliki lisensi antara lain; Auto Cad, 

SAP, 3D home, 3D Max. 

4.7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama. 

 Unsur Penelitian di Universitas Warmadewa sampai saat ini, yaitu tahun 2014, masih perlu 

ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya dosen yang jumlahnya sebanyak 

294 orang mestinya memiliki potensi besar apabila berfungsi secara produktif. Merujuk pada Tridharma 

Perguruan Tinggi, maka Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang sangat 

strategis peranannya di era kompetisi dewasa ini. Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan 

tinggi dituntut mampu mengembangkan atmosfir, etika, dan budaya akademik berbasis  penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua komponen di Universitas Warmadewa mulai 

dari pimpinan, staf pengajar/dosen, mahasiswa, pelaksana, sampai stakeholders diharapkan ikut terlibat 

dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu 

dilaksanakan berbagai upaya  melalui suatu kinerja lembaga, sehingga meningkatkan kepercayaan, 

citra, dan apresiasi masyarakat, terhadap  Universitas Warmadewa meningkat. Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi.  

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas 

Warmadewa sepanjang perjalanannya masih belum memenuhi harapan pemangku kepentingan. Untuk 

itu, dukungan semua pihak sangat diharapkan agar kepercayaan dan kesempatan bekerjasama dengan 

pihak lain dapat ditingkatkan. Sebaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum 

merata/terdistribusi dengan baik kepada semua dosen karena masih bergantung pada keaktifan dosen 

yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat dosen untuk meneliti dan melakukan 

pengabdian masih rendah. Dana penelitian dari universitas masih minim sehingga ini menjadi kendala 

bagi dosen untuk meningkatan kapasitas di bidang penelitian dan ini merupakan bahan pemikiran untuk 

ditingkatkan di tahun mendatang. Raihan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari luar 

universitas masih relatif rendah. Ini berarti para dosen perlu dimotivasi dan difasilitasi untuk meraih 

dana yang tersedia. 
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Tabel 6. 

Jumlah Judul Penelitian Dosen Tetap Unwar Tiga Tahun Terakhir 

No. 
Sumber 

Pembiayaan 

Jumlah Judul Penelitian 
Total 

2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh peneliti 69 81 96 N1= 246 

2 Universitas 63 72 78 N2= 213 

3 Kemdiknas/Kementerian lain terkait 12 11 6 N3=   29 

4 Institusi dalam negeri di luar 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 

33 55 46 N4= 134 

5 Institusi luar negeri 0 2 1 N5=     3 

Total (%) 
177 

(60,2%) 

221 

(75,17%) 

227 

(77,21%) 

       625 

 

Tabel 7 

Jumlah Kegiatan PkM yang Dilakukan Dosen Tetap Unwar Berdasarkan Sumber Pembiayaan Selama 

Tiga Tahun Terakhir 

 

No. 
Sumber Pembiayaan 

Kegiatan PkM 

Jumlah Kegiatan PkM 
Jumlah 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh dosen 34 35 35 N1=  104 

2 Universitas 32 35 43 N2=  110 

3 Kemdiknas/Kementerian lain terkait 1 0 1 N3=      2 

4 Institusi dalam negeri di luar 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 

20 32 39 N4=    91 

5 Institusi luar negeri 0 0 0 N5=      0 

Total 87 102 118          307 

   

Bidang Kerjasama dari tingkat Universitas sampai Fakultas, Universitas Warmadewa mempunyai MoU 

dengan institusi dalam negeri sebanyak 93, dan dengan luar Negeri sebanyak 12, namun 

implementasinya masih rendah 
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BAB V 

ISU STRATEGIS 

Setiap institusi, tidak terkecuali institusi pendidikan, dalam perjalanannya pasti pernah 

berhadapan dengan proses yang disebut perubahan. Agar perubahan itu tidak menjadi penghalang 

pembangunan maka kesiapan dan kesigapan diri untuk mengawal dan mengantisipasinya menjadi amat 

penting. Sehubungan dengan hal tersebut, serta memperhatikan kerangka pengembangan pendidikan 

tinggi yang meliputi otonomi, kompetisi, dan kesehatan, maka sebelum strategi dasar dan  kebijakan 

atau program pengembangan ditetapkan, isu-isu strategis yang diprediksi akan mempengaruhi 

pembangunan secara langsung maupun tidak langsung perlu diidentifikasi. Berikut ini adalah beberapa 

isu strategis yang dimaksud:  

5.1 Good University Governance 

Paradigma baru pendidikan sebagai pusat penciptaan dan pengembangan ilmu dan teknologi 

menuntut perubahan peran dan proses penyelenggaraan lembaga pendidikan. Dalam konteks ini aspek 

kesehatan lembaga harus mampu memicu sumber daya yang ada untuk menjamin terwujudnya visi misi. 

Visi misi yang kuat yaitu visi misi yang jelas, terukur, dan spesifik merupakan salah satu tolok ukur 

kesehatan lembaga. Visi misi yang seperti ini mampu membangun motivasi dan komtmen anggota 

organisaasi dan mampu memantik kinerja yang efektif dan efisien.  

UU Sisdiknas, pasal 48, ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelolaan dana pendidikan 

berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip transparansi berarti 

keterbukaan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada stakeholders 

dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Keterbukaan dimaksud meliputi keterbukaan informasi, 

komunikasi, dan bahkan keterbukaan dalam hal budgeting. Sementara itu, akuntabilltas memiliki makna 

pertanggungjawaban yang meliputi pelaporan, penjelasan, dan dapat dipertanyakan bagi setiap 

konsekuensi yang sudah dihasilkan dalam setiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan termasuk 

di dalamnya administrasi. 

Untuk menjawab tantangan ini Universitas Warmadewa harus senantiasa memperkuat kapasitas 

dirinya baik dalam tatanan organisasi dan tata kelola (Institutional building) maupun dalam tatanan 

sumber daya (capasity building).  

5.2 Perkembangan Tehnologi 

Marginalisasi negara-negara sedang berkembanng adalah salah satu penyebab dahsyatnya 

perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK). Dominasi produk primer yang pernah berjaya beberapa 

dasa warsa lalu mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang yang masih 

mempunyai sumber pendapatan yang berlimpah. Sekarang kondisi ini telah bergeser dan ditandai oleh 

peningkatan yang amat bermakna bagi pangsa pasar komoditi berteknologi tinggi. Artinya “resources 



[RENSTRA UNWAR] 2015 - 2018 

 

 

17 

 

based economy” telah bergeser ke “knowledge based economy”. Kondisi ini tentu merupakan tantangan 

besar yang menghadang negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita tidak ingin terus 

menjadi bangsa marginal, tidak ada kata lain bagi institusi pendidikan tinggi selain memperbaiki 

kualitas agar mampu berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat  

Apalagi perubahan iptek di bidang teknologi informasi dan komunikasi, proses dan 

kemajuannya berlangsung super cepat dengan  implikasi pengusangan ilmu dan teknologi yang juga 

berproses super cepat. Secara umum hal ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan 

mansia termasuk kehidupan pendidikan. Format pendidikan konvensional yang terlalu mendewakan 

penguasaan ilmu dan pengajaran yang bertumpu pada teaching approach yang dikenal sebagai teacher 

centered learning (TCL) sudah terasa kurang tepat karena sistem ini tidaklah begitu adaptif terhadap 

perubahan iptek yang begitu cepat. Ke depan Unwar harus sudah mulai berancang-ancang menuju 

pendidikan yang berbasis kompetensi yaitu pendidikan yang bertumpu pada learning approach yang 

dikenal sebagai student centered learning (SCL)  

Di sisi lain, kemajuan iptek di bidang komunkasi dan infornasi membawa konsekuensi lain yaitu 

terbentuknya masyarakat berpengetahuan (knowledge based society), yang salah satu cirinya adalah 

continous learning yaitu belajar sepanjang hayat. Pembelajaran 3 dimensi : lifelong, lifedeep, dan 

lifewidth akan menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan bagi setiap anggota masyarakat agar bisa 

mempertahankan posisinya di lingkungan pekerjaannya. Dalam proses penyimpanan, pengaksesan, 

pendistribusian, dan penganalisaan data, kemajuan TIK juga berdampak luar biasa. Pndidikan jarak jauh 

(distance learning atau online learning) akan menjadi tren di masa mendatang.  

5.3 Globalisasi 

Globalisasi membawa implikasi peningkatan kualitas persaingan yang sangat tinggi. Dalam hal 

ini mutu akan menjadi isu utama dalam upaya membangun daya saing. Dalam dunia pendidikan, 

tuntutan terhadap mutu pendidikan yang berkualitas akan makin mengemuka. Perguruan tinggi sebagai 

lembaga penyelenggara pendidikan dituntut untuk mampu mengelola pendidikan bermutu agar dapat 

menghasilkan lulusan berkualitas yakni lulusan yang mampu bersaing dalam dunia global.  

Untuk mengantisipasi tantangan ini, Universitas Warmadewa berkomitmen untuk secara terus 

menerus memperbaiki mutu dengan memberi layanan pendidikan sesuai atau bahkan melebihi standar 

nasional pendidikan. Cara yang ditempuh adalah dengan menerapkan secara konsisten dan 

berkelanjutan sistem penjaminan mutu yang berkualitas. 

5.4 Standarisasi Pendidikan Tinggi 

Permendikbud No. 49 dan tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Sistem  
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Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada intinya mengatur kriteria minimal pembelajaran, penelitian, 

dan sistem pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Tinggi di Indonesia dan menjamin pemenuhan 

Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya 

mutu. 

Akreditasi program studi maupun akreditasi institusi merupakan tolok ukur paling sensitif 

terhadap keberhasilan suatu institusi pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan kedua Permen 

dimaksud. Ini jelas merupakan tantangan besar bagi institusi untuk mencapai atau bahkan 

melampauinya. Pencapaian akreditasi bagi perguruan tinggi merupakan hal yang amat penting karena 

akreditasi berarti pengakuan, prestasi, dan sekaligus pencitraan. Dibutuhkan upaya terstruktur, 

sistematis, dan berkelanjutan untuk pencapaian setinggi-tingginya. 

Dari pengalaman masa lalu tentang akreditasi terekam bahwa kelemahan yang menonjol yang 

dijumpai di Unwar mencakup 3 hal, yakni: (1) kelemahan dalam penyediaan data/dokumen pendukung, 

(2) kelemahan dalam monitoring dan evaluasi (monev), dan (3) kelemahan dalam sektor audit mutu. Ke 

depan Unwar berkomitmen untuk mengintensifkan pelaksanaan SIMT agar aksesibilitas informasi/data 

menjadi lebih berkualitas yaitu lebih mudah dan lebih cepat diakses dengan sajian yang tepat. Dengan 

strategi seperti ini, kiranya kesulitan akan data/dokumen pendukung dapat diatasi. Kelemahan di bidang 

monev dan audit akan diatasi dengan merevitalisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU), 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF), serta Tim Pelaksanan Penjaminan Mutu Jurusan/Program 

studi (TPPM) yang notabene bertanggungjawab pada sektor monev dan audit khususnya audit internal. 

Selain itu audit eksternal baik dalam sekala nasional maupun skala internasional akan terus diupayakan.   

 



[RENSTRA UNWAR] 2015 - 2018 

 

 

19 

 

BAB VI 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG 

DAN ANCAMAN (SWOT) 

 

 Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Warmadewa perlu dilakukan identifikasi 

dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Universitas Warmadewa. 

Faktor internal berupa Kekuatan ( Strengths) dan Kelemahan (Weakness), dan faktor eksternal berupa 

Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Analisis faktor internal dan eksternal tersebut dikenal 

sebagai analisis SWOT yang dipakai sebagai salah satu acuan dalam menentukan alternatif strategi dan 

program pengembangan. Berikut adalah hasil identifikasi dan analisis SWOT Universitas Warmadewa:  

6.1 Identifikasi SWOT 

6.1.1  Faktor Internal 

a. Kekuatan ( Strengths) 

1. Adanya Pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi 

perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyaraka. 

2. Tingginya proporsi lulusan yang memiliki IPK >= 3. 

3. Besarnya jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala ke atas. 

4. Kuatnya jalinan kerjasama dengan instansi di dalam negeri. 

5. Tersedianya pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak 

kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 

6. Cukup besarnya pendapatan biaya pendidikan yang bersumber dari mahasiswa. 

7. Digunakannya sistem informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

8. Unwar memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu yang baik. 

9. Unwar memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai. 

10. Unwar memiliki lahan, gedung, serta sarana dan prasarana. 

11. Unwar memiliki tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau 

pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaian. 

12. Unwar memiliki Visi dan Misi yang jelas dan realistik.  

13. Unwar telah memiliki pedoman Sistem Penerimaan  Mahasiswa Baru yang lengkap. 

14. Proporsi dosen tetap berpendidikan doktor/Sp-2 cukup besar 

15. Proporsi kelulusan tepat waktu untuk semua Prodi tinggi. 

16. Rasio jumlah mahasiswa dan dosen ideal. 

17. Tersedia dan termanfaatkannya teknologi dan sistem informasi dan fasilitas pendukung. 

b.    Kelemahan (Weakness). 

1. Belum memiliki teknologi informasi berskala internasional. 
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2. Jabatan akademik yang bergelar guru besar kurang. 

3. Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen masih kurang. 

4. Kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri kurang. 

5. Sistem penggajian belum berbasis meritokrasi (Performance based system). 

6. Belum cukup memiliki unit-unit usaha untuk mendukung biaya pendidikan.  

7. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi kurang. 

8. Kurangnya Pendanaan dari sumber eksternal untuk penelitian dan pengabdian. 

9. Mutunya perpustakaan dan sistem pengelolaannya belum memadai. 

10. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri cukup besar. 

11. Pertukaran dosen dan mahasiswa dengan perguruan tinggi luar negeri sangat minim. 

12. Publikasi nasinonal dan internasional dosen kurang. 

13. Kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan kurang. 

14. Belum tersediannya laboratorium yang berstandar internasional. 

15. Belum memiliki humas yang berwawasan internasional. 

 

6.1.2 Faktor Eksternal. 

a. Peluang (Opportunities) 

1. ASEAN Community 2015 dan Globalisasi membuka peluang untuk kerjasama. 

2. Kebijakan anggaran 20% dari Pendapatan Nasional di bidang pendidikan. 

3. Kondisi dan situasi sosial Kota Denpasar kondusif sebagai tempat belajar. 

4. Kondisi perekonomian nasional secara makro yang semakin membaik. 

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.  

6. Pergeseran struktur perekonomian dari industri ke sektor jasa. 

7. Potensi pengembangan kearifan lokal. 

8. Unwar sangat menyadari pentingnya pengelolaan pendidikan yang bermutu sesuai peraturan 

pemerintah. 

 

b. Ancaman (Threats). 

1. Entry barrier untuk masuk ke dalam pendidikan tinggi cukup kuat. 

2. Globalisasi dan liberalisasi pendidikan memungkinkan masuknya perguruan tinggi asing. 

3. Jumlah pengangguran yang bergelar sarjana semakin meningkat sehingga universitas 

memiliki posisi tawar yang rendah. 

4. Kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan untuk mmendirikan perguruan tinggi di 

setiap kabupaten. 

5. Minat belajar masyarakat Indonesia ke luar negeri semakin meningkat.  
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6. Penegakan aturan pemerintah terhadap pelanggaran etika akademik lemah. 

7. Persaingan di antara perguruan tinggi sejenis semakin ketat. 

8. Perubahan status PTS menjadi PTN. 

9. Tersedianya skema pembiayaan dari pihak eksternal. 

10. Tuntutan pengguna lulusan semakin tinggi dan beragam. 

11. Tuntutan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam berbagai bidang. 

6.2 Analisis SWOT 

Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi 

(Unwar) sehingga manajemen akan dapat melakukan refleksi dan reaksi secara tepat terhadap setiap 

perubahan. Selain itu, tujuan analisis lingkungan agar manajemen mempunyai kemampuan merespon 

berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap 

perusahaan.  

Analisis lingkungan internal manggunakan matriks IFE (Internal Factors Evaluation dan 

analisis terhadap lingkungan eksternal menggunakan matriks EFE (External  Factors Evaluation). 

Integrasi matriks IFE dengan matriks EFE menghasilkan matriks SWOT yang kemudian digunakan 

sebagai dasar analisis SWOT. Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap 

kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan ancaman lingkungan 

eksternalnya. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan 

mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor 

eksternal. SWOT merupakan perangkat umum yang didisain dan digunakan sebagai langkah awal dalam 

proses perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Instrument ini memberikan cara sederhana untuk 

memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para 

perencana mengenai apa yang bisa dicapai dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka 

(perencana). Hasil analisis SWOT dipakai sebagai salah satu acuan dalam menentukan alternatif dan 

pemilihan strategi untuk program pengembangan Unwar di masa mendatang.  

6.3 Analisis Faktor Internal 

 Sebelum dilakukan analisis terhadap faktor internal, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan 

diagnose terhadap faktor-faktor lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja Unwar sehingga 

diketahui faktor kinerja internal kunci (Internal Key Performance Indidicatos: KPI). Identifikasi, 

diagnose dan analisis menghasilakan matriks IFE (Internal Faktor Evaluatian) yang secara skematis 

ditampilkan dalam tabel (A) terlampir (Lampiran 1). 

Berdasarkan matriks IFE dimaksud, dapat diketahui bahwa Unwar memiliki 17 indikator kunci kinerja 

organisasi (key performance indicators, KPI)yang merupakan kekuatan (strengths) dan 15 indikator 
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kunci yang merupakan kelemahan (weaknesses). Penilaian pimpinan terhadap kekuatan dan kelemahan 

indikator kunci menghasilkan nilai tertimbang sebesar 2,89. Nilai ini berada di atas cut-off 2,50 (Fred 

David,2011) sehingga dapat disimpulkan bahwa Unwar saat ini memiliki kekuatan. 

6.4 Analisis Faktor Eksternal 

Sebelum dilakukan analisis terhadap faktor eksternal, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan 

diagnose terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Unwar 

sehingga diketahui faktor kinerja eksternal kunci (External Key Performance Indidicators: KPI). 

Identifikasi, diagnose dan analisis menghasilakan matriks EFE (Eksternal Faktor Evaluatian) yang 

secara skematis ditampilkan dalam tabel (B) terlampir (Lampiran 2). 

Dari matriks EFE dimaksud dapat diketahui bahwa Unwar memiliki 8 (delapan) indikator kunci 

kinerja organisasi (key performance indicators, KPI) yang merupakan peluang (opportunities) dan 11 

indikator kunci yang merupakan ancaman (threatments). Penilaian pimpinan terhadap peluang dan 

kelemahan indikator kunci menghasilkan nilai tertimbang sebesar 3,01. Nilai ini berada di atas cut-off 

2,50 (Fred David,2011) sehingga dapat disimpulkan bahwa Unwar saat ini memiliki peluang. 

Dari matriks IFE didapat nilai tertimbang Internal KPI sebesar 2,89 yang mengindikasikan 

bahwa Unwar memiliki kekuatan, sedangkan dari matriks  EFE, didapat nilai tertimbang External KPI 

sebesar 3,01 yang menunjukkan bahwa saat ini Unwar memiliki peluang. Integrasi matriks IFE dengan 

matriks EFE menghasilkan matriks SWOTsebagai berikut: 

 

Gambar Matriks SWOT Unwar 2015 
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       Gambar di atas jelas memperlihatkan bahwa Unwar berada pada kuadran S-O yang berarti 

bahwa Unwar berada pada kondisi yang mendukung strategi AGRESIF. Walaupun saat ini Unwar 

berada pada kondisi yang mendukung strategi AGRESIF (AGRESIVE; S-O), ada baiknya juga 

mempertimbangkan strategi alternative seperti Strategi Berbenah Diri (TURN-ARROUND; W-O), 

Strategi Bertahan (DEFENSIVE; W-T), Strategi Diversifikasi (DIVERSIFICATION; S-T). Hal ini 

dikemukakan mengingat terjadinya dinamika pada lingkungan eksternal maupun internal yang arah dan 

daya pengaruhnya tidak dapat diduga. Di samping itu, dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif 

strategi terbuka kesempatan bagi pengambil keputusan secara kreatif, responsif dan bahkan reaktif 

terhadap kondisi yang terjadi. 

Secara konseptual, Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman adalah sebuah alat 

pencocokan yang penting yang membantu para pimpinan Unwar dalam mengembangkan empat jenis 

strategi. Strategi S-O (kekuatan-peluang) memanfaatkan kekuatan internal untuk menarik keuntungan 

dari peluang eksternal. Strategi W-O (kelemahan-peluang) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi S-T (kekuatan-ancaman) 

menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman 

eksternal. Strategi W-T (kelemahan-ancaman) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk 

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. 

6.5 Alternatif Pilihan Strategi 

STRATEGI AGRESIF (S-O) 

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana pembelajaran yang Excellence. 

2. Peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan akademik SDM. 

3. Peningkatan SDM yang berkarakter. 

4. Peningkatan SDM yang berkarakter dan berwawasan nasional. 

5. Peningkatan kapasitas mahasiswa dan partisipasi lulusan. 

6. Penguatan Organisasi dan Tata Kelola yang sehat. 

7. Penguatan kapasitas organisasi dan Tata Kelola yang sehat dan bertaraf internasional. 

8. Peningkatan kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta di Bali dan Indonesia Timur dengan 

mempersiapkan peran humas yang professional. 

9. Penerapan audit dan Manual Mutu. 

10. Peningkatan dan penguatan sistem informasi keuangan dan implementasi sistem informasi keuangan. 

11. Sumber dana eksternal 5% - 15% dari anggaran operasional pendidikan. 

12. Peningkatan pengelolaan teknologi dan informasi dan pembangunan sistem yang terintegrasi. 
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STRATEGI TURN-ARROUND (W-O) 

1. Perbaikan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran. 

2. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis KKNI dan proses pembelajaran pada penguatan SCL (student 

centred learning) dan IT. 

3. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis riset dan proses pembelajaran berbasis riset. 

4. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis riset dan proses pembelajaran berbasis riset dan keunikan 

(kearifan) lokal. 

5. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis riset dan keunikan (kearifan) lokal prodi serta proses 

pembelajaran berbasis riset. 

6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung income generating. 

7. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai. 

8. Peningkatan kapasitas mahasiswa dan partisipasi lulusan yang unggul di kawasan Indonesia Timur. 

9. Penyusunan dokumen organisasi dan Tata Kelola dengan spirit Sri Kesari Warmadewa. 

 

 

STRATEGI DIVERSIVICATION (S-T) 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis lingkungan kepariwisataan dan publikasi hasil 

penelitian pada jurnal nasional terakreditasi. 

2. Peningkatan publikasi pada jurnal internasional dan penguatan pada jurnal nasional terakreditasi. 

3. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium yang bertaraf nasional. 

4. Pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran. 

5. Peningkatan kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta di Indonesia dan peran humas yang 

excellent. 

6. Peningkatan kerjasama dengan institusi di ASEAN dan peran humas yang excellent dan berwawasan 

internasional.  

7. Penguatan sarana dan srasarana bertaraf internasional. 

8. Penguatan SDM yang berkarakter dan berwawasan internasional. 

9. Peningkatan teknologi dan informasi bertaraf internasional. 
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BAB VII 

RUMUSAN STRATEGI PILIHAN 

UNIVERSITAS WARMADEWA 2015-2018 

 

Renstra Universitas Warmadewa 2015-2018 merupakan bagian yang tak terpisahakan dari  Rencana 

Induk Pengembangan Universitas Warmadewa 2011-2034. Rencana Induk Pengembangan Universitas 

Warmadewa ini disusun dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang rencana jangka 

panjang, orientasi, strategi, dan kebijakan dasar di dalam mengembangkan lembaga sehingga RIP ini dapat 

digunakan sebagai arah dan pedoman dalam menentukan strategi dan pengembangan Unwar di masa yang 

akan datang. Tujuan lain dari RIP ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan guna 

meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi 

Landasan utama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan adalah tata kelola yang efektif dan efisien 

(good governance university). Good governance university yang diimplementasikan di Unwar, didasari 

oleh spirit Warmadewa dan nilai-nilai bersama yang dikembangkan di Warmadewa. Berdasarkan spirit 

dan nilai-nilai ini, maka arah pengembangan Unwar sampai dengan tahun 2034 ke depan digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar Arah Pengembangan Unwar 2034 
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7.1 Tahapan Pencapaian 

2011-2014 Universitas Warmadewa menjadi Pusat Pendidikan, Pengembangan IPTEK yang 

Bermutu, Berintegritas, Berwawasan Lingkungan yang Kompetitif di Bali. 

2015-2018 Universitas Warmadewa menjadi Pusat Pendidikan, Pengembangan IPTEK yang 

Bermutu, Berintegritas, Berwawasan Lingkungan Kepariwisataan yang Kompetitif 

di Bagian Timur Indonesia. 

2019-2022 Universitas Warmadewa menjadi Pusat Pendidikan, Pengembangan IPTEK yang 

Bermutu, Berintegritas, Berwawasan Ekowisata yang Kompetitif di Indonesia. 

2023-2026 Universitas Warmadewa menjadi Pusat Pendidikan, Pengembangan IPTEK yang 

Bermutu, Berintegritas, Berwawasan Ekowisata yang Kompetitif di ASEAN. 

2027-2030 Universitas Warmadewa menjadi Pusat Pendidikan, Pengembangan IPTEK yang 

Bermutu, Berintegritas, Berwawasan Ekowisata yang Kompetitif di Asia. 

2031-2034  Universitas Warmadewa menjadi Pusat Pendidikan, Pengembangan IPTEK yang 

Bermutu, Berintegritas, Berwawasan Ekowisata yang Kompetitif di Dunia. 

Memperhatikan visi, misi, arah dan tahapan pencapaian sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk 

Pengembangan Unwar 2011-2034 maka strategi dasar serta kebijakan/program pengembangan pilihan 

unwar 2015-2018 ditampilkan pada Lampiran 1. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa 2015-2018 merupakan acuan 

pengembangan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terencana, terarah, dan terukur yang 

berpedoman kepada tujuan, sasaran yang telah ditetapkan sehingga diharapkan hasilnya benar-benar 

dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi sivitas akademika serta masyarakat pada umumnya. 

 Dalam proses penentuan Visi dan Misi Universitas Warmadewa telah dilakukan analisis 

internal dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) internal kampus. Selanjutnya proses 

penentuan tujuan, sasaran, dan isu strategis berdasarkan pada hasil  analisis kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman (SWOT).  

 Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan pedoman bagi penyusunan Rencana 

Kegiatan Anggaran selama empat tahun. Oleh karena itu, Renstra perlu disosialisasikan agar dapat 

dipahami dan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi untuk merealisasikan rencana 

operasional/rencana kerja anggaran tahunan. Tolok ukur kinerja Rektor berdasarkan pada indikator 

capaian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra. 

 Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Unwar sangat bergantung pada 

komitmen yang sungguh-sungguh semua sivitas akademika termasuk pegawai yang dimiliki. Oleh 

karenanya, dengan komitmen yang kuat untuk mengacu pada Renstra, diyakini bahwa Universitas 

Warmadewa dapat mewujudkan jati dirinya sebagai universitas terdepan dan kompetitif secara global. 
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Tabel 1.  Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2015-2018 

No Sasaran Indikator Kinerja  Satuan 

Tahun 

Ket 

2015 2016 2017 2018 

1 Terimplementasikannya 

kurikulum berbasis kompetensi 

yang mengacu KKNI 

1. Tersedianya dokumen Kurikulum 
dimasing-masing Prodi 

% 70 100 100 100 Target 

2. Terlaksananya proses 
pembelajaran berbasis Student 
Centre Learning (SCL) 

% 60 70 85 100 Target 

3. Terlaksananya assesment berbasis 

KPT 

% 60 70 80 85 Target 

2 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas SDM, sarana dan 

prasarana pembelajaran 

4. Dosen berkualifikasi S3 
% 13,42 15,00 17,00 19,00 Target 

5. Dosen jabatan fungsional Guru 
Besar 

% 3,19 3,25 3,30 3,40 Target 

6. Dosen dengan Jabatan Akademik 
Lektor Kepala 

% 50,79 47,00 43,00 40,00 Target 

7. Dosen yang bersertifikat pendidik % 60,70 55,00 55,50 56,00 Target 

8. Tenaga kependidikan berkualifikasi 
S-1 

% 31,58 32,00 32,00 35,00 Target 

9. Tenaga kependidikan  berkualifikasi 
S-2 

% 4,51 5,00 9,00 8,00 Target 

10. Rasio Rekognisi dosen terhadap 
jumlah dosen tetap 

- 0,01 0,01 0,02 0,03 Target 

11. Dosen dengan nilai TOEFL  400 
% 61,00 75,00 80,00 90,00 Target 

12. Dosen dengan nilai TPA 400 
% 54,00 75,00 80,00 90,00 Target 

13. Rasio Mahasiswa : Dosen 
- 22,57 30,00 30,00 30,00 Target 

14. Ruang kuliah dilengkapi alat 
pembelajaran mutakhir 

% 80 85 90 100 Target 

15. Peralatan laboratorium mutakhir 
Jenis 0 1 4 10 Target 

16. Sarana berkebutuhan khusus 
Unit 4 5 7 9 Target 

17. Perangkat hardware sistem 

informasi manajemen terpadu 

Unit 1 1 1 1 Target 
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No Sasaran Indikator Kinerja  Satuan 

Tahun 

Ket 

2015 2016 2017 2018 

18. Bandwidth internet 
Mbps 80 100 130 200 Target 

3 Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas publikasi hasil penelitian 

pada jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal 

internasional terindeks 

19.  Penelitian dibiayai internal/mandiri 
per tahun 

Judul 84 90 110 130 Target 

20.  Penelitian dibiayai dalam negeri 
(diluar PT) 

Judul 15 20 30 40 Target 

21.  Penelitian dibiayai lembaga luar 
negeri 

Judul 0 0 1 1 Target 

4 Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pengabdian berbasis 

lingkungan kepariwisataan 

22.  Pengabdian dibiayai 
internal/mandiri 

Judul 10 15 40 75 Target 

23.  Pengabdian dibiayai lembaga 
dalam negeri (diluar PT) 

Judul 2 2 2 2 Target 

24.  Pengabdian dibiayai lembaga luar 
negeri 

Judul 0 1 1 1 Target 

5 Kerjasama institusional dengan 

berbagai pihak terkait di 

Kawasan Timur Indonesia 

25. KSO lokal/regional 
Jumlah 5 7 15 25 Target 

26.  KSO nasional 
Jumlah 1 2 5 8 Target 

27. KSO internasional 
Jumlah 0 1 4 8 Target 

6 Mengimplementasikan tata 

kelola institusi yang baik (GUG) 

28. Pemahaman VMTS Pemangku 
kepentingan internal (IKT) 

% 65,00 70,00 75,00 80,00 Target 

29. Keselarasan visi unit kerja 
fakultas/pascasarjana dengan visi 
universitas (IKT) 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Target 

30.  Ketersediaan dokumen formal tata 
pamong, tata kelola 

Jenis 6 7 7 7 Target 

31.  Ketersediaan OTK 

- ada Ada 

(reviewed) 

ada Ada Target 

32.  Penerapan 5 prinsip GUG 
% 60 80 100 100 Target 

7 Berkembangnya SIM-T dan 

diterapkannya audit mutu 
33. Sistem Informasi Manajemen 

Terpadu (SIM-T) 

Jumlah 

SIM 

5 5 6 8 Target 

34. Opini hasil Audit eksternal  akuntan 
publik 

Opini WTP WTP WTP WTP Target 
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No Sasaran Indikator Kinerja  Satuan 

Tahun 

Ket 

2015 2016 2017 2018 

internal (AMI) dan keuangan 

secara berkelanjutan 
35. Audit internal SPI 

Frekuensi 2 2 2 2 Target 

36. Monev kinerja dosen 
Frekuensi 1 1 1 2 Target 

37. Monev proses pembelajaran 
Frekuensi 2 2 2 2 Target 

38. Audit borang 
Frekuensi 1 1 1 1 Target 

39. Audit standar 
Frekuensi 1 1 1 1 Target 

8 Meningkatnya kesejahteraan 

sivitas akademika dan karyawan 
40. Asuransi kesehatan karyawan 

% 75 80 85 100 Target 

41. Beasiswa Mahasiswa 
% 1,47 5,00 8,00 3,00 Target 

42. Layanan konseling 
% 0,5 0,5 0,5 0,5 Target 

43. Asuransi mahasiswa 
Orang 6730 7500 8500 9500 Target 

44. Layanan kesehatan 
% 0,07 1,00 1,00 1,00 Target 

9 Meningkatnya aksesibilitas 

institusi bagi masyarakat 
45. Penambahan prodi baru 

Jumlah 19 20 20 20 Target 

46. Akreditasi prodi perinkat A 
% 0,00 5,00 5,00 10,00 Target 

47. Rangking Universitas di Indonesia 
Peringkat 226 <100 <100 <100 Target 

48. Layanan SIM-T yang online 
Jumlah 3 5 10 18 Target 

10 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas input dan output untuk 

mampu bersaing di Kawasan 

Timur Indonesia 

49. Rasio calon mahasiswa yang ikut 
seleksi terhadap calon mahasiswa 
yang lulus seleksi 

- 1,44 1,50 1,60 1,65 Target 

50. Jumlah mahasiswa yang mendaftar 
ulang terhadap jumlah pendaftar 
yang lulus seleksi 

% 95,17 95,20 95,50 96,00 Target 

51. Jumah mahasiswa asing terhadap 
jumlah seluruh mahasiswa 

% 0,21 0,50 1,50 3,50 Target 

52. Layanan penalaran, termasuk 
softskill 

Jumlah 5 10 30 65 Target 
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No Sasaran Indikator Kinerja  Satuan 

Tahun 

Ket 

2015 2016 2017 2018 

53. Layanan pengembangan minat dan 
bakat 

Unit 11 12 15 24 Target 

54. Layanan kesejahteraan 
% 1,47 5,00 8,00 3,00 Target 

55. Layanan karir dan bimbingan 
kewirausahaan 

Kegiatan 2 3 5 12 Target 

56. Satuan Kredit Kegiatan 
Ekstrakurikuler (SKKE) 

% 64,97 65,50 67,50 69,50 Target 

57. Rata-rata IPK 
- 3,00 3,20 3,30 3,40 Target 

58. Prestasi akademik tingkat 
Wilayah/Propinsi 

Jumlah 0 1 2 3 Target 

59. Prestasi akademik tingkat nasional 
Jumlah 0 1 4 8 Target 

60. Prestasi akademik tingkat 
Internasional 

Jumlah 0 1 1 1 Target 

61. Prestasi non akademik tingkat 
wilayah/provinsi 

Jumlah 13 10 10 10 Target 

62. Prestasi non akademik tingkat 
nasional 

Jumlah 6 7 10 20 Target 

63. Prestasi non akademik tingkat 
Internasional 

Jumlah 3 5 7 5 Target 

64. Rata-rata lama studi 
Tahun 4,00 4,00 4,00 4,00 Target 

65. Lulus tepat waktu 
% 50,04 51,00 53,00 55,00 Target 

66. Keberhasilan studi untuk setiap 
program 

% 62,37 62,50 63,50 64,00 Target 

67. Rata-rata lama waktu tunggu 
lulusan 

Bulan 6,00 6,00 6,00 6,00 Target 

68. Kesesuaian bidang kerja lulusan 
% 80,00 80,00 80,00 80,00 Target 

69. Tingkat kepuasan pengguna 
lulusan (sangat puas dan puas) 

% 80,00 85,00 90,00 95,00 Target 

70.  Tingkat dan ukuran tempat kerja 

lulusan internasional 

Jumlah 10 15 20 30 Target 
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71.  Tingkat dan ukuran tempat kerja 

lulusan nasional 

Jumlah 80 90 95 110 Target 

72.  Tingkat dan ukuran tempat kerja 

lulusan wilayah lokal 

Jumlah 250 275 325 360 Target 

73.  Publikasi di jurnal nasional tidak 

terakreditasi 

Jumlah 2 3 10 60 Target 

74.  Publikasi di jurnal nasional  

terakreditasi 

Jumlah 10 20 40 60 Target 

75.  Publikasi di jurnal internasional Jumlah 5 10 30 60 Target 

76.  Publikasi di jurnal internasional 

bereputasi 

Jumlah 0 1 5 10 Target 

77.  Publikasi di seminar 

wilayah/lokal/PT 

Jumlah 10 10 20 30 Target 

78.  Publikasi di seminar nasional Jumlah 10 15 20 20 Target 

79.  Publikasi di seminar internasional Jumlah 15 20 40 60 Target 

80. Tulisan dimedia massa nasional Jumlah 5 5 9 10 Target 

81. Tulisan dimedia massa 

internasional 

Jumlah 0 1 1 1 Target 

82. Artikel yang disitasi Jumlah 3 35 45 55 Target 

83. Jumlah artikel yang mengsitasi Jumlah 4 120 130 140 Target 

84.  Luaran penelitian dan PkM dosen 

HKI (paten, paten sederhana) 

buah 0 1 1 2 Target 
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85.  Luaran penelitian dan PkM dosen 

HKI (Hak Cipta) 

Buah 2 2 5 10 Target 

86.  Luaran penelitian dan PkM dosen 

(Teknologi Tepat Guna) 

Buah 0 1 1 2 Target 

87.  Luaran penelitian dan PkM dosen 

(Buku, Book Chapter) 

Buah 5 10 11 12 Target 

88.  Awig-awig desa adat Buah 0 1 1 1 Target 
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