


TENGANT'AR. REKT&&.

Rencana Strategis Universitas Nasional 202A-2A25 adalah sebuah dokumen yang
menjadi pijakan penting bagi segenap civitas akademika LrNAS dalam menjalankan
peran dan fungsi masing-masing. Secara substantif dokurnen renstra ini berisi arahan-

arahan strategis dan penjabarannya dalam bentuk program selama waktu lima (5) tahun
ke depan, yang menjadi pedoman bagi setiap civitas akademika UNAS untuk
menjal.ankannya. Di dalamnya terdapat garnbaran awal yang memberikan keterangan
tentang perubahan-perubahan penting yang terjadi selarna lima tahun terakhir di dalam
lingkungan intemal LINAS, dan perubahan-peruhahan yang terjadi di lingkungan
eksternal baik di tingkat nasionalberupa perubahan-perubahan kebdakan Kementeriar
Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangan teknologi, dinamika internasional yang

akan berpengaruh terhadap visi, misi dankinerja UNAS di masa depan.

Di dalam proses penyusunannya, dokumen renstra ini berp{iak pada dokumen rensfra
sebslunrlnya (2015-2020) yang rnengarahkan agenda program yang disusun atas

ke4asama seluruh lembaga-lembaga terkait. Beberapa pemikiran yang telah disusun
dalam dokumen sebelumnya masih tercermin di dalam dokumen ini. Hal tersebut
menggarnharkan prinsip keberlanjutan terutama kaitannya dengan falsafah, prinsip
dasar, sertavisi, misi, tujuan, sasarao (VMIS) untuk mencapai pengakuan intemasional
(interna.f ional r,eco gnition).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nasional 2020 – 2025 adalah 

upaya membuat arah dan panduan bagi pelaksanaan program-program UNAS sebagai 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang merupakan turunan dari visi, misi, tujuan dan 

sasaran strategis universitas selama lima (5) tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini 

didasarkan pada rumusan-rumusan yang telah tercantum dalam dokumen renstra 

sebelumnya yang merupakan kelanjutan dari program-program yang telah ada. 

Namun, kelanjutan dalam kaitan bukan berarti sekedar menjalankan apa yang telah 

ada seperti biasanya. Ia menjadi respon terhadap perubahan-perubahan penting yang 

terjadi di lingkungan UNAS dan juga lingkungan eksternal di tingkat nasional dan 

internasional selama lima (5) tahun terakhir yang mempengaruhi arah dan orientasi 

penyusunan dokumen renstra ini.  

 

Gambaran perubahan tersebut dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi di 

lingkungan internal UNAS. Pertama pada 2017, UNAS berhasil mendapatkan 

akreditasi A BAN-PT di tingkat institusi Perguruan Tinggi. Capain ini tidak dapat 

disangkal merupakan hasil kerja keras seluruh civitas akademika UNAS dalam 

mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra sebelumnya. 

Kedua adalah peningkatan jumlah program studi (Prodi) yang mendapatkan akreditasi 

A dari BAN-PT yang menambah jumlah prodi terakreditasi di UNAS dari 6 menjadi 8 

di tingkat sarjana dan pascasarjana. Sekali lagi capaian ini merupakan hasil kerja 

keras bersama civitas akademika UNAS yang perlu dihargai.  

 

Bagaimanapun, capaian-capaian tersebut belum merupakan akhir perjalanan dari 

agenda kerja masa depan UNAS. Secara proporsional, jumlah tersebut masih belum 

mencapai target sesuai kriteria BAN-PT yang menetapkan jumlah 50%+1 bagi sebuah 

universitas untuk mencapai kriteria universitas unggulan. Sampai sekarang, jumlah 

prodi terakreditasi A masih berada di tingkat 28% dari seluruh prodi yang ada, dan 

masih terdapat dua program studi baru dengan akreditasi C. Tantangan lain adalah 

menurunnya peringkat clusterisasi DIKTI, UNAS sebagai PTS berdasarkan versi 

BAN-PT dari peringkat 66 pada tahun 2018 menjadi peringkat 98 pada tahun 2019 

dan 102 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi UNAS untuk 

meningkatkan upaya dalam meraih peringkat 10 PTS besar di Indonesia dan 

mendapapatkan rekognisi internasional melalui capaian akreditasi internasional baik 

untuk institusi maupun prodi sebagai visi UNAS.  

 

Kondisi di atas merupakan uraian terhadap perkembangan-perkembangan baru yang 

terjadi di UNAS sepanjang lima (5) tahun terakhir.   Kondisi lain, yang bisa menjadi 

peluang sekaligus ancaman, adalah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal UNAS. Satu perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi dan 

berpengaruh besar terhadap kinerja UNAS adalah persinggungan global dan 

perubahan pola kehidupan seiring kemajuan teknologi ICT  yang masif dan telah 

menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia sekarang ini.   

 

Dampak langsung perubahan yang digambarkan diatas menyebabkan memudarnya 

bentuk keterampilan lama di dalam pasar tenaga kerja dalam kehidupan masyarakat 
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yang semakin terintegrasi secara global dan berkembangnya kebutuhan-kebutuhan 

baru, termasuk implikasi penerapan teknologi digital dalam beragam aspek kehidupan 

masyarakat.   Keseluruhan perkembangan tersebut pada akhirnya menuntut kebutuhan 

adanya tenaga-tenaga terampil di Indonesia yang memiliki bukan saja kemampuan 

analitis, komunikasi lintas-budaya, fleksibiltas dan ketahanan sosial dan budaya di 

dalam lingkungan yang terintegrasi secara global, tetapi juga kemampuan 

merencanakan dan mengelola harmoni sosial dalam konteks era revolusi industri 4.0. 

abad ke-21 menuju society 5.0.  

 

 Menghadapi tantangan tersebut, UNAS perlu merumuskan kembali misinya sebagai 

perguruan tinggi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan baru, dan menyesuaikan 

diri dalam laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam sistem 

pengajaran untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang 

relevan di dalam kehidupan masyarakat digital global sekarang ini. Satu terobosan 

penting dalam menanggapi perubahan yang terjadi dan telah dilakukan UNAS adalah 

penerapan metode pembelajaran secara online (blended-learning) yang 

menggabungkan metode pembelajaran di dalam kelas dengan bimbingan dosen, dan 

pembelajaran secara mandiri mahasiswa berdasarkan materi dan instruksi 

pembelajaran yang tersedia secara online. Terobosan baru ini tidak dapat disangkal 

mempengaruhi pula tata pamong yang ada di dalam lingkungan UNAS. Proses 

sosialisasi dan pelatihan dosen dalam menyiapkan materi dalam kebijakan baru ini 

menjadi tantangan bagi segenap civitas akademika UNAS menjalankan peran masing-

masing.  

 

Perubahan besar lainnya di dalam lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung 

terhadap model kerja UNAS sebagai perguruan tinggi adalah penetapan kebijakan 

baru dalam Perguruan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 3 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  yang menjadikan 

ukuran akreditasi berorientasi pada outcome OBE (outcome based education) dan 

implementasi kebijakan Belajar Merdeka-Kampus Merdeka (BM-KM). Perubahan 

kebijakan diatas menuntut UNAS melakukan berbagai kegiatan di dalam pemenuhan 

tridharma perguruan tinggi. Di dalam ukuran baru tersebut, keberhasilan UNAS 

sebagai perguruan tinggi tidak lagi sekedar diukur dari keberhasilan melahirkan 

lulusan di bidang ilmu masing-masing, tetapi bagaimana relevansi dan penyerapan 

lulusan tersebut di pasar tenaga kerja. Begitu juga dalam kaitannya dengan penelitian 

dan pemberdayaan masyarakat. Civitas akademika UNAS bukan sekedar menjalankan 

aktivitas biasa dengan hasil luaran berupa karya penelitian dan model pemberdayaan, 

tetapi juga meningkatkan sitasi karya-karya ilmiah yang dihasilkan para dosen dan 

peneliti UNAS di lingkungan akademis di tingkat nasional dan internasional, serta 

rumusan agenda pemberdayaan yang memberikan perubahan di dalam masyarakat.  

 

Sebagai tanggapan terhadap perubahan tersebut, UNAS telah mempersiapkan 

beberapa langkah strategis melalui pembentukan badan penjaminan mutu yang dapat 

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dilingkungan UNAS 

guna memastikan luaran-luaran kegiatan yang dilakukan civitas akademika UNAS 

dapat memenuhi standar mutu yang diharapkan. Keberadaan badan penjaminan mutu 

ini telah ditetapkan secara resmi melalui pembentukan Badan Penjaminan Mutu 

(BPM) yang bertugas melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi di dalam 

bidang pembelajaran dengan umpan balik berupa tindak lanjut yang dapat dilakukan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan capaian dalam bida pembelajaran. Sementara 
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lembaga-lembaga lain, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) dan Kantor Kerjasama Internasional (KKI) perannya menjadi semakin 

penting dalam mendukung upaya peningkatan kinerja UNAS menjadi universitas 

unggulan sesuai visi yang ditetapkan. 

 

Tugas LPPM akan menjadi lebih berat dengan lebih banyak mengembangkan agenda-

agenda program yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di 

lingkungan UNAS, termasuk dalam menciptakan iklim akademik yang mendukung 

gairah dan motivasi dosen dalam menerbitkan karya-karya akademik di jurnal-jurnal 

bereputasi internasional. Sementara KKI menjadi garda depan bagi UNAS dalam 

mengembangkan jejaring, kerjasama, dan penciptaan peluang-peluang baru di tingkat 

internasional yang menjadi syarat penting bagi UNAS untuk mendapatkan akreditasi 

internasional baik di tingkat institusi maupun program studi sebagai upaya dalam 

meningkatkan daya saing lulusan dan kompetensi dosen melalui karya-karyanya di 

tingkat internasional. 

 

Perkembangan-perkembangan ini adalah latar belakang penting bagi UNAS dalam 

menyusun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di dalam bagian evaluasi diri 

sebagai titik tolak penyusunan program dalam lima tahun ke depan.  Penjelasan diatas 

menjadi gambaran upaya yang perlu dilakukan UNAS untuk mencapai visi menjadi 

10 PTS terbaik di Indonesia, mendapatkan akreditasi internasional bagi institusi 

maupun program studi yang telah mendapatkan akreditasi A, peningkatan jumlah 

prodi, dengan akreditasi A dan perolehan akreditasi internasional untuk institusi 

maupun prodi unggulan Unas sebagai tolok ukur keberhasilan renstra periode 2020-

2025. 
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BAB II 

FALSAFAH, PRINSIP DASAR, VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

 

Pengantar 

 

Dewasa ini perguruan tinggi dihadapkan pada peluang dan sekaligus tantangan global 

dengan lingkungan dan tatanan yang terus berubah dengan cepat. Di dalam kehidupan 

masyarakat masa depan, ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini akan menjadi 

penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pendorong kesejahteraan masyarakat. 

Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan variabel 

utama untuk mencapai peluang dan sekaligus menjadi tantangan yang memerlukan 

tanggapan cepat dan strategis. Universitas Nasional (UNAS) terus bertekad 

memainkan peran sebagai kekuatan intelektual bagi lahirnya masyarakat baru. Sebab 

pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis dan perubahan 

besar yang muaranya diharapkan akan melahirkan masyarakat madani (civil society). 

Perubahan-perubahan ini dicirikan dengan demokratisasi, otonomi dan kesadaran 

Bhineka Tunggal Ika dalam berbangsa dan bernegara. UNAS juga akan terus menjadi 

sumber inspirasi pembaharuan sekaligus kekuatan moral pemersatu bangsa. UNAS 

mewajibkan dirinya untuk memperluas dan memeratakan akses pada pendidikan 

tinggi dan pelayanan masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawab institusi 

UNAS. UNAS berkewajiban menghasilkan lulusan yang berkualitas makin tinggi dan 

mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat dunia yang maju, berperan aktif 

dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan bangsa, serta menghasilkan 

karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa.  

 

Dengan adanya otonomi daerah, UNAS mempunyai peluang besar untuk berperan 

aktif dalam pembangunan daerah berdasar keunggulan strategisnya, dengan terus 

meningkatkan manajemen UNAS menuju kemandirian dalam menentukan kebijakan 

yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tatanan baru dengan asas kemandirian akan merupakan perangkat yang 

memperlancar pelaksanaan peran-peran dan pemenuhan harapan-harapan. 

Kemandirian diperlukan untuk mewujudkan institusi UNAS yang berorientasi pada 

kualitas, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta akuntabel pada masyarakat.  

 

Kemandirian sebagai perguruan tinggi swasta nasional harus diartikan sebagai 

peningkatan tanggung jawab dan peran UNAS dalam membangun bangsa melalui 

peningkatan sumberdaya manusia dan intelektualitasnya. Sebagai perguruan tinggi 

tertua di Jakarta, UNAS harus dapat menempatkan diri pada posisi terkemuka dalam 

pertumbuhan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka peran sertanya 

untuk meningkatkan keunggulan bangsa, UNAS perlu mengembangkan program dan 

kegiatan agar menjadi research university yang diakui secara nasional maupun 

internasional dengan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kebudayaan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang cerdas, makmur, aman 

dan sejahtera serta sebanding dengan masyarakat internasional dalam berbagai aspek, 

khususnya aspek penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan 

pengembangan kebudayaan.  

 

Program-program yang dikembangkan UNAS melalui wawasan global dan berpijak 

pada kekayaan budaya Indonesia. Dengan program tersebut dapat dihasilkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni serta budaya yang didasarkan pada nilai-nilai tinggi 
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sebagai bagian dari reaktualisasi kekayaan ragam budaya dan kearifan lokal. 

Selanjutnya, UNAS diharapkan akan mampu berperan aktif dalam membentuk 

masyarakat masa depan yang bertaqwa, memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan, kepekaan sosial dan toleran dalam keragaman sehingga dapat 

berkontribusi dalam meningkatan mutu kehidupan masyarakat, damai, serta lebih adil 

dan beradab.  

 

Di tatanan internasional, UNAS terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, 

yaitu institusi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan institusi yang 

bergerak di bidang lainnya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Paradigma kerjasama yang dibangun UNAS dengan pihak lain adalah menuju 

program kerjasama yang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang 

saling bekerjasama. Reputasi internasional juga dibangun dengan adanya penelitian-

penelitian yang bertaraf internasional yang di publikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah 

yang bereputasi internasional. Kesemuanya diharapkan memberikan modal besar 

untuk Unas tidak saja unggul pada tingkat nasional tetapi juga internasional dengan 

diperolehnya akreditasi internasional baik di tingkat institusi maupun prodi. 

 

A.2. FALSAFAH DASAR  

 

2.1. Falsafah  

 

Hak hidup UNAS berasal dari keberadaannya yang senantiasa selalu mengabdikan 

diri pada masyarakat. Hak hidup tersebut hanya akan kekal dan membawa hasil yang 

sebesar-besarnya bagi masyarakat, jika UNAS selalu berpegang pada Pancasila. 

 

UNAS bersatu dasar dan bertunggal corak budaya dengan masyarakat dunia pada 

umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya, maka UNAS akan hidup 

berdampingan dengan institusi lain, dalam kesetaraan dan perdamaian berdasarkan 

atas nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin dalam kebudayaan bangsa Indonesia 

seluruhnya.  

 

2.2. Prinsip Dasar  

 

(1) Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik.  

(2) Universalitas dan objektifitas ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan 

kebenaran.  

(3) Kebebasan akademik yang dilaksanakan dengan hikmah dan bertanggungjawab. 

Keberadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.  

(4) Pendidikan vokasi, sarjana dan pascasarjana yang unggul.  

(5) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.  

(6) Kemandirian manajemen, transparansi, dan pengutamaan pada kepentingan 

universitas.  

(7) Sentralisasi administrasi yang mendukung desentralisasi akademik.   

(8) Mengedepankan karakter dan integritas; 

(9) Efisiensi dalam pengelolaan. 

(10) Berwawasan kebangsaan dan kemajuan global.  

(11) Konsistensi pencapaian dan peningkatan standar perguruan tinggi bermutu 

nasional.  
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A.3. VISI  

 

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta dengan peringkat 10 PTS terbaik di Indonesia 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset yang berbasis 

kebudayaan dan mencapai akreditasi internasional menuju world class university pada 

tahun 2025. 

 

A.4. MISI  

 

Visi di atas akan dicapai dengan menetapkan misi Universitas Nasional sebagai 

berikut :  

 

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, 

pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, riset, 

teknologi, dan kebudayaan yang diakui internasional. 

2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam 

bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini 

yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional; 

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi 

kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di kancah 

nasional dan internasional; 

4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, 

bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan 

nasional. 

5. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan 

memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, 

teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara 

dan tata dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan;   

  

A.5. TUJUAN  

 

Merujuk pada misi Universitas Nasional, maka tujuan yang akan dicapai adalah:  

 

1. Terselenggaranya pendidikan yang diakui secara internasional berdasarkan 

keunikan program studi yang menghasikan lulusan yang dapat bersaing di tataran 

nasional dan global. 

2. Dihasilkannya lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, mandiri, inovatif dan 

kreatif, serta adaptif terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan nasional 

dan internasional;  

3. Dihasilkannya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari dosen dan 

mahasiswa berdasarkan keunikan program studi yang memberikan konstribusi 

pada penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan 

yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan nasional dan internasional;   

4. Terbentuknya jejaring nasional dan internasional dengan berbagai lembaga dan 

perusahaan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, riset, teknologi dan kebudayaan 

yang bermanfaat dan berdaya guna bagi kepentingan bangsa dan negara serta 

diakui secara internasional. 
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5. Terselenggaranya tata kelola dan budaya organisasi secara transparan, adil, 

bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan 

nasional menuju standar internasional. 

 

A.6. SASARAN  

 

1. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam sistem pembelajaran; 

2. Penerapan kurikulum berbasis OBE (outcome based education) secara konsisten 

di setiap program studi; 

3. Pengembangan perkuliahan yang melibatkan dosen dengan kompetensi 

internasional dan mahasiswa asing di beberapa prodi unggulan; 

4. Peningkatan kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan program-program 

pendukung bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas lulusan yang kreatif, 

inovatif, kompeten, mandiri, adaptif, dan kooperatif;    

6. Pengembangan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari dosen dan 

mahasiswa berdasarkan keunikan program studi yang memberikan kontribusi pada 

penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan nasional dan internasional;   

7. Pengembangan jejaring nasional dan internasional dengan berbagai lembaga dan 

perusahaan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan 

yang bermanfaat dan berdaya guna bagi kepentingan bangsa dan negara yang 

diakui secara internasional. 

8. Implementasi sistem penjaminan mutu internal berdasarkan standar-standar yang 

diakui secara nasional dan internasional; 

9. Dibangunnya sistem informasi dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian 

masyarakat, dan tata kelola yang terintegrasi dan terbarukan untuk memenuhi 

standar nasional dan internasional;   
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BAB III 

PETA PERKEMBANGAN MASA DEPAN  

  

  

1. Arah Pengembangan  

 

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan global dan nasional 

berpengaruh pada kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang menempatkan dan 

memprioritaskan persoalan (1) peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang berdaya 

saing internasional, (2) kompetensi dosen, sarana dan prasarana, pengelolaan data dan 

informasi, (3) implementasi prinsip Belajar Merdeka – Kampus Merdeka; serta  (4) 

dan penanganan mutu internal perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam standar 

universitas unggul di Indonesia. Keempat hal di atas menjadi prinsip yang mewarnai 

kebijakan perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi pijakan bagi setiap perguruan 

tinggi untuk meningkatkan, mengembangkan diri dan membangun pijakan sebagai 

kekuatan dalam lingkungan persaingan antarperguruan tinggi sehingga dapat menjadi 

universitas yang unggul.  Dokumen rencana strategis UNAS 2020 – 2025 telah 

memasukkan prinsip-prinsip di atas dan dikembangkan dalam konteks Unas sebagai 

titik tolak penting yang membentuk orientasi kebijakan strategis UNAS dalam lima 

tahun ke depan. Bab ini terlebih dahulu akan memberikan gambaran tentang 

bagaimana tahap-tahap perkembangan menuju universitas unggul dilakukan 

sepanjang periode waktu yang telah ditetapkan (5 tahun ke depan).  

 

 

2. Kondisi Yang Ada 

 

Dokumen Renstra UNAS 2015 – 2020 telah mencanangkan target-target capaian 

untuk menjadi 10 Perguruan Tinggi Swasta terbaik di tingkat nasional dan 

mendapatkan rekognisi internasional melalui perolehan akreditasi internasional  

melalui pengembangan sistem teknologi mutakhir dalam segala bentuk aktivitas 

perguruan tinggi, pengembangan pendanaan yang bersumber dari non-mahasiswa, 

peningkatan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi UNAS di 

tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan profesionalisme di kalangan 

sivitas akademika dan alumni untuk mencapai keunggulan global. Pada tahun 2020 

sebagai kondisi yang ada saat ini, Unas telah berhasil mendapatkan beberapa capaian 

penting yaitu : UNAS telah berhasil meraih akreditasi A di tingkat perguruan tinggi, 

dan terdapat 8 program studi (26% dari keseluruhan program studi) yang telah 

mendapatkan akreditasi A.  Di bidang penelitian, UNAS berhasil masuk dalam 

kelompok klaster utama perguruan tinggi. Hal ini menjadi  indikator pengakuan atas 

peningkatan mutu dan capaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi UNAS 

khususnya pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Perkembangan penting 

lainnya adalah penerapan sistem pembelajaran berbasis online yang menandai 

kemajuan integrasi teknologi dalam proses pengajaran di lingkungan UNAS. 

Perkembangan pembelajaran berbasis online telah dilakukan Unas mendahului dari 

berbagai kampus swasta besar lainnya. Perkembangan tersebut telah sangat membantu 

UNAS beradaptasi dan menyiasati perkembangan situasi pandemic covid saat ini dan 

menjadi salah satu keunggulan yang telah dicapai oleh UNAS. Perkembangan-

perkembangan positif tersebut menjadi ukuran penting kemajuan yang terjadi di 

lingkungan UNAS.  
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Namun, kemajuan dan perkembangan yang dicapai UNAS juga dibarengi oleh 

menurunnya peringkat UNAS dalam Klasterisasi Perguruan Tinggi yang 

diselenggarakan oleh Dikti. Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras dan capaian 

UNAS diikuti oleh kinerja perguruan tinggi lainnya. Dengan kata lain, lingkungan 

persaingan antar perguruan tinggi semakin kompetitif. Posisi ini menjadi titik tolak 

penting bahwa situasi persaingan antar perguruan tinggi adalah bagian penting yang 

perlu diperhitungkan dalam memperbaiki kinerja UNAS selama lima tahun ke depan.  

 

Perkembangan penting lain pada awal tahun 2020 adalah hadirnya kebijakan baru 

yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud 

No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Kebijakan 

tersebut mengatur bahwa mahasiswa memiliki hak untuk memilih kegiatan belajar di 

luar kampus sesuai minatnya dan Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk 

memfasilitasi hak tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Penerapan tersebut yang 

dikenal dengan sebutan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka (BM-KM). Kebijakan 

baru tersebut tentu saja menuntut berbagai penyesuaian dari Universitas Nasional 

untuk dapat mengimplementasikan kebijakan baru tersebut dan mencapai target sesuai 

filosofi dari kebijakan BMKM. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam 

implementasi kebijakan di atas diantaranya adalah : Pertama,  membangun jaringan 

kerjasama dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi yang setara dan lembaga-

lembaga non-Perguruan Tinggi yang dapat dijadikan sebagai mitra dalam 

menjalankan kegiatan BM-KM dalam berbagai bentuk kegiatan seperti : pertukaran 

pelajar, magang/praktik industri di dunia usaha, studi independen, proyek 

kemanusiaan, penelitian/riset, KKN Tematik, dan asistensi mengajar sesuai ketentuan 

yang berlaku dalam aturan pemerintah. Kedua, adalah penyesuaian kurikulum di 

dalam lingkungan UNAS yang adaptable bagi pelaksanaan kegiatan BM-KM sebagai 

wujud pemenuhan hak mahasiswa sesuai kebijakan yang berlaku dan perkembangan 

situasi kontempor.  

 

3. Target dan Tahapan Pencapaian 

 

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan UNAS, baik yang bersifat 

positif maupun negatif menjadi landasan penting dalam upaya perencanaan untuk 

peningkatan kinerja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Perencanaan 

yang akan dilakukan secara garis besar dapat dilihat dalam tahap-tahap perkembangan 

setiap tahunnya.  

 

A. 2020/2021 

 

Dokumen rencana strategis ini menjadikan tahun 2020 sebagai acuan dasar dalam 

menjalankan serangkaian kegiatan peningkatan kinerja yang dilakukan UNAS untuk 

mencapai universitas unggulan. Ada empat target penting yang perlu dilakukan 

UNAS dalam periode tahun awal pelaksanaan program dalam renstra ini.  

 

Pertama adalah penyesuaian kurikulum yang dapat menampung perwujudan hak 

mahasiswa dalam kegiatan BM-KM;  

 

Kedua adalah sinkronisasi kelembagaan yang ada di antara badan-badan organisasi 

dan penyederhanaan program sarjana dan pascasarjana dalam model organisasi yang 

memudahkan sistem tata pamong dan tata kelola internal. Dalam periode ini, 
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implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikelola Badan 

Penjaminan Mutu menjadi faktor penting dalam menjalankan tahap awal peningkatan 

kinerja  di lingkungan UNAS.  

 

Ketiga adalah mempersiapkan standar-standar ukuran peningkatan kinerja di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan manajemen 

internal UNAS agar dapat mewujudkan program studi dan universitas dengan 

akreditasi unggul, baik sekali, dan baik, sebagai syarat  menjadi 10 universitas 

unggulan di Indonesia dan mendapatkan akreditasi internasional di level institusi 

maupun prodi unggulan Unas. 

 

Keempat, membuka jaringan kantor internasional di berbagai negara sebagai jembatan 

dalam meraih pengakuan internasional.  

 

B. 2021/2022 

  

Dalam tahun selanjutnya, pengembangan implementasi SPMI sesuai standar yang 

berlaku diharapkan telah berjalan secara optimal di lingkungan UNAS. Dalam periode 

ini, diharapkan tata pamong dan tata kelola telah berhasil menjadikan UNAS 

mencapai good university governance yang ideal di dalam proses pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat, dan kerjasama internasional. Sebagai wujud 

implementasi BM-KM, pada tahun ini UNAS mulai memperluas jaringan dan 

membangun kerjasama resmi dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi dan non-

Perguruan Tinggi untuk menjalankan kegiatan BM-KM. Di dalam periode ini pula 

sejumlah prodi yang masih dalam akreditasi B diharapkan dapat meningkat menjadi 

akreditasi A sehingga target tahun sebelumnya menjadikan prodi dengan akreditasi A 

(50+1) dapat tercapai. Pengembangan sarana dan prasarana serta kompetensi dosen 

dan tenaga pendidikan juga menjadi pokok penting mendekati standar ideal yang telah 

ditetapkan DIKTI seperti pembangunan kepustakaan fisik dan virtual, materi-materi 

pembelajaran yang menjadikan hasil riset dosen menjadi bagian dalam proses 

mengajar. Begitu juga dalam kaitan dengan bidang kemahasiswaan dan alumni. 

UNAS berharap terjadi peningkatan prestasi mahasiswa UNAS di lingkungan 

internasional dan berhasil mencapai tingkat ideal bagi lulusannya di dalam masa 

tunggu kerja sesuai dengan standar ideal yang ada. Unit kegiatan kemahasiswaan juga 

diharapkan dapat menjalankan berbagai kegiatan kebudayaan dalam skala besarnya. 

Keseluruhannya menjadikan dasar bagi perbaikan peringkat UNAS dari posisi 102 

saat ini (klister III) masuk ke dalam ranking dalam klister II.  

 

C. 2022/2023 

 

Dalam periode ini, diharapkan UNAS telah mencapai target ideal 50 + 1 untuk prodi 

yang terakreditasi A dan perolehan institusi dan prodi unggulan dengan akreditasi 

internasional. Sebagai perwujudan kegiatan BM-KM, kerjasama UNAS dengan 

lembaga-lembaga Perguruan Tinggi dan non-Perguruan Tinggi telah berhasil menjalin 

kesepakatan tentang prosedur dan standar mutu yang diharapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan pemerintah. Begitu juga dengan perkembangan di dalam 

mencapai universitas unggulan yang menyaratkan tidak ada lagi program pada tahun 

2022/2023 tidak ada lagi program studi yang masih terakreditasi C di lingkungan 

UNAS. Dengan demikian diharapkan  dapat meningkatkan peringkat akreditasinya.  

UNAS juga berharap dapat meningkatkan kerjasama internasional yang signifikan 
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dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian yang ditunjukkan melalui jumlah 

kerjasama internasional dengan berbagai lembaga perguruan tinggi di luar negeri 

dalam bidang penelitian dan pengajaran. Upaya meningkatkan kualitas lulusan yang 

dapat mendekati standar ideal juga menjadi perhatian untuk untuk meningkatkan 

peringkat UNAS dalam posisi 30 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia dan 

masuk pada world class university.  

 

D. 2023/2024 

 

Dalam periode ini implementasi kegiatan BM-KM dapat diterapkan secara penuh dan  

mahasiswa-mahasiswa baru di lingkungan UNAS mulai menjalankan kegiatan BM-

KM secara terukur dan terjamin mutunya. Selain itu, diharapkan juga sejumlah prodi 

yang sekarang terakreditasi A dapat meraih akreditasi internasional di tingkat ASEAN 

yang menjadi realisasi dari upaya UNAS menjadi bagian dari World Class University. 

Kualitas dosen UNAS mengalami peningkatan dalam penerapan tridharma perguruan 

tinggi yang menjadi unsur penting sebagai bagian dari universitas dengan standar 

internasional. Peringkat UNAS sebagai perguruan tinggi juga diharapkan dapat 

meningkat dalam posisi 20 PTS terbaik di Indonesia dengan beragam kegiatan 

bersifat kebudayaan, konferensi internasional, dan undangan kegiatan penelitian 

bersama dengan para peneliti asing. Unsur penting dalam periode ini adalah 

keberhasilan UNAS di tingkat perguruan tinggi mempertahankan posisi sebagai PTS 

dengan akreditasi A dan tercapainya akreditasi internasional bagi beberapa program 

studinya. 

 

E. 2024/2025 

 

Dokumen rencana strategis ini menetapkan bahwa target capaian menjadi universitas 

unggulan di Indonesia dapat tercapai di dalam periode ini. Dalam periode ini, target 

capaian pembelajaran UNAS dapat merealisasikan wujud lulusan sesuai outcome 

yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran yang telah mengadopsi sistem BM-KM 

di dalam proses pembelajarannya. Selain berhasil mempertahankan posisinya sebagai 

perguruan tinggi dengan akreditasi A, UNAS juga berharap agar beberapa program 

studinya dapat mencapai akreditasi internasional yang menjadi faktor penting menjadi 

universitas unggulan. Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat 

mencapai pemenuhan 100% dan UNAS dapat menempati posisi 10 PTS terbaik di 

Indonesia sekaligus mendapatkan akreditasi internasional di tingkat institusi maupun 

program studi sehingga masuk menjadi bagian dari world class university sesuai 

dengan visi yang telah ditetapkan dalam periode program ini.   
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BAB IV 

EVALUASI DIRI 

  

Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang strategi-strategi yang dilakukan 

UNAS dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2020-2025, 

bagian ini berisikan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan 

dihadapi UNAS dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.  

Analisis ini akan dibuat dalam empat kelompok yaitu : 1)pendidikan, 

2)kemahasiswaan dan alumni, 3)penelitian dan pengabdian masyarakat, dan 

4)kelembagaan dan kerjasama universitas.   

 

A. Pendidikan 

 

Pelaksanaan evaluasi diri terkait proses pendidikan di lingkungan UNAS dilandaskan pada 

perkembangan yang terjadi di UNAS dalam tiga (3) tahun terakhir sejak UNAS mendapatkan 

Akreditasi A sebagai PTS pada 2017. Hasil akreditasi ini memberi kepercayaan bagi UNAS  

untuk menetapkan langkah kerja dalam periode waktu empat (4) tahun ke depan menjadi 

universitas unggulan yang masuk dalam 10 besar PTS di Indonesia dengan kualitas lulusan dan 

hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdaya saing internasional.  

FAKTOR INTERNAL 

PENDIDIKAN STRENGTH WEAKNESSES 

1. Merupakan lembaga 

pendidikan tinggi dengan 

sejarah dan tradisi akademik 

yang panjang dan mengakar; 

 

2.   Memiliki variasi 

penyelenggaraan pendidikan 

yang beragam yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat untuk 

mendapatkan pendidikan 

tinggi, yaitu terdiri dari 9 

fakultas dengan 23 program 

studi (S1); Sekolah  

Pascasarjana dengan 6 

program studi  (5 program 

studi magister (S2) dan 1 

program doctoral/S3) dan  2 

pendidikan setingkat akademi.  

 

3. Pada tingkat perguruan 

tinggi, UNAS telah 

terakreditasi A berdasarkan 

SK BAN PT No 

2845/SK/BAN-

1. Implementasi  

pengembangan kurikulum yang 

mengaitkan penyusunan 

kurikulum dengan  VMTS PT, 

perkembangan ilmu 

pengetahuan, kebutuhan 

stakeholders yang 

komprehensif, dan antisipasi 

pada perubahan masyarakat 

Indonesia di masa depan masih 

dalam tahap awal.     

 

2. Penerapan sistem BM-KM 

masih dalam tahap awal dalam 

langkah perumusan dasar 

kebijakan internal, penyesuaian 

kurikulum dan kerjasama 

dengan lembaga-lembaga non-

PT; 

 

3. Belum memiliki pedoman 

dan sistem monev yang 

komprehensif dan rinci tentang 

a) Penugasan dosen berdasarkan 

kebutuhan, kualifikasi, keahlian 



 13 

PT/Ared/S/XII/2016. Di 

tingkat Prodi UNAS telah 

memiliki 8 prodi yang 

terakreditasi A. Masing-

masing adalah program studi 

Ilmu Sosiologi, Ilmu 

Komunikasi, Ilmu Politik, 

Ilmu Administrasi Negara, 

Manajemen dan Biologi pada 

tingkat S1, dan  2 prodi pada 

tingkat S2, yaitu Magister 

Ilmu Politik dan Magister 

Ilmu Administrasi Publik.   

 

4. UNAS telah menerapkan 

kemajuan teknologi informasi 

di dalam proses pembelajaran 

(penerapan blended learning, 

manajemen perkuliahan 

melalui akademik online) 

yang memberikan akses 

material dan instruksi 

pembelajaran bagi mahasiswa 

untuk belajar secara mandiri,  

 

5. UNAS memiliki 

kepustakaan terpusat yang 

menyimpan buku-buku 

referensi, karya tulis dosen 

dan mahasiswa yang dikelola 

pustakawan yang kompeten di 

bidangnya. Disamping 

perpustakaan fisik, UNAS 

juga telah mengembangkan 

perpustakaan elektronik yang  

menyimpan data hasil 

penelitian dosen, prosiding, 

modul perkuliahan, buku 

referensi  dan artikel jurnal 

ilmiah.     

 

6. Ruang perkuliahan telah 

dilengkapi fasilitas teknologi 

audio-visual yang mendukung 

proses pembelajaran 

(penggunaan proyektor, 

komputer, dan amplifier)  

serta fasilitas AC yang 

memberikan kenyamanan 

dan pengalaman dalam proses 

pembelajaran; b) Penetapan 

strategi, metode dan media 

pembelajaran serta penilaian 

pembelajaran;  

 

4. Sistem pembelajaran belum 

mengintegrasikan dengan 

kegiatan penelitian dan PkM 

dan belum memiliki pedoman 

serta mekanisme monev  

terhadap integrasi kegiatan 

tridarma PT (penelitian dan 

PkM terhadap pembelajaran)  

 

5. UNAS belum menjalankan 

kegiatan survey yang 

memberikan umpan balik dari 

stakeholders internal terkait 

suasana akademik yang 

kondusif  yang ditindaklanjuti 

di dalam renstra UNAS;  

 

6. Implementasi sistem 

penjaminan mutu, implementasi 

kurikulum yang mencakup 

PPPEP dan umpan baliknya 

dari setiap stakeholders UNAS 

belum maksimal;  

 

7. Persentase program studi 

yang terakreditasi A masih 

rendah dibanding angka ideal 

(50%+1).  Saat ini 

persentasenya baru mencapai 

27% dari total 30 program studi 

di UNAS ( diploma, S1, S2, dan 

S3)  

 

8. Rasio dosen dan mahasiswa 

secara keseluruhan belum 

mencapai angka ideal yaitu : 

(1:45 untuk ilmu sosial dan 1: 

30 untuk eksakta sesuai 

Permenristek Dikti No. 2/2016). 

Berdasarkan data yang terdapat 

dalam forlapdikti, rasio tersebut 

masih mencapai 1:36 dengan 

jumlah mahasiswa mencapai 
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dalam proses belajar dan 

mengajar.  

 

7. Pengembangan fasilitas 

laboratorium dan 

perangkatnya sebagai 

pelengkap kegiatan mahasiswa 

mempraktekkan pelajaran 

teoritis di ruang kuliah  

 

8. UNAS telah memiliki 

sistem penjaminan mutu 

akademik yang berorentasi 

pada ISO 90001:2008 dan 

mengacu pada penerapan 

SPMI-SPME berdasarkan 

ketentuan dikti secara utuh 

yang dikelola Badan 

Penjaminan Mutu (BPM), 

BAA, dan SPA. 

 

9. Memiliki lembaga-lembaga 

kajian dan jurnal elektronik 

yang menjadi dasar 

pengembangan ilmu bagi 

sivitas akademika UNAS di 

berbagai bidang kajian; 

13.502 orang dan total dosen 

mencapai 369 orang.   

 

9. Rasio dosen bergelar doktor 

baru mencapai 27,6%  dari total 

563 dosen yang mengajar di 

UNAS; dan dosen dengan 

jabatan Lektor Kepala dan Guru 

Besar baru mencapai 17%  

 

10. Proses pembelajaran belum 

sepenuhnya berbasis pada  hasil 

penelitian dosen. Inisiatif dosen 

menulis buku ajar/referensi bagi 

mahasiswa, serta pengunggahan 

materi tersebut dalam repositori 

UNAS masih belum maksimal;    

 

11. Beberapa fasilitas dan 

sarana kegiatan pendidikan 

masih dalam proses 

pengembangan (pembangunan 

gedung perpustakaan dan 

auditorium),  serta kelengkapan 

fasilitas hardware dan 

laboratorium yang masih perlu 

peningkatan dalam bentuk 

hardware dan software.  

 

12. Belum ada sistem 

monitoring dan evaluasi 

terhadap dosen yang menunjang 

pengembangan dosen (studi 

lanjutan, pelatihan, partisipasi 

seminar) yang meningkatkan 

kapasitas keilmuan dosen, serta 

insentif yang memadai untuk 

dosen dalam meningkatkan 

kapasitasnya. 

FAKTOR EKSTERNAL 

OPPORTUNITY SO WO 

Profil UNAS sebagai 

Perguruan Tinggi dengan 

akreditasi A menjadi nilai 

jual dan nilai tambah yang 

menarik bagi lulusan 

1) Lembaga-lembaga internal 

yang menjamin mutu 

akademik harus dapat 

mempertahankan dan 

bahkan meningkatkan 

1) Koordinasi antar lembaga di 

lingkungan internal masih 

menjadi hambatan dalam 

peningkatan kinerja 

universitas secara maksimal. 
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SMA/SMK untuk menjadi 

mahasiswa UNAS 

peringkat akreditasi 

UNAS.  

 

 

 

 

 

2) Kemampuan 

mengembangkan  inovasi-

inovasi riset dan publikasi 

karya tulis ilmiah dosen 

yang dapat mendukung 

profil UNAS sebagai 

perguruan tinggi berbasis 

riset kelas dunia (world 

class research 

universities) 

 

Pimpinan universitas harus 

dapat mengeluarkan 

kebijakan yang mendorong 

efektivitas sinergi kerja 

antar lembaga dan antar 

program studi.  

 

2) Jalinan kerjasama dengan 

lembaga-lembaga di luar 

universitas, baik di lingkup PT 

maupun non-PT masih perlu 

peningkatan baik dari sisi 

kuanttas maupun kualitas 

(meningkatkan berbagai MOU 

menjadi MOA yang dapat 

mendukung pada pencapaian 

visi misi UNAS).  

Perkembangan kemajuan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam industri 

4.0 yang menciptakan 

lapangan pekerjaan-

pekerjaan baru yang 

dibutuhkan masyarakat 

yang dapat disediakan 

UNAS sebagai lembaga 

pendidikan 

UNAS harus mampu 

menyesuaikan kegiatan 

pendidikannya dengan 

perkembangan eksternal 

melalui riset dan inovasi yang 

terintegrasi dengan sistem 

pembelajaran 

 

THREAT ST WT 

Persaingan dengan 

PTN/PTS  di Indonesia 

dalam pengembangan 

model pembelajaran, 

kurikulum, dan program 

studi yang lebih up to date 

menjawab tantang 

perubahan zaman   

 

Lembaga-lembaga internal 

dan prodi di lingkungan 

UNAS harus mampu 

mengembangkan model 

pembelajaran yang inovatif 

dan sesuai dengan minat-

minat dan kebutuhan baru 

yang berkembang dalam 

masyarakat;  

Ketersediaan dosen dan 

kapasitas yang rendah menjadi 

kendala utama dalam menjawab 

ancaman-ancaman tersebut. 

Pimpinan UNAS harus mampu 

membangun iklim akademik 

yang inovatif dan responsif 

terhadap perkembangan yang 

terjadi di dalam masyarakat; 

Penerapan kebijakan baru 

di lingkungan pendidikan 

tinggi yang mengarahkan 

pada outcome based 

education dan outcome 

based acreditation 

Unit penjaminan mutu harus 

mampu memantau 

perkembangan yang terjadi di 

dalam lingkungan eksternal 

terkait peningkatan kualitas 

akademik yang semakin 

meningkat; 

Koordinasi dan sinergi 

kelembagaan internal di dalam 

lingkungan UNAS harus terus 

ditingkatkan efektivitas dan 

efisiensinya.  
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Peningkatan tuntutan 

kualitas lulusan perguruan 

tinggi yang memiliki 

relevansi keilmuan dengan 

pasar tenaga kerja yang 

semakin terintegrasi secara 

global;  

UNAS telah mengembangkan 

metode pembelajaran yang 

menjadikan universitas-

universitas unggulan di dunia 

sebagai benchmark dalam 

menjaga mutu akademik dan 

kualitas lulusan yang 

dihasilkan 

Cara pandang inward-looking 

menjadi kendala dalam 

menjadikan UNAS sebagai 

lembaga pendidikan yang 

terintegrasi secara global;  

B. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Perkembangan SDM di lingkungan Universitas Nasional merupakan salah satu unsur penting 

dalam meningkatkan kinerja UNAS menjadi universitas unggulan yang diakui secara 

internasional. Bagian ini akan membahas secara khusus bagaimana refleksi terhadap kondisi 

SDM dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan UNAS dalam lima tahun ke depan.  

 

FAKTOR INTERNAL 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

STRENGTH WEAKNESSES 

1. UNAS telah memiliki 10 

dosen bergelar guru besar, 43 

bergelar doktor, dan 215 

bergelar magister yang 

menjadi sumber daya utama 

pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi di di UNAS; 

 

2.   UNAS telah memiliki 

sistem rekrutmen bagi dosen 

dan tenaga pendidikan yang 

diarahkan pada pencapaian  

VMTS UNAS  

  

1.  Kompetensi dosen yang 

belum mencapai tingkat / rasio 

ideal antara guru besar, doktor 

dan magister;      

 

2. Rasio dosen dan mahasiswa 

belum mencapai tingkat ideal 

yang merata di masing-masing 

prodi;  

 

3. Pedoman dan sistem monev 

yang komprehensif dalam 

proses rekruitmen dosen dan 

tenaga kependidikan masih 

dalam tahap awal 

pengembangan;   

 

4.  Penghargaan dan insentif 

terhadap dosen untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran dan kegiatan 

penelitian belum berjalan secara 

maksimal;       

 

5. Belum ada sistem 

monitoring dan evaluasi 

terhadap dosen yang menunjang 

pengembangan dosen (studi 
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lanjutan, pelatihan, partisipasi 

seminar) yang meningkatkan 

kapasitas keilmuan dosen, serta 

insentif yang memadai untuk 

dosen dalam meningkatkan 

kapasitasnya. 

 

6. Belum adanya merit sistem 

yang menjalankan reward dan 

punishment yang konsisten bagi 

tenaga pendidik dan dosen yang 

berprestasi atau sebaliknya 

FAKTOR EKSTERNAL 

OPPORTUNITY SO WO 

Profil UNAS sebagai 

Perguruan Tinggi dengan 

Akreditasi A yang menjadi 

nilai tambah yang menarik 

bagi dosen untuk 

meningkatkan kinerja 

mereka dalam menjalankan 

tridharma perguruan tinggi  

 UNAS harus mendorong 

pengembangan   inovasi-

inovasi riset dan publikasi 

karya tulis ilmiah dosen yang 

dapat mendukung profil 

UNAS sebagai perguruan 

tinggi berbasis riset kelas 

dunia (world class research 

universities) 

 

 Koordinasi antar lembaga di 

lingkungan internal masih 

menjadi hambatan dalam 

peningkatan kinerja universitas 

secara maksimal. Pimpinan 

universitas harus dapat 

mengeluarkan kebijakan yang 

mendorong efektivitas dan 

efisiensi  sinergi kerja antar 

badan/biro,fakultas dan 

program studi melalui satu 

pusat data yang terintegrasi   

Perkembangan kemajuan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam industri 

4.0 yang memudahkan 

akses terhadap informasi, 

pengetahuan, dan 

kerjasama serta jejaring 

dosen sehingga lebih 

meningkat;   

UNAS harus mampu 

mendorong dosennya untuk 

menyesuaikan diri dengan 

perkembangan eksternal 

melalui riset dan inovasi yang 

terintegrasi dengan sistem 

pembelajaran 

 

THREAT  ST WT 

Persaingan dengan 

PTN/PTS  di Indonesia  

yang menurunkan minat 

dosen berkompetensi tinggi 

untuk mengajar atau 

bekerja di UNAS   

 

UNAS harus mengembangkan 

system insentif dan program 

peningkatan kapasitas dan 

kompetensi dosen yang 

menarik minat dosen untuk 

menjalankan pekerjaaannya di 

UNAS secara berkelanjutan  

Keterbatasan insentif dan 

dukungan pengembangan 

kapasitas menjadi kendala bagi 

peningkatan kompetensi dosen  



 18 

 

 

C. PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  

 

Evaluasi diri terkait kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat UNAS telah menetapkan 

arah perkembangan penelitian dan pengabdian masyarakat di UNAS yang memiliki daya saing 

internasional dan kolaborasi kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional sejenis yang 

semakin beragam di lingkungan UNAS. Bagian ini menguraikan evaluasi diri yang menjelaskan 

kekuatan dan kelemahan di dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang harus 

diperbaiki dalam periode waktu lima tahun ke depan sesuai dengan periode waktu dokumen 

rencana strategis ini.  

FAKTOR INTERNAL 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat  

STRENGTH WEAKNESSES  

1. UNAS telah mempunyai 

Rencana Induk Penelitian 

(RIP) yang dikembangkan 

oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

UNAS dan didukung 15 pusat 

penelitian dari berbagai 

bidang ilmu, satu sentra HKI, 

11 Laboratorium   

 

2.Peringkat UNAS dalam 

bidang penelitian menempati 

peringkat 88 dari 100 

Perguruan Tinggi di Indonesia  

 

3. Dalam lima tahun terakhir, 

jumlah penelitian dosen 

UNAS yang dilakukan secara 

mandiri, hibah dikti, 

kerjasama lembaga dalam 

negeri dan internasional telah 

meningkat mencapai 153 total 

penelitian; 

 

4. Jumlah dana penelitian 

yang bersumber dari dana 

universitas, hibah pemerintah, 

kerjasama dalam dan luar 

negeri juga telah mengalami 

peningkatan dengan total 

7.256,50 (dalam juta).  

 

5. Dalam lima tahun terakhir, 

1) Rencana Strategis PT 

(landasan pengembangan, peta 

jalan penelitian, sumber daya, 

dan alokasi dana penelitian 

internal) masih perlu 

peningkatan untuk mencapai 

daya saing internasional sesuai 

standar internasional.  

 

 

2) Pedoman penelitian masih 

perlu diintegrasikan dengan dan 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholders utamanya, dengan 

sistem pelaporan dokumen hasil 

penelitian yang berkala dan 

tepat waktu;   

 

3) Kegiatan kelompok riset dan 

laboratorium penelitian UNAS 

masih perlu ditingkatkan dan 

didorong untuk terlibat lebih 

aktif dalam jejaring tingkat 

nasional dan internasional; dan 

produk riset yang 

dihasilkannyapun dapat berdaya 

saing internasional;   

 

 



 19 

terdapat peningkatan jumlah 

artikel yang ditulis dosen 

UNAS  di dalam jurnal 

internasional terindeks scopus; 

FAKTOR EKSTERNAL 

OPPORTUNITY SO WO 

Perubahan-perubahan di 

dalam lingkungan industri 

4.0 dalam tingkat global 

dan nasional telah 

menuntut model 

pengetahuan baru di dalam 

masyarakat; 

UNAS dapat menyesuaikan  

RIP yang memayungi kegiatan 

penelitian dosen untuk lebih 

sesuai dengan situasi-situasi 

baru dalam tantangan 

masyarakat industri 4.0 dan 

society 5.0 

Minat dosen dalam menggali 

tema-tema baru dalam arah 

penelitian masih rendah. 

Sosialisasi terhadap 

perkembangan tema-tema baru 

dalam masyarakat perlu 

menjadi bagian integral di 

dalam forum-forum percakapan 

ilmiah di kalangan dosen 

UNAS; 

Kebijakan pemerintah 

mendorong kuantitas dan 

kualitas riset di Indonesia 

untuk bersaing di tingkat 

internasional membuka 

peluang bagi UNAS untuk 

berpartisipasi dalam 

beragam kegiatan riset 

yang didukung pemerintah 

UNAS telah menggulirkan 

inisiatif penguatan kapasitas 

dan kompetensi dosen-dosen 

UNAS  untuk meningkatkan 

kualitas karya ilmiah dosen 

dan penerapannya dalam 

sistem pengajaran; 

 

Minat dosen dalam melakukan 

kegiatan penelitian masih 

rendah terkait beban 

administrasi dan rendahnya 

insentif. UNAS harus dapat 

mengembangkan kebijakan 

yang mendorong minat tersebut 

dengan memperbaharui 

mekanisme insentif tersebut; 

THREAT  ST WT 

Regulasi pemerintah yang 

mengetatkan syarat-syarat 

mendapatkan hibah 

penelitian dan pengabdian 

DIKTI yang semakin 

kompetitif;  

UNAS dapat memanfaatkan 

fungsi lembaga-lembaga 

penelitian dalam membantu 

meringankan beban dosen 

peneliti dalam pengembangan 

proposal penelitian, beban 

administrasi dan pelaporan; 

Rendahnya dukungan lembaga-

lembaga penunjang penelitian 

terhadap dosen dalam 

melakukan penelitian 

menyebabkan merosotnya 

minat dosen melakukan 

penelitian, atau menyelesaikan 

laporannya tepat waktu; 

Persaingan dengan PTS-

PTS lain dalam memajukan 

kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

yang mempersempit 

peluang partisipasi 

penelitian dosen-dosen 

UNAS.  

Lembaga-lembaga penelitian 

di UNAS harus mampu 

menciptakan peluang-peluang 

baru dalam menjalin 

kerjasama dan dan 

mendapatkan dukungan 

kegiatan penelitian;  

Masih perlu peningkatan 

fleksibilitas dalam merumuskan 

payung penelitian yang 

mengakomodasi minat, inovasi 

dan kreativitas dosen untuk 

dalam mengemmbangkan dan 

meningkatkan kegiatan 

penelitian di UNAS.  
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Ketidaksesuaian kegiatan 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat di UNAS 

dengan perkembangan-

perkembangan baru yang 

terjadi di Indonesia 

sekarang ini. 

UNAS harus dapat 

mengembangkan RIP yang 

fleksibel dan memetakan arah 

baru dalam isu dan tema 

penelitian yang berkembang di 

dalam lingkungan baru 

industri 4.0 dan society 5.0 

Inovasi dan kreativitas masih 

perlu ditingkatkan sehingga 

dapat mengikuti perkembangan 

dan kebutuhan  masyarakat 

sebagai arah agenda dan hasil 

penelitian dosen 
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D. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

 

Aspek kemahasiswaan dan alumni menjadi pokok penting yang menjadi salah satu indikator 

dalam mencapai target UNAS sebagai universitas unggulan dalam 10 besar PTS di Indonesia 

dengan daya saing internasional. Bagian ini menguraikan berbagai persoalan pokok di dalam 

lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kemahasiswaan 

dan alumni  sesuai standar utama yang terdapat di dalam bidang ini.  

FAKTOR INTERNAL 

KEMAHASISWAAN & 

ALUMNI 

STRENGTH WEAKNESSES 

1. Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap UNAS 

sebagai lembaga pendidikan 

yang telah meraih akreditasi A 

pada 2017 yang dibuktikan 

melalui peningkatan jumlah 

mahasiswa baru yang 

mendaftar dalam dua tahun 

terakhir; 

 

2. Capaian prestasi mahasiswa 

UNAS dalam berbagai bidang 

kompetisi di tingkat lokal, 

nasional, regional dan 

internasional yang terus 

mengalami peningkatan 

 

3. Keberadaan biro 

kemahasiswaan yang bertugas 

untuk menjaring mahasiswa 

berprestasi secara aktif dan 

pengembangan tracer study 

yang memantau kinerja 

lulusan UNAS di dalam 

masyarakat; 

 

4. Telah terbentuknya 

organisasi alumni yang 

menjadi wadah komunikasi 

dan dukungan alumni terhadap 

pengembangan UNAS  

1) Rendahnya eksposure UNAS 

di dalam media nasional dan 

internasional; 

 

2) Masih terbatasnya akses 

beasiswa yang didapatkan 

mahasiswa UNAS;  

 

3) Belum padunya data terkait 

alumni yang berhasil dalam 

bidang wiraswasta dan 

kepemimpinan dalam 

masyarakat; 
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FAKTOR EKSTERNAL 

OPPORTUNITY SO WO 

Peluang kerjasama tawaran 

pertukaran mahasiswa dan 

dosen dengan perguruan 

tinggi di luar negeri terbuka 

1.UNAS telah memiliki 

mekanisme kerjasama 

internasional melalui 

kehadiran mahasiswa asing, 

kegiatan riset bersama antar 

universitas di dalam dan luar 

negeri.  

 

2. UNAS dapat memanfaatkan 

secara maksimal KKI untuk 

semakin meningkatkan 

eksposure untuk 

menarik/mendapatkan 

mahasiswa asing belajar di 

UNAS, dan sebaliknya 

mengirim mahasiswa dan 

dosen ke lembaga-lembaga 

pendidikan internasional 

bereputasi;  

Koordinasi dan sinergi antara 

program studi, KKI, dan unit 

penjaminan mutu belum 

tercapai secara maksimal. 

UNAS harus mampu 

mensinergikan peran masing-

masing lembaga untuk 

mendukung potensi kerjasama 

internasional yang ada;  

Forum-Forum kegiatan dan 

kompetisi kemahasiswaan 

yang semakin beragam 

yang membuka peluang 

bagi mahasiswa UNAS 

untuk meraih prestasi di 

bidang-bidang baru 

1. UNAS memiliki Biro 

Kemahasiswaan yang dapat 

merekrut calon-calon 

mahasiswa berprestasi dalam 

berbagai bidang dan 

mengembangkan pelatihan 

guna meraih prestasi yang 

dapat meningkatkan prestise 

dan pamor UNAS di tingkat 

nasional dan internasional;    

1. Dukungan dana dan 

kelembagaan yang 

mempersiapkan partisipasi 

mahasiswa untuk meraih 

prestasi di tingkat lokal, 

nasional, regional dan 

internasional masih terbatas.  

2. UNAS harus memiliki 

rencana keuangan yang 

membantu peningkatan prestasi 

mahasiswa-mahasiswa UNAS 

di berbagai tingkat kompetisi.    

Kebijakan pemerintah yang 

memungkinkan metode 

pembelajaran berbasis 

teknologi informasi sebagai 

bagian pembelajaran 

penting di perguruan tinggi 

(blended learning, 

pendidikan jarak jauh)   

1. UNAS telah memiliki 

teknologi yang 

memungkinkan pembelajaran 

berbasis teknologi 

berkembang. UNAS dapat 

menjadikan metode tersebut 

sebagai cara meningkatkan 

jumlah mahasiswa di dalam 

virtual university, dan 

menjadikan metode 

pembelajaran blended-

learning sebagai upaya 

 1. Kesiapan dosen dan tenaga 

pendidikan dalam menjalankan 

fungsi kerja berbasis teknologi 

masih lemah. UNAS harus terus 

mensosialisasikan metode 

tersebut di dalam lingkungan 

internalnya.  
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meningkatkan mutu akademik 

universitas.  

THREAT ST WT 

1. Persaingan yang terus 

meningkat antara PTS di 

Indonesia dalam menarik 

calon mahasiswa 

berprestasi yang 

meningkatkan pamor dan 

prestise universitas di 

tingkat nasional dan 

internasional  

 

1. UNAS harus mampu 

mengembangkan kebijakan 

rekrutmen calon mahasiswa 

berprestasi melalui insentif-

insentif menarik bagi calon 

mahasiswa berprestasi;  

1. Visi perguruan tinggi 

terhadap arti penting 

mendapatkan calon mahasiswa 

berprestasi yang meningkatkan 

prestise dan pamor universitas 

belum merata. Pimpinan 

universitas harus melakukan 

sosialisasi lebih mendalam 

terhadap arti penting ini di 

setiap jajaran manajemen 

UNAS.  

2. Stigma buruk (utamanya 

pada kasus narkoba) yang 

mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat 

terhadap UNAS masih 

berlaku di dalam 

masyarakat. 

 

2. UNAS harus terus 

mengawal dan meningkatkan 

kebijakan ketat untuk 

mengatasi peredaran narkoba 

di lingkungan kampus secara 

konsisten dan berkelanjutan  

2. Keterbatasan informasi yang 

tersedia tidak mampu menjadi 

counter bagi berita yang 

beredar secara informal dan 

media formal. UNAS harus 

mengembangkan strategi media 

untuk mengubah citra buruk 

tersebut secara sistematis dan 

membangun citra positif dengan 

prestasi mahasiswa di berbagai 

lini kegiatan  

3. Perubahan pasar tenaga 

kerja di era industri 4.0 dan 

ketidaksesuaian kapasitas 

dan keterampilan lulusan 

UNAS yang menyebabkan 

penyerapan alumni di pasar 

tenaga kerja belum optimal 

dan menyebabkan minat 

pendaftar ke UNAS 

merosot 

3. UNAS harus meningkatkan 

keterampilan mahasiswanya di 

luar proses pembelajaran biasa 

untuk dapat mengembangkan 

inovasi dan kreativitas serta 

jaringan di dalam lingkungan 

pasar tenaga kerja yang sangat 

dinamis 

3. Peran lembaga-lembaga 

pendukung di luar pembelajaran 

kelas masih terbatas dalam 

memberikan pelatihan 

keterampilan yang mendorong 

kemampuan mahasiswa 

mengembangkan jaringan, 

inovasi dan kreativitas.  

4. Perubahan orientasi dan 

budaya belajar siswa 

SLTA/SMK yang semakin 

berorientasi pada teknologi 

dan aksesibilitas di dalam 

era industri 4.0 yang 

mempengaruhi minat 

mereka menjadi mahasiswa 

UNAS  

4. UNAS telah memiliki 

model-model pembelajaran 

yang menyesuaikan diri 

dengan perkembangan industri 

4.0 dan memaksimalkan 

fungsi-fungsinya 

 

4. Eksposure dan 

pengembangan profil perguruan 

tinggi belum sesuai dengan 

orientasi dan pemahaman siswa 

di SLTA/SMK di dalam era 

budaya industri 4.0. Sistem 

layanan berbasis teknologi yang 

mempermudah calon 

mahasiswa mendaftarkan diri ke 

UNAS; 
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E. KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA 

 

Evaluasi diri terkait bidang kelembagaan dan kerjasama menguraikan posisi diri UNAS 

berdasarkan pengalaman tiga (3) tahun ke belakang dalam mengupayakan pencapaian target 

sesuai visi dan misi UNAS. Sejumlah aspek terkait peningkatan kualitas kelembagaan dan 

kerjasama menjadi dasar pokok dalam penilaian diri terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang akan dihadapi UNAS dalam periode empat tahun ke depan yang tertuang di dalam 

dokumen rencana strategis ini.  

FAKTOR INTERNAL 

KELEMBAGAAN & 

KERJASAMA 
STRENGTH WEAKNESSES 

1. UNAS telah menjadi PTS 

yang memiliki reputasi di 

tingkat nasional, regional, 

maupun internasional dan 

telah mendapatkan Akreditasi 

A untuk Akreditasi Institusi 

Perguruan Tinggi (AIPT) 

BAN-PT pada 2017; 

 

2. UNAS memiliki keberadaan 

Kantor Kerjasama 

Internasional yang mendukung 

jalinan kerjasama 

internasional dengan 

perguruan tinggi lain dalam 

bidang pengajaran, penelitian 

dan pertukaran mahasiswa 

serta dosen, termasuk dalam 

kegiatan konferensi, dan 

publikasi ilmiah di Asia, 

Amerika Serikat dan Eropa.   

 

3. Keberadaan lembaga-

lembaga internal yang 

bertugas untuk menjamin 

kualitas mutu akademik, 

penelitian, dan pengabdian 

masyarakat seperti Badan 

Penjaminan Mutu (BPM) dan 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat  

(LPPM) 

 

4. UNAS telah menerapkan 

teknologi informasi mutakhir 

dalam pengembangan sistem 

1. Koordinasi dan sinergi antara 

lembaga di dalam lingkungan 

UNAS, maupun di luar UNAS 

dengan PT dan non-PT belum 

sepenuhnya terwujud dan 

penerapan prinsip ‘sentralisasi 

administrasi-desentralisasi 

akademik’ (SADA) belum 

terlaksana secara optimal dalam 

menciptakan efisiensi dan 

produktivitas universitas; 

 

2. Kelembagaan unit-unit 

pelayanan akademik, keuangan, 

perpustakaan, informasi, sarana 

dan prasarana masih belum 

mencukupi standar 

internasional.   

 

3. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

dalam manajemen universitas 

masih dalam tahap awal dan 

belum optimal.  

 

4. Pendanaan yang bersumber 

dari kerjasama masih sangat 

kurang di semua unit pelaksana 

akademik.  

 

5.  Sumberdaya keuangan 

universitas belum sepenuhnya 

mencukupi untuk mendukung 

visi dan misi UNAS.  

 

6. Pendanaan pemerintah dan 
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layanan administrasi, 

manajemen internal, dan 

kegiatan pengajaran yang  

mendukung peningkatan 

kinerja lembaga; 

masyarakat untuk pembiayaan 

pendidikan masih rendah.  

 

FAKTOR EKSTERNAL 

OPPORTUNITY SO WO 

1. Domisili UNAS di 

ibukota memberikan akses 

luas bagi pengembangan 

kerjasama dengan lembaga-

lembaga pemerintahan dan 

swasta tingkat nasional dan 

internasional;   

1. UNAS harus memanfaatkan 

kemudahan akses terkait 

lokasi di lingkungan ibukota 

dalam meningkatkan 

kerjasama dengan lembaga-

lembaga nasional dan 

internasional dan sekaligus 

penguatan kelembagaan yang 

menjadikan UNAS mampu 

menjadi universitas dengan 

daya saing nasional dan 

internasional; 

1. Koordinasi dan sinergi kerja 

di antara lembaga-lembaga 

yang terdapat di lingkungan 

UNAS dan luar UNAS belum 

berjalan secara maksimal dalam 

memanfaatkan peluang yang 

terdapat sesuai kedudukannya 

yang strategis di lingkungan 

ibukota negara republik 

Indonesia; 

2. Kerjasama global antar 

Perguruan Tinggi dan 

lembaga riset dunia 

semakin mudah melalui 

perkembangan teknologi 

informasi sekarang ini;   

2. UNAS harus memanfaatkan  

perkembangan teknologi 

informasi kontemporer 

(website dan pangkalan data) 

dengan meningkatkan materi 

eksposure dosen dan hasil 

penelitian dosen dalam bahasa 

Inggris sehingga mudah 

terdeteksi;  

 

2. Kapasitas kemampuan 

berbahasa Inggris dosennya 

belum merata UNAS harus 

meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris dosennya 

dengan pengembangan unit 

dukungan yang mendorong 

dosen mempraktekkan bahasa 

Inggris dan kemampuan 

berbahasa sebagai standar 

rekrutmen; 

 

3.  Publikasi karya ilmiah dosen 

dalam bahasa Inggris masih 

rendah dan belum dapat diakses 

dengan mudah. UNAS harus 

meningkatkan dorongan 

pengunggahan karya tulis 

ilmiah dosen dalam repositori 

elektroniknya dan aktif 

menerjemahkan karya-karya 

tulis (minimal dalam bentuk 

abstrak)  dalam bahasa Inggris  

3. Kebijakan pemerintah 

meningkatkan kapasitas 

3. UNAS dapat 

mempersiapkan program-

4. Koordinasi dan kesiapan 

program studi dalam 
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dan mutu akademik 

universitas di Indonesia di 

dunia internasional;   

program studi yang 

terakreditasi A di tingkat S1 

dan S2 sebagai titik tolak 

mengembangkan peringkat 

dan akreditasinya di tingkat 

internasional; 

mengarahkan capaiannya untuk 

tingkatan lebih tinggi belum 

maksimal. UNAS harus 

mempunyai kebijakan dan 

langkah sistematis yang 

mendukung PS terakreditasi A 

untuk mengembangkan 

kemampuannya mencapai 

standar internasional;  

4. Perkembangan industri 

4.0 telah menjadi titik awal 

yang sama bagi perguruan-

perguruan tinggi di 

Indonesia memperbaharui 

paradigma dan orientasi 

proses pembelajarannya 

agar sesuai dengan 

perkembangan zaman;    

4. UNAS telah 

mengembangkan model 

pengajaran yang 

memanfaatkan perkembangan 

teknologi baru dalam industri 

4.0 melalui pembentukan 

pendidikan jarak jauh dan 

cyber university sebagai upaya 

menangkap peluang pasar 

yang terbuka di dalam model 

pendidikan era baru ini;   

 

5.UNAS telah memiliki badan 

penjaminan mutu yang 

bertugas memantau dan 

mengevaluasi kinerja internal 

metode pembelajaran dan 

sistem pendidikannya agar 

dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan 

perkembangan zaman;   

5. Kesiapan dosen 

memanfaatkan perkembangan 

teknologi dalam proses 

pengajaran masih rendah dan 

UNAS masih harus mendorong 

peningkatan kapasitas dosen 

untuk mengembangkan metode 

pengajaran mereka di dalam 

lingkungan yang semakin 

terintegrasi dengan teknologi 

yang berkembang; 

 

6. Koordinasi antar lembaga 

yang mendukung laju 

perkembangan universitas di era 

Industri 4.0 masih belum 

maksimal. Pimpinan perguruan 

tinggi harus memaksimalkan 

bentuk kebijakan yang 

mengarahkan sinergi kerja 

setiap unit lembaga dalam 

proses pembelajaran, riset, dan 

pengabdian masyarakat serta 

manajemen internal organisasi 

seperti BPSI, BPM, BAA, 

LPPM, dan Biro 

Kemahasiswaan.    

THREAT ST WT 

5. Persaingan antar 

perguruan tinggi di tingkat 

nasional, regional dan 

global yang mempengaruhi 

ruang gerak UNAS dalam 

membangun kerjasama 

kelembagaan di tingkat 

nasional dan internasional;  

 

6. UNAS telah memiliki 

kantor kerjasama internasional 

yang berfungsi untuk 

mengkoordinasikan hubungan 

kerjasama internasional 

mewakili lembaga penelitian 

dan program studi yang ada di 

UNAS. Fungsi KKI harus 

lebih dimaksimalkan sebagai 

garda depan pembentukan 

7. Budaya mengajar dan 

penelitian dosen-dosen UNAS 

masih terfokus pada lingkup 

domestik dan belum 

menempatkan posisinya dalam 

lingkup persaingan global. 

UNAS harus menjadikan nilai-

nilai kompetisi global sebagai 

bagian dari proses 

perkembangan mutu akademik 
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networking, kerjasama, dan 

peluang-peluang yang 

tersedia; 

dalam standar universitas.  

 

6. Perubahan-perubahan 

regulasi di tingkat nasional 

dan perkembangan standar-

standar dan kriteria baru 

yang mempengaruhi proses 

pembelajaran dan peringkat 

UNAS sebagai perguruan 

tinggi di tingkat nasional 

yang memungkinan tidak 

tercapainya target menjadi 

bagian dari 10 PTS terbaik 

di Indonesia, atau bahkan 

keluar dari posisi 100 besar 

perguruan tinggi di 

Indonesia; 

 

7. UNAS harus 

memaksimalkan fungsi 

lembaga penjamin mutu untuk 

memantau perubahan 

lingkungan eksternal dalam 

dunia pendidikan dan 

mengaplikasikannya di dalam 

lingkungan akademik UNAS 

8. Kemampuan merespon 

perubahan-perubahan kebijakan 

yagn terjadi masih belum 

maksimal. Peran BPM untuk 

mempersiapkan dan 

memperhatikan perkembangan-

perkembangan eksternal dalam 

bentuk kebijakan di dunia 

pendidikan menjadi krusial.   
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BAB V 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS DAN  PROGRAM  2020 - 2025 

 

 

A. Arah Pengembangan  

 

UNAS saat ini telah menjadi universitas terakreditasi A dengan peringkat berada di 

dalam 100 besar perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan peringkat klasterisasi 

Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti pada 2018. Sebagai langkah maju dalam 

pengembangan UNAS sepanjang periode kerja lima (5) tahun ke depan, UNAS telah 

menetapkan arah perkembangan menjadi universitas unggulan yang berada dalam 

peringkat 10 PTS terbaik di Indonesia dan sekaligus memiliki program studi yang 

diakui secara internasional. Dengan demikian, UNAS di dalam dokumen rencana 

strategis ini menetapkan arah perkembangan aspek-aspek utama dalam isu strategis di 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan 

dan alumnis serta kelembagaan dan kerjasama dalam arah  yang membawa UNAS 

mencapai target-target sebagai universitas unggulan di Indonesia dengan daya saing 

internasional.  

 

B. Kebijakan Strategis 

 

Sesuai dengan arahan untuk menjadi universitas unggul dengan daya saing 

internasional, UNAS menetapkan kebijakan strategis yang menjadi orientasi dalam 

pelaksanaan program-program yang diarahkan pada pencapaian target-target tersebut. 

Adapun fokus dari kebijakan strategis tersebut telah mengacu pada pilar strategi 

DIKTI 2005 – 2025  yang terdiri dari:  

 

1. Perluasan dan pemerataan akses Perguruan Tinggi bermutu dan berdaya saing 

internasional; 

2. Penyediaan dosen yang kompeten, sarana dan prasarana, subsidi, data dan 

informasi; 

3. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi; 

 

Dengan berpijak pada  ketiga pilar Dikti tersebut, UNAS merumuskan rangkaian 

kebijakan strategis dalam aspek-aspek yang tertuang dalam isu strategis UNAS 

periode 2020 – 2025 yang terdiri dari:  

 

1. Peningkatan tata pamong dan tata kelola universitas; 

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan suasana akademis  

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

4. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat,  

5. Peningkatan kualitas kemahasiswaaan dan alumni  

6. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kerjasama di tingkat nasional dan 

internasional.  

7. Peningkatan integrasi teknologi informasi di dalam proses belajar mengajar, 

penelitian, pengabdian masyarakat dan tata kelola ; 

 

C. Pelaksanaan Program 2020 – 2025 

 

Hasil evaluasi diri dalam bab sebelumnya menjadi pijakan bagi UNAS untuk 
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menetapkan arah dan kebijakan strategis dalam mencapai target menjadi universitas 

unggul di Indonesia yang memiliki daya saing internasional. Sesuai dengan evaluasi 

diri tersebut, dokumen rencana strategis ini menetapkan lima aspek pokok yang 

menaungi isu-isu strategis yang harus dilakukan UNAS dalam mencapai target-

targetnya seperti penerapan prinsip good university governance, peningkatan kualitas 

SDM, pengembangan kemahasiswaan dan alumni, serta aspek kelembagaan dan 

kerjasama sebagai isu pokok dalam mengarahkan kebijakan strategis yang hendak 

dicapai UNAS. Berdasarkan rumusan kebijakan strategis di atas, pengembangan 

program-program dalam rencana strategis lima (5) tahun ke depan yang secara rinci 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

1. Pengembangan prinsip good university governance dalam sistem tata kelola 

dan tata pamong   

 Membuat standar dan dokumen tata kelola dan tata pamong untuk 

terwujudnya good university governance; 

 Pengembangan tata kelola dan tata pamong yang berdasarkan prinsip 

akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mampu menangani resiko 

 Adanya sistem monitoring dan evaluasi good university governance yang 

konsisten, efektif dan efisien;  

 Tersedianya SOP dan job-desk untuk mencapai terlaksananya fungsi 

perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien;  

 Adanya audit yang terpublikasi terkait good university governance sesuai 

dengan PP No. 4/2014 Pasal 33 ayat 3.  

 UNAS mengembangkan lembaga yang berfungsi dalam penegakkan kode 

etik dalam menjamin dan menilai integritas universitas yang konsisten, 

efektif dan efisien; 

 Mengembangkan kepemimpinan publik yang mendorong kerjasama 

tridharma PT dan menjadikan UNAS sebagai rujukan publik di tingkat 

nasional dan internasional;  

 Mengimplementasikan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan 

operasional PT yang konsisten, efektif dan efisien;  

 Mengembangkan pedoman pengelolaan yang memenuhi 11 aspek 

kehidupan PT (pendidikan, suasana akademik & otonomi keilmuan, 

kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarpras, sistem 

informasi, sistem penjaminan mutu, kerjasama), dan memiliki sistem 

monev terhadap implementasinya.  

 Menjadikan PT sejenis di tingkat internasional sebagai benchmark dalam 

penyusunan rencana strategis; 

 Mengembangkan praktik baik dalam pengembangan budaya mutu PT;  

 

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Suasana Akademi 

 

 Meningkatkan sistem penerimaan yang dapat menjaring peminat di 

pendidikan sarjana, pasca sarjana dan vokasi, termasuk mahasiswa asing di 

setiap program studi di UNAS; 

 Peningkatan kualitas informasi bagi calon mahasiswa dalam proses 

penerimaan melalui media online dari tahap pendaftaran, seleksi, dan 

pengumuman penerimaan; 

 Peningkatan kualitas informasi bagi calon mahasiswa yang mendaftar ke 
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UNAS  tersedia  di tingkat S1, vokasi, dan termasuk bagi mahasiswa asing 

yang mendaftar ke UNAS; 

 Peningkatan kualitas kerjasama dengan lembaga PT dan Non-PT di luar 

UNAS yang dapat mewujudkan kebijakan BM-KM secara optimal; 

 Peningkatan jumlah program studi yang tersedia di jenjang sarjana terapan, 

sarjana, dan pasca sarjana (S2 & S3), program studi; 

 Membangun program studi yang memiliki program double-degree 

 Pembukaan program studi S2 dan S3 baru; 

 Peningkatan persentase program studi yang terakreditasi A mencapai 

standar ideal 50 + 1 di jenjang S1, S2 dan S3; 

 Pengembangan akreditasi internasional bagi institusi dan prodi di tingkat 

S1, S2, dan S3; 

 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas mutu SDM 

 

 Meningkatkan jumlah dosen tetap yang memenuhi kompetensi program 

studi  

 Meningkatkan rasio jumlah dosen tetap dengan kebutuhan program studi 

yang ideal sesuai standar evaluasi BAN-PT; 

 Meningkatkan rasio jumlah guru besar dengan dosen tetap di UNAS; 

 Meningkatkan efektivitas jenjang kepangkatan dosen tetap;  

 Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikat dosen/sertifikat 

profesi bagi dosen tetap; 

 Mengembangkan strategi pencapai rasio ideal antara dosen tetap dan tidak 

tetap; 

 Mengembangkan strategi pencapaian ke arah rasio ideal antara jumlah 

dosen tetap dan jumlah mahasiswa;  

 Meningkatkan produktivitas penelitian dosen tetap di dalam dan luar 

negeri; 

 Meningkatkan produktivitas kegiatan PkM dosen di dalam dan luar negeri; 

 Mengembangkan strategi pencapaian pengakuan/rekognisi dosen di tingkat 

nasional dan internasional; 

 Memenuhi kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan yang 

mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi 

secara efektif;  

 

4. Pengembangan kemahasiswaan dan Alumni  

 

 Peningkatan Standar rekrutmen yang menopang prestise UNAS di tingkat 

Internasional; 

 Mengembangkan strategi meningkatkan animo mahasiswa di dalam dan 

luar negeri menjadi mahasiswa UNAS; 

 Meningkatkan jumlah dan kualitas layanan untuk mahasiswa; 

 Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa di tingkat 

provinsi/nasional/internasional 

 Meningkatkan sistem pembelajaran yang mendorong mahasiswa 

menjalankan masa studi tepat waktu;   

 Memperbaiki mutu pembelajaran yang menghasilkan lulusan dengan 

standar etika, keahlian bidang kompentensi utama, penguasaan bahasa 
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asing dan teknologi, ke dan keahlian yang sesuai dengan harapan pasar 

tenaga kerja; 

 

 

 

5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Riset maupun Pengabdian Masyarakat  

 

 Menjalankan agenda pengembangan, peta jalan, sumber daya, dan sasaran 

program penelitian yang berorientasi pada daya saing nasional dan 

internasional; 

 Memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat secara berkala dengan tindak lanjut yang 

efektif dan efisien; 

 Mengembangkan kluster riset dan laboratorium penelitian yang 

menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

berdaya saing internasional; 

 Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional dan 

internasional bereputasi;  

 Meningkatkan jumlah publikasi dosen yang terpublikasi di media massa; 

 Mengembangkan strategi peningkatan sitasi karya ilmiah dosen  

 Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat 

menjadi dokumen yang memiliki paten maupun haki  

 

6. Peningkatan Kelembagaan dan Kerjasama  

 

 Meningkatkan persentase prodi dengan peringkat akreditasi unggul dari 

BAN-PT (50 + 1), 

 Mengembangkan prodi terakreditasi A untuk mendapatkan akreditasi 

internasional dan peningkatan  

 Menaikkan ranking UNAS dari posisi 88 menjadi 10 di antara PTS di 

Indonesia;  

 Mengembangkan kolaborasi dan kemitraan strategis yang menempatkan 

UNAS sebagai universitas yang masuk dalam 10 besar PTS di Indonesia 

dengan daya saing internasional dengan untuk mencapai VMTS PT 

 Mengembangkan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri yang 

berorientasi pada kepuasan mitra kerjasama; 

 Mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga PT dan non-PT 

yang menjadi wadah dalam pelaksanaan BM-KM secara optimal; 

 Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kerjasama dengan 

orientasi pada relevansi dan kebermaanfaatan kerjasama.  

 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar internasional 

dalam kegiatan dan manajemen pembelajaran   

 Mengembangkan kegiatan yang menghasilkan sumber pendanaan di luar 

mahasiswa;  

 Memperbaiki rasio jumlah pendanaan dari mahasiswa untuk kegiatan 

pembelajaran; 

 Memperbaiki rasio jumlah pendanaan yang digunakan untk kegiatan 

penelitian dosen per tahun; 

 Memperbaiki rasio jumlah pendanaan yang digunakan untk kegiatan PkM 
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di lingkungan UNAS;   

 Meningkatkan kecukupan sarana dan prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran, penelitian, PkM sesuai dengan SN-Dikti;  

 Meningkatkan ketersediaan sistem TIK sesuai standar Sistem Informasi 

Perguruan Tinggi; 

 Meningkatkan ketersediaan sistem TIK untuk distribusi ilmu pengetahuan 

yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, PkM, dan perpustakaan; 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2025 

 

 

Sesuai dengan arah dan kebijakan strategis serta rumusan program rencana strategis 

2019– 2023 yang lalu, bagian ini akan menguraikan secara rinci indikator-indikator 

kinerja utama yang telah menjadi pijakan dalam realisasi program selama rentang 

waktu pelaksanaan renstra. Dalam Renstra ini, telah diidentifikasi indikator kinerja 

utama (key performance indicator) di setiap strategi dasar, guna merealisasikan setiap 

target pencapaian per tahun sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan 

sasaran strategis akan dapat ditengarai sedini mungkin. Penetapan indikator kinerja 

utama ini disusun dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, indikator disusun 

untuk menerjemahkan tujuan jangka panjang universitas ke dalam indikator-indikator 

yang terukur. Kedua, indikator disusun berdasarkan analisis kondisi riil sekarang dan 

harapan yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun kedepan. Terdapat tiga indikator dari 

pencapaian strategi dasar, yaitu; integration, excellence dan enterprising.  

 

Integration:  

1. Tercapainya integrasi sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan 

dan sistem informasi kepegawaian UNAS.  

2. Tercapainya integrasi sistem keuangan UNAS dengan bank rujukan.  

3. Tercapainya all in one identity card UNAS dengan kartu ATM bank rujukan.  

4. Tercapainya integrasi SDM universitas, yaitu 100% standarisasi sistem 

penggajian (remunerasi) berbasis prestasi pada tahun 2020.  

 

Excellence:  

 

Pengajaran 

 

1. Lulusan tepat waktu program sarjana terapan dan sarjana minimal 75% dan 

program Pascasarjana minimal 65%.  

2. Efisiensi biaya operasional internal program sarjana terapan dan sarjana minimal 

20% dan program Pascasarjana minimal 30%.  

3. Persentase pembelajaran dalam Bahasa Inggris hingga 20%.  

4. Rasio staf non-akademik : mahasiswa dari 1:40 menjadi 1:30  

5. Rasio dosen: mahasiswa menjadi 1:20  

6. Minimal 20% staf non-akademik mencapai kenaikan golongan setiap 4 tahun  

7. Minimal 10% staf akademik mencapai kenaikan golongan setiap 2 tahun  

8. Menjalankan secara efektif kegiatan BM-KM yang optimal; 

 

Penelitian 

 

1. Jumlah artikel yang ditulis dosen dan dimuat pada jurnal nasional terakreditasi 

per tahun dapat memenuhi standar minimal rasio ideal jumlah dosen di UNAS.  

2. Jumlah artikel yang ditulis dosen dan dimuat pada jurnal internasional 

terakreditasi per tahun dapat memenuhi standar minimal rasio ideal jumlah dosen 

di UNAS.  

3. Jumlah karya penelitian mencapai jumlah ideal sesuai rasio dosen di UNAS; 

4. Penerimaan jumlah hibah Kemdikbud/BRIN dalam angka ideal sesuai dengan 

rasio dosen di UNAS; 
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5. Minimal jumlah penelitian kerjasama dalam dan luar negeri sebanyak 20 judul 

per tahun 

6. Minimal jumlah publikasi artikel ilmiah sebanyak 30 artikel per tahun 

7. Minimal jumlah buku sebanyak 20 buku per tahun  

8. Minimal jumlah HKI sebesar 10 buah per tahun  

9. Peningkatan nilai hibah penelitian non desentralisasi minimal sebesar 10% per 

tahun.  

10. Peningkatan nilai hibah pengabdian kepada masyarakat minimal sebesar 20% per 

tahun  

 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

1. Peningkatan dukungan dana yang diterima dosen dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di lingkungan internal UNAS 

2. Integrasi kegiatan KKN tematik mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Meningkatnya jalinan kerjasama kegiatan PkM UNAS dengan lembaga-lembaga 

kunci seperti pemerintah (Kemendikbud), Pemerintah Daerah, dan perusahaan-

perusahaan swasta;   

 

Enterprising:  

 

1. Peningkatan Nilai Kekayaan Bersih Universitas minimal sebesar 5% per tahun.  

2. Peningkatan pendapatan Universitas minimal sebesar 15% per tahun.  

 

Rencana Strategis Universitas Nasional Periode 2020-2025 ini juga merupakan 

pedoman dasar dalam percepatan transformasi Universitas Nasional menuju 

universitas dengan peringkat unggulan sebagai persiapan menuju research university 

yang diakui secara internasional pada masa-masa mendatang.  

 

Indikator kinerja utama (key performance indicator) di setiap strategi dasar yang telah 

digunakan pada renstra sebelumnya menjadi acuan untuk  penyusunan indikator  

kinerja utama pada renstra 2020-2025 yang akan diuraikan  dalam matriks  di bagian 

berikut ini.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA  

STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PELAYANAN 

RENSTRA 2020-2025  

 

1. Visi Misi Tujuan Strategi 
        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

Visi Misi 

Tujuan 

Strategi 

Tersedia Dokumen dan Implementasi Rencana 

Pengembangan dan indikator Jangka Panjang, 

Menengah dan Pendek dalam mencapai tujuan 

strategis yang ditetapkan 

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

2005-2030 

2. Renstra 2021-2025  

3. Renop 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

4. RKAT 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

Pimpinan 

Universitas 

Nasional 

1. RIP 2005-

2030   

2. Renstra 

2021-2025 

3. Renop 

Tahunan 

4. RKAT 

Tahunan                                                          

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Keterangan         
     

*) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 
       

          

2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama 
        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

SISTEM 

TATA 

PAMONG 

Ketersediaan dokumen formal sistem tata 

pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin 

akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, 

serta mitigasi potensi risiko 

1) Ortala Universitas 

2) SK Rektor Pengangkatan 

3) Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, 

Standar, Formulir)  

4) AMI 1 tahun sekali (Laporan Monev 

& AMI)  

BPM V 

100 

100 

100              

100 

100 

100  

100                

100 

100 

100 

100                

100 

100 

100 

100                

100 

100 

100 

100                

100 

  

Ketersediaan bukti yang sahih terkait upaya 

institusi melindungi integritas akademik dan 

kualitas pendidikan tinggi. 

Dokumen dan implementasi SPMI 

(Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

tahunan 

BPM V 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Ketersediaan dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas 

dan fungsinya 

1. Statuta UNAS 

2. Ortala UNAS 

3. SK Pimpinan sesuai Struktur 

Organisasi 

BSDM V 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

  

1. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih 

terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup 

aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab, keadilan, dan manajemen 

risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.                                                                

2. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan 

laporan tahunan kepada masyarakat. 

1) Kebijakan / SK Rektor terkait acuan 

dan implementasi (Juklak & Juknis) 

GUG  

2) Dokumen dan implementasi SPMI 

(Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) 

3) Laporan Tahunan dan Audit laporan 

keuangan 

Sekretariat 

Rektorat, BPM, 

BAK 

1) X 

2) V 

3) V 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

  

Ketersediaan lembaga yang berfungsi 

menegakkan kode etik untuk menjamin tata 

nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan 

efisien 

Komdis Universitas  

Komdis Biromawa 

Komdis 

Universitas – 

adhoc Komdis 

Biromawa- 

adhoc 

X 100 100 100 100 100 

KEPEMIM

PINAN 

1) Pimpinan merealisasikan seluruh rencana 

strategis dan operasional melalui komunikasi 

yang baik dengan stakeholders internal serta 

mampu mengambil keputusan strategis dalam 

melaksanakan kebijakan operasional. 

2) Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi 

yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap 

tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para 

pemangku kepenting 

1) Laporan Capaian Tahunan (Pimpinan, 

Badan/Biro, Fakultas, Prodi 

2) Laporan Analisis Capaian 

3) Laporan Tindak Lanjut 

4) Publikasi (Web Badan/Biro, Fakultas, 

Prodi)   

Pimpinan, 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi   

X 100 100 100 100 100 

  

Pimpinan mampu mengambil keputusan 

strategis dalam melaksanakan kebijakan 

organisasional yang menjamin keberlanjutan 

dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu 

berperan sebagai motivator untuk mendorong 

tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan 

strategis perguruan tinggi. 

1) Agenda Rapat Tinjauan Manajemen 

2) Laporan RTM  

3) Form Tindak lanjut 

Pimpinan, 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi   

X 100 100 100 100 100 
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Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk 

menjalin kerjasama dalam rangka mendukung 

pelaksanaan pendidikan 

Keterlibatan pimpinan UNAS dalam 

jabatan publik dan profesi (SK, Kontrak, 

Kartu Anggota Profesi) 

BSDM 

X (belum 

terdokumentas

i) 

100 100 100 100 100 

PENGELO

LAAN 

Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem 

pengelolaan fungsional dan operasional 

perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek 

sebagai berikut:  

1) perencanaan (planning),  

2) pengorganisasian (organizing),  

3) penempatan personil (staffing),  

4) pengarahan (leading), dan  

5) pengawasan (controlling). 

1. Statuta UNAS 

2. Ortala UNAS 

3. SK Pimpinan sesuai Struktur 

Organisasi 

BSDM V 100 100 100 100 100 

  

Ketersediaan dokumen formal dan pedoman 

pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai 

berikut:  

1) pendidikan,  

2) pengembangan suasana akademik dan 

otonomi keilmuan, 

3) kemahasiswaan,  

4) penelitian,  

5) PkM,  

6) SDM,  

7) keuangan,  

8) sarana dan prasarana,  

9) sistem informasi,  

10) sistem penjaminan mutu, dan  

11) kerjasama 

Dokumen SPMI BPM dan UPM V 100 100 100 100 100 

  

Memiliki bukti yang sahih tentang implementasi 

kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan 

penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien 

mencakup 11 aspek. 

1) Laporan Kegiatan Pimpinan, 

Badan/Biro, Fakultas, Prodi, BPM 

2) Laporan Monev 

Pimpinan, 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi, 

dan BPM 

1) X 

2) V 
100 100 100 100 100 
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1. Memiliki dokumen formal dan bukti 

mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap 

rencana strategis yang mencakup 5 aspek 

sebagai berikut:  

1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan,  

2) mengacu kepada capaian renstra periode 

sebelumnya,  

3) mengacu kepada VMTS institusi,  

4) dilakukannya analisis kondisi internal dan 

eksternal, dan 

5) disahkan oleh organ yang memiliki 

kewenangan dan ada benchmark dengan 

perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. 

1) Form Survey  

2) Laporan Analisis Survey 

3) Tindak lanjut survey 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi 

1) V 

2) X 

3) X 

100 100 100 100 100 

SISTEM 

PENJAMIN

AN MUTU 

Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang 

dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, 

memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI 

yang membawa daya saing internasional dalam 

kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan 

efektif untuk menumbuhkembangkan budaya 

mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: 

audit berbasis resiko (Risk Based Audit ) atau 

inovasi lainnya 

1) Dokumen SPMI 

2) Laporan Audit 

3) Laporan Analisis 

4) Laporan Tindak Lanjut dan capaian 

tindak lanjut 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi 

dan BPM 

1) V 

2) V 

3) V 

4) X 

100 100 100 100 100 

  

Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik 

baik pengembangan budaya mutu di perguruan 

tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang 

mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang 

meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 

3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) 

status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) 

tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen 

sebelumnya,6) perubahan yang dapat 

mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) 

rekomendasi untuk peningkatan.                                                                             

1) Laporan AMI2) Laporan dan Capaian 

RTM (Form Tindak Lanjut) 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi 

dan BPM 

1) V 

2) X 
100 100 100 100 100 

  

Memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal 

oleh lembaga internasional atau internasional 

bereputasi 1. Jumlah sertifikat/akreditasi dalam 

lingkup PT atau Fakultas yang diberikan oleh 

lembaga internasional bereputasi 

Sertifikasi internasional institusi dan 

Sertifikasi internasional untuk 8 Prodi 

yang sudah terakreditasi nasional A 

Fakultas, Prodi QS Star 0 10% 15% 20% 33% 
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2. Jumlah sertifikat/akreditasi dalam lingkup PT 

(selain BAN-PT) atau Fakultas  yang diberikan 

oleh lembaga nasional bereputasi 

Sertifikasi nasional institusi dan 

sertifikasi nasional untuk 23 Prodi 

akreditasi Unggul 

Fakultas, Prodi 26% 26% 48% 52% 78% 
100

% 

3. Jumlah sertifikat/akreditasi dalam lingkup 

unit (Laboratorium, dll)  yang diberikan oleh 

lembaga nasional/internasional bereputasi 

Sertifikasi nasional/internasional untuk 

Unit (Lab dll) 

Fakultas, Prodi, 

Unit (Lab) 
X 0 20% 30% 40% 50% 

  
Audit eksternal oleh KAP (dengan 

memperhatikan rotasi KAP) 
Laporan Audit Eksernal KAP BAK V 100 100 100 100 100 

KERJASA

MA 

Perguruan tinggi memiliki dokumen formal 

kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, 

rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan, tentang pengembangan jejaring 

dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk 

bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi 

kepuasan mitra kerjasama. 

Dokumen SPMI untuk KKI (Kantor 

Kerjasama Internasional) 

Pimpinan KKI 

dan UPM KKI 
X 100 100 100 100 100 

  

Perguruan tinggi memiliki dokumen 

perencanaan pengembangan jejaring dan 

kemitraan yang sahih dan terarah guna 

mencapai visi, misi, dan tujuan strategis 

institusi. 

Dokumen Renstra KKI Pimpinan KKI X 100 100 100 100 100 

  

Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra 

kerjasama yang relevan dengan VMTS dan 

bermanfaat bagi pengembangan tridharma 

institusi yang mencakup kerjasama 

lokal/wilayah, nasional dan internasional. 

Sistem dokumentasi kerjasama 

mencakup data jumlah, lingkup, 

relevansi, dan kebermanfaatan 

kerjasama. 

1. Jumlah kerjasama Tridharma tingkat 

internasional 

2. Jumlah kerjasama Tridharma tingkat 

nasional  

3. Jumlah kerjasama Tridharma tingkat 

wilayah/lokal 

4. Jumlah Dosen Tetap 

5. kerja sama dengan mitra perusahaan, 

organisasi nirlaba atau QS Top 100 

World Class University by Subject, 

DUDI dan NGO 

Pimpinan KKI V 100 100 100 100 100 
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Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan 

tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur 

dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan 

mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, 

untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya 

misi dan tercapainya tujuan strategis. 

Monev KKI 
UPM KKI dan 

BPM 
X 100 100 100 100 100 

  

Kerjasama perguruan tinggi di bidang 

pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun 

terakhir. 

1) Renstra LPPM 

2) RIP LPPM 

3) Monev dan AMI LPPM 

1) LPPM 

2) LPPM 

3) UPM LPPM 

dan BPM 

1) X 

2) X 

3) V 

100 100 100 100 100 

  

Jumlah program studi yang melaksanakan 

program merdeka belajar 

1) Kebijakan (SK Rektor) 

2) Juklas dan Juknis  

3) Dokumen SPMI Merdeka Belajar  

4) Monev Merdeka Belajar 

5) updating aplikasi DIKTI Merdeka 

Belajar 

BAA 

1) V 

2) X 

3) X 

4) X 

5) X 

100 100 100 100 100 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

Merdeka Belajar 
1) Monev BPM X   100 100 100 100 100 

INDIKATO

R 

KINERJA 

TAMBAHA

N 

Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing 

internasional. Indikator kinerja tambahan 

mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data 

indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, 

dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 

1) Dokumen SPMI Generik dan Spesifik  BPM dan UPM V 100 100 100 100 100 

  

Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi 

yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap 

tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para 

pemangku kepenting 

Laporan Capaian Tahunan 

(Pimpinan, Badan/Biro, Fakultas, Prodi   

Pimpinan, 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi   

V 100 100 100 100 100 
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PENJAMIN

AN MUTU 

Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem 

penjaminan mutu yang terbukti efektif 

memenuhi 4 aspek dan dilakukan review 

terhadap siklus penjaminan mutu yang 

melibatkan reviewer eksternal. 

1) Dokumen SPMI 

2) Laporan AMI 

3) Laporan Monev 

4) Laporan RTL 

5) Capaian RTL 

BPM dan UPM 

1) V 

2) V 

3) V 

4) X 

5) X 

100 100 100 100 100 

KEPUASA

N 

PEMANGK

U 

KEPENTIN

GAN 

Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran 

kepuasan pemangku kepentingan internal dan 

eksternal pada masing-masing kriteria yang 

memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan 

serta mudah diakses oleh kepentingan, dan 

dilakukan review terhadap pelaksanaan 

pengukuran kepuasan pengguna. (Tata Pamong 

dan Kerjasama 1) Tingkat Kepuasan Mitra 

Pendidikan; 2. Tingkat Kepuasa Mitra 

penelitian; 3. Tingkat Kepuasan Mitra PKM; 4. 

Tingkat kepuasan Mitra kerjasama terhadap 

layanan PT)Mahasiswa (Keandalan/reliability; 

Daya Tanggap.responsiveness; 

Kepastian/assurance; Empati; 

Tangible/penilaian mhs trhdp kecukupan, 

aksesabilitas, kualitas sarana prasaranaSDM 

(Dosen,Tenaga Kependidikan)Sarana dan 

Prasana (Perguruan tinggi memiliki sarana dan 

prasarana yang relevan dan mutakhir untuk 

mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan 

memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai 

SN-DIKTI.Pendidikan (Lulusan, Penggunaan 

Lulusan)Penelitian (Kepuasan peneliti terhadap 

sarana penelitian)PKM (Kepuasan dosen 

terhadap sarana penelitian) 

1) Form Survey Kepuasan Pemangku 

Kepentingan 

2) Metode 

3) Laporan Analisis Survey 

4) Tindak lanjut survey 

Fakultas, 

Prodi/Badan/ 

Biro 

X 100 100 100 100 100 

Keterangan          
*) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 
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3. Mahasiswa 
        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Kualitas 

Input 

Mahasiswa: 

Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah 

pendaftar yang lulus seleksi pada program 

utama :  

1. Jumlah peminat   

2. Jumlah yang lulus seleksi 

Sistem dokumentasi penerimaan 

mahasiswa baru  

1. Jumlah peminat 

2. Jumlah yang lulus seleksi 

PPMB dan 

BAU 
V 100 100 100 100 100 

  

Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar 

ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus 

seleksi pada program utama :  

1. Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 

(semua PS) 

2. Jumlah pemdaftar yang lulus seleksi 

Sistem dokumentasi penerimaan 

mahasiswa baru  

1. Jumlah peminat 

2. Jumlah yang mendaftar ulang 

PPMB V 100 100 100 100 100 

  

3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap 

jumlah seluruh mahasiswa  

1. Jumlah mahasiswa asing 

2. Jumlah seluruh mahasiswa 

PD Dikti dan SasIng BAA dan KKI V 100 100 100 100 100 
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Pelayanan, 

Pedoman 

dan 

Prosedur 

Kegiatan 

Ketersediaan dan mutu  Layanan 

Kemahasiswaan 

1. Pembinaan dan Pengembangan Minat dan 

Bakat 

1. Layanan minat dan penalaran kegiatan 

kemahasiswaan 

     a. pelatihan kepemimpinan mahasiswa 

3. Pedoman dan Prosedur Kegiatan Kmhs 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penyusunan data kemahasiswaan 

 

 

 

 

 

5. Monitoring pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Dokumen SPMI Layanan Mahasiswa 

Indikator :  

a. Tersedianya jadwal kegiatan 

kemahasiswaan (%) 

b. Jumlah mahasiswa yang mengikuti 

pelatihan kepemimpinan 

c. Tersedianya panduan monitoring (%) 

d. Tersedianya saluran komunikasi 

kegiatan kemahasiswaan (%) 

e. Adanya tindak lanjut hasil monitoring 

(%) 

2. Survey (SIMKATMAWA) 

    1. Metodologi 

     2. Analisis 

     3. Laporan Survey 

     4. Tindak Lanjut 

3. Sistem data kemahasiswaan 

4. Monev  

Indikator : 

1. Tersedianya sistem dan instrumen 

evaluasi (%) 

2. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat 

nasional 

3. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat 

internasional 

4. Adanya sistem reward dan punishment 

(%) 

5. Jumlah beasiswa untuk tiap 

mahasiswa (rata-rata) 

6. Kepuasan layanan kegiatan mahasiswa 

(%) 

5. AMI 

Biromawa V 100 100 100 100 100 

  
1. Rasio penerima beasiswa dengan jumlah 

mahasiswa 
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 
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2. Kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa 

(%) 
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 

3. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa   Biromawa 100 100 100 100 100 100 

  
4. Jumlah mahasiswa baru yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan (%) 
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 

  
5. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan 

mahasiswa – jumlah poliklinik 
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 

  
6. Kepuasan layanan kesehatan kepada 

mahasiswa  
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 

  
7. Penyuluhan Karir dan Bimbingan 

Kemahasiswaan 
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 

  8. Pengadaan Job Fair (CDC di web Biromawa)   Biromawa 100 100 100 100 100 100 

  
9. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan 

kewirausahaan 
  Biromawa 100 100 100 100 100 100 

Penyediaan 

Sarana 

1. Tersedianya sarana layanan administrasi 

kemahasiswaan yang memadai (%) 
  

BAU dan 

Biromawa 
100  100 100 100 100 100 

2. Tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan 

yang memadai (olahraga, kesenian, dan kegiatan 

lain) (%) 

  
BAU dan 

Biromawa 
80 0 10% 15% 20% 33% 

  3. Laporan kegiatan kemahasiswaan   
BAU dan 

Biromawa 
100 100 100 100 100 100 

  
4. Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan 

(%) 
  

BAU dan 

Biromawa 
100 100 100 100 100 100 

  5. Tersedianya laporan layanan kesehatan (%)   
BAU dan 

Biromawa 
100 100 100 100 100 100 

  
6. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian 

laporan (hari) 
  

BAU dan 

Biromawa 
100 100 100 100 100 100 

  
7. Ketersediaan dan mutu  Layanan 

Kemahasiswaan 
  

BAU dan 

Biromawa 
 100 100 100 100 100 100 

  8. Peningkatan Kesejahteraan   Biromawa  100 100 100 100 100 100 

Keterangan *) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 
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4. Sumber Daya Manusia 
        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

Profil 

Dosen 

Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi 

persyaratan dosen terhadap jumlah program 

studi. 

PD Dikti BSDM V 100 100 100 100 100 

Rasio:                                                                                                                          

1. Jumlah dosen yang memenuhi persyaratan 

dosen  

2. Jumlah Program Sudi 

Rasio: (PD DIKTI)                                                                                                                

1. Jumlah dosen yang memenuhi 

persyaratan dosen                                                                           

2. Jumlah Program Sudi 

BSDM V 100 100 100 100 100 

Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan 

fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh 

dosen tetap 

PD Dikti BSDM V 100 100 100 100 100 

1. Jumlah dosen yang memiliki jabatan 

fungsional Guru Besar 

2. Jumlah Dosen Tetap 

PD Dikti 

1. Jumlah dosen yang memiliki jabatan 

fungsional Guru Besar                                               

2. Jumlah Dosen Tetap 

BSDM V 100 100 100 100 100 

Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat 

pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap 

jumlah seluruh dosen tetap. 

PD Dikti dan Sister BSDM V 100 100 100 100 100 

1. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidi 

profesional/sertifikat profesi                                                                                                                            

2. Jumlah Dosen Tetap                                         

 

1. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat 

pendidi profesional/sertifikat profesi                                                                                                                            

2. Jumlah Dosen Tetap                                         

BSDM V 100 100 100 100 100 

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap 

jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen 

tidak tetap) 

PD Dikti BSDM V 100 100 100 100 100 

1 Jumlah dosen tidak tetap                                                                                  

2. Jumlah Dosen Tetap 

1 Jumlah dosen tidak tetap                                                                                  

2. Jumlah Dosen Tetap 
BSDM V 100 100 100 100 100 
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Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 

tetap 
PD Dikti BSDM V 100 100 100 100 100 

  
1. Jumlah mahasiswa                                                                                                  

2. Jumlah Dosen Tetap 

1. Jumlah mahasiswa                                                                                                  

2. Jumlah Dosen Tetap 

BAA dan 

BSDM 
V 100 100 100 100 100 

Tambahan 

Profil 

Dosen 

1. Persentase Lektor Kepala dan Guru Besar 

terhadap jumlah dosen 

1. Persentase Lektor Kepala dan Guru 

Besar terhadap jumlah dosen 
BSDM V 100 100 100 100 100 

1. Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3 

(DT+DTT) 

1. Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3 

(DT+DTT) 
 BSDM V 100 100 100 100 100 

2. Jumlah dosen tetap bekerja sebagai praktisi di 

industri minimum 6 bulan selama 5 tahun 

terakhir 

2. Jumlah dosen tetap bekerja sebagai 

praktisi di industri minimum 6 bulan 

selama 5 tahun terakhir 

BSDM (Sister) V 100 100 100 100 100 

3.Jumlah Dosen bersertifikasi profesional, 

kompetensi, profesi, industri 

3.Jumlah Dosen bersertifikasi 

profesional, kompetensi, profesi, industri 
BSDM (Sister) V 100 100 100 100 100 

Kinerja 

Dosen 

Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun 

terakhir 
SINTA, SIMLITABMAS  LPPM V 100 100 100 100 100 

  

1. Jumlah Penelitian (biaya DN, LN, PT, mandiri 

dalam 3 tahun terakhir)                                                                                                       

2. Jumlah Dosen Tetap 

1. Jumlah Penelitian (biaya DN, LN, PT, 

mandiri dalam 3 tahun terakhir)                                                                                                       

2. Jumlah Dosen Tetap 

BSDM dan 

LPPM 

(SIMLITABMA

S) 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Penelitian dan 

Pengabdian 

masyarakat 

V 100 100 100 100 100 

  
Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun 

terakhir 
SIMLITABMAS   V 100 100 100 100 100 
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1. Jumlah PKM (biaya DN, LN, PT, mandiri 

dalam 3 tahun terakhir)2. Jumlah Dosen Tetap 

1. Jumlah PKM (biaya DN, LN, PT, 

mandiri dalam 3 tahun terakhir)                                                                                                                        

2. Jumlah Dosen Tetap 

BSDM dan 

LPPM 

(SIMLITABMA

S)Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Penelitian dan 

Pengabdian 

masyarakat 

V 100 100 100 100 100 

Rekognisi 

Dosen 

Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja 

dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun 

terakhir 

Rata-rata jumlah pengakuan atas 

prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah 

dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 

BSDM (Sister) V 100 100 100 100 100 

  

1. Jumlah Rekognisi atas Prestasi Dosen (visiting 

profesor, keynote speaker, staf ahli, editor/mitra 

bestari/penghargaan) 

2. Jumlah Dosen Tetap 

1. Jumlah Rekognisi atas Prestasi Dosen 

(visiting profesor, keynote speaker, staf 

ahli, editor/mitra bestari/penghargaan)                                                              

2. Jumlah Dosen Tetap 

 

Dokumen : 

Surat Tugas 

Sertifikat 

Paper 

Prosiding/Publikasi 

BSDM (Sister) V 100 100 100 100 100 

Tenaga 

Kependidik

an 

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan 

berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, 

laboran, teknisi, dll.). 

PD Dikti BSDM V 100 100 100 100 100 

Karyawan 

Kecukupan dan kualifikasi karyawan (non dosen 

dan non tenaga kependidikan) berdasarkan jenis 

pekerjaannya (kebutuhan badan/biro, fakultas, 

dan prodi). 

Laporan Man Power Planning BSDM V 100 100 100 100 100 

Keterangan *) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 
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5. Keuangan, Sarana dan Prasarana 
        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

Keuangan 

1. Jumlah Perolehan Dana yang bersumber dari 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir                                                   

2. Total perolehan dana PT 

1. Laporan Tahunan yang diaudit 

2. Laporan Anggaran vs Realisasi 

3. Monitoring Laporan Anggaran vs 

Realisasi 

BAK 
1. V 

2. X 
100 100 100 100 100 

  

1. Jumlah perolehan dana perguruan tinggi yang 

bersumber selain dari mahasiswa dan 

kementerian/lembaga terhadap                                            

2. total perolehan dana PT. 

1. Laporan Tahunan yang diaudit 

2. Laporan Anggaran vs Realisasi 

3. Monitoring Laporan Anggaran vs 

Realisasi 

BAK 
1. V 

2. X 
100 100 100 100 100 

  

1. Jumlah dana operasional penyelenggaraan 

pendidikan dalam 3 tahun terakhir                                                                                                 

2. Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS 

1. Laporan Tahunan yang diaudit 

2. Laporan Anggaran vs Realisasi 

3. Monitoring Laporan Anggaran vs 

Realisasi 

BAK 
1. V 

2. X 
100 100 100 100 100 

  

Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun 
1. Jumlah dana penelitian dosen tetap yang 

diperoleh 3 tahun terakhir 

2. Jumlah dosen tetap 

Persentase penggunaan dana penelitian 

terhadap total dana perguruan tinggi 
3. Jumlah dana yang digunakan PT untuk 

kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir                                                          

4. Jumlah penggunaan anggaran PT dalam 3 

tahun terakhir 

1.  SK Rektor mengenai Stimulus 

Peneltian 

2. Laporan Hasil Penelitian 

3. Laporan Tahunan yang Diaudit 

4.  Laporan Anggaran vs Realisasi 

5. Monitoring Laporan Anggaran vs 

Realisasi 

BAK, LPPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. X 

100 100 100 100 100 



 49 

  

Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. 
1. Jumlah dana PKM dosen tetap yang diperoleh 

3 tahun terakhir     

2. Jumlah dosen tetap 

Persentase penggunaan dana PkM terhadap 

total dana perguruan tinggi. 

3. Jumlah dana yang digunakan PT untuk 

kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir 

4. Jumlah penggunaan anggaran PT dalam 3 

tahun terakhir 

1.  SK Rektor mengenai Stimulus Pkm 

2. Laporan Hasil Pkm 

3. Laporan Tahunan yang Diaudit 

4.  Laporan Anggaran vs Realisasi 

5. Monitoring Laporan Anggaran vs 

Realisasi 

BAK, LPPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. X 

100 100 100 100 100 

a. 

Pelaksanaan 

1. Tersedianya pedoman penyusunan anggaran 

kegiatan tridarma dan tata pamong (%) 
SK Rektor Rektor, BAK 100 100 100 100 100 100 

1. Tersedianya pedoman pencairan anggaran 

kegiatan tridarma dan tata pamong (%) 
SK Rektor Rektor, BAK 100 100 100 100 100 100 
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Sarana, Prasarana 

   
     

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana 

yang relevan dan mutakhir untuk mendukung 

pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi 

yang berkebutuhan khusus sesuai SN-

DIKTI:Penyediaan Ruang Kuliah1. Rasio 

Ruang Kuliah dan mahasiswa2. Rasio virtual 

class terhadap jumlah mahasiswa3. Jumlah kelas 

yang berfasilitas ICT (%)Penyediaan Ruang 

Dosen4. Rasio Luas Ruang Dosen dan Jumlah 

Dosen 

Laporan Kecukupan Fasilitas per 

semester 

BAU, BAA, 

Kepala Lab, 

Kepala 

Perpustakaan 

X 100 100 100 100 100 

  

Penyediaan Ruang Administrasi 
5. Rasio Luas Ruang administrasi dengan jumlah 

mahasiswa (m2) 

Penyediaan Perpustakaan 
6. Rasio Bahan Pustaka dan mahasiswa 

(hardcopy) 

7. Rasio Bahan Pustaka dan mahasiswa 

(softcopy) 

8. Lamanya jam layanan (jam per hari) 

9. Luas Ruang Perpustakaan (m2) 

10. Jumlah pembaca online (rata-rata per bulan) 

11. Jumlah pembaca online (rata-rata per hari) 
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Penyediaan Laboratorium12. Rasio luas 

laboratorium (m2) dan mahasiswa13. Jumlah 

laboratorium risetPenyediaan alat dan bahan 

praktikum perprodi:14. Kecukupan alat dan 

bahan untuk setiap mata kuliah praktikum 

(%)Penyediaan sarana ruangan (Meubelair, 

komputer, AC, dll)15. Kecukupan sarana untuk 

setiap ruangan (%)Penyediaan sarana prasarana 

mahasiswa kebutuhan khusus:16. Peta dinamis 

universitas17. Guiding Blok18. Toilet khusus 

    
     

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

  

Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi 

dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data 

yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan 

terjaga kerahasiaannya 

1. Sistem Informasi Manajemen terintegrasi 

Universitas nasional yang aktual 

2. Panjang Jaringan kabel FO dan lainnya (meter) 

3. Jumlah Hotspot per m2 cakupan sinyal wifi 

dan seluler 

4. Besarnya bandwidth (Mpbs) 

5. Rasio Bandwith/Mahasiswa 

6. E-mail UNAS bagi mahasiswa baru (%) 

7. kebijakan akses sistem informasi berdasarkan  

level user untuk seluruh struktural 

8. Implementasi kebijakan level user sistem 

informasi untuk seluruh struktural 

1. Sistem Teknologi dan Informasi 

Manajemen Terintegrasi dan Terupdate 

2.  Laporan Fasilitas Jaringan 

3. Laporan Distribusi Email 

4. SK Rektor mengenai hak akses sistem 

informasi manajemen 

5. Laporan Distribusi Akses sistem 

informasi manajemen 

BPSI, Rektor X 

1. 25 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

1. 50 

2.100 

3.100 

4.100 

5.100 

1. 75 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

1.100 

2.100 

3.100 

4.100 

5.100 

1.100 

2.100 

3.100 

4.100 

5.100 
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6. Pendidikan         

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

KURIKUL

UM 

Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum 

yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi 

dan misi (mandat) perguruan tinggi, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 

stakeholders. 

SK Rektor 

Rektor 

(sekretariat 

rektorat) 

V 100 100 100 100 100 

Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum 

1. SK Rektor 

2. Juklak dan Juknis pengembangan 

kurikulum 

BAA / Badan 

Pengembanga

n Kurikulum 

X 100 100 100 100 100 

Ketersediaan Sistem TIK pada kegiatan tridarma 

perguruan tinggi dan tata kelola UNAS 

1. Sistem Infomasi Pendidikan 

2. Sistem Informasi Penelitian 

3. Sistem Informasi Pengabdian 

Masyarakat 

4. Sistem Informasi Tata Kelola 

BPSI 

1. V 

2. X 

3. X 

4. X 

1. 100 

2. 25 

3. 25 

4. 25 

5. 25 

1.100 

2. 50 

3. 50 

4. 50 

5. 50 

1. 100 

2. 75 

3. 75 

4. 75 

5. 75 

1.100 

2.100 

3.100 

4.100 

5.100 

1.100 

2.100 

3.100 

4.100 

5.100 

Representasi pusat studi yang mendukung 

ketercapaian Renstra UNAS 
Laporan Kegiatan Pusat Studi 

Kepala Pusat 

Studi 
X 100 100 100 100 100 

Keterangan  *)  Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan  skor 4 
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a. 

Kurikulum Penyediaan kurikulum dan RPS per prodi 
1. Ketersediaan portofolio kurikulum setiap prodi 

(%) 

2. Kesesuaian kurikulum dengan program Kampus 

Merdeka – Belajar Merdeka 

3. Ketersediaan RPS setiap prodi (%) untuk semua 

mata kuliah 

4. Penyesuaian kurikulum yang dilakukan setiap 

tahun (%) 

5. Ketersediaan kalender akademik per awal tahun 

(%) 

1. Portofolio 

2. Peta Program 

3. Materi Pembelajaran (RPS, PPT, 

Referensi (internal berupa publikasi hasil 

penelitian dosen dan eksternal berupa 

referensi umum lainnya), dan Video 

Pembelajaran)  

1. Program 

Studi 

2. UPM 

Fakultas 

1. V 

2. X 

3. V 

100 100 100 100 100 

Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum 

yang mencakup pemantauan dan peninjauan 

kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik 

dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-

isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan 

kemutakhirannya. 

1. Dokumen tinjauan kurikulum dengan 

melibatkan stakeholder 

2. Monev Pembelajaran 

1. Program 

Studi 

2. UPM 

Fakultas 

3. BPM 

V 100 100 100 100 100 

PEMBELAJ

ARAN 

Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem 

penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, 

kualifikasi, keahlian dan pengalaman 

1. Panduan penugasan dosen 

2. Surat Tugas Dosen 

1. Warek 

Akademik 

2. Fakultas/ 

prodi 

1. X 

2. V 
100 100 100 100 100 
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Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

penetapan strategi, metode dan media 

pembelajaran serta penilaian pembelajaran 
1. Jumlah rata-rata tatap muka per mk (%) 

2. % kehadiran mhs 

3. Jumlah modul pembelajaran(%) 

4. Jumlah mata kuliah dengan Blended 

Learning(%) 

5. Jumlah PS dengan Blended Learning (%) 

4. Dilengkapi dengan instrumen2 blended 

learning(%): 

-LMS  

-Materi Tiap Pertemuan (14 pertemuan) untuk tiap 

mata kuliah(%) 

-Video Pembelajaran untuk tiap pertemuan (14 

pertemuan) untuk tiap mata kuliah(%) 

-Bank soal untuk latihan soal online(%) 

-E literature (%) 

1. Monev Pembelajaran 

2. Analisis Hasil Monev 

1. UPM 

Fakultas 

2. BPM 

1. V 

2. V 
100 100 100 100 100 

c. Penilaian 

Penilaian 
1. Kecepatan waktu pengumuman nilai tugas akhir 

(hari) 

2. Persentase Ketepatan Waktu  tugas akhir  (%) 

3. Jumlah TA yang dipublikasikan 

1. Monev Pembelajaran 

2. Analisis Hasil Monev 

1. UPM 

Fakultas 

2. BPM 

1. V 

2. V 
100 100 100 100 100 

INTEGRA

SI 

PENELITI

AN DAN 

PKM 

DALAM 

PEMBELA

JARAN 

Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

implementasi sistem memonitor dan evaluasi 

pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran. 

1. Monev Pembelajaran 

2. Analisis Hasil Monev 

3. Audit Mutu Internal 

1. UPM 

Fakultas 

2. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

100 100 100 100 100 

Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan 

pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan 

penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 

1. SK Rektor 

2. Pedoman integrasi kegiatan penelitian 

dan pkm kedalam pembelajaran 

1. Warek 

Akademik 

2. Warek 

PPMK 

1. X 

2. X 
100 100 100 100 100 
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Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi 

kegiatan penelitian dan PkM ke dalam 

pembelajaran 

1. Monev Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 

2. Analisis Hasil Monev 

3. Audit Mutu Internal 

1. LPPM 

2. UPM 

LPPM 

2. BPM 

1. X 

2. X 

3. V 

100 100 100 100 100 

Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI 

melakukan monitoring dan evaluasi integrasi 

penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. 

1. Monev Pembelajaran 

2. Analisis Monev Pembelajaran 

1. UPM 

Fakultas 

2. BPM 

1. V 

2. V 
100 100 100 100 100 

SUASANA 

AKADEMI

K 

Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana 

akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar 

akademik 

1. Peraturan Akademik 

2. Standar 

1. Rektor 

(Sekretariat 

rektorat) 

2. BPM 

1. V 

2. V 
100 100 100 100 100 

  

Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-

langkah strategis yang dilakukan untuk 

meningkatkan suasana akademik: 

- HIMA 

- Penyelenggaraan forum ilmiah (Kuliah Umum, 

Seminar, Bedah Buku) 

- Ketersediaan wadah alumni per Fakultas 

1. Monev Pembelajaran 

2. Analisa Monev Pembelajaran 

1. UPM 

Fakultas 

2. BPM 

1. X 

2. X 
100 100 100 100 100 

Keterangan                   

*) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 

  
     

 
7. Penelitian 

        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

PENELITIA

N 

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis 

Penelitian yang memuat landasan pengembangan, 

peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran 

program strategis dan indikator kinerja. 

1. RIP LPPM 

2. Renstra LPPM 

3. Renop LPPM 

LPPM 

1. V 

2. V 

3. V 

100 100 100 100 100 
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Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti 

sosialisasinya 

1. Pedoman Penelitian                                                                                                                                                   

2. Bukti Sosialisasi (web) 

3. Survey pemahaman (web) 

LPPM 

1. V 

2. V 

3. X 

100 100 100 100 100 

  

Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses 

penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:  

1) tatacara penilaian dan review,  

2) legalitas pengangkatan reviewer,  

3) hasil penilaian usul penelitian,  

4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,  

5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta  

6) dokumentasi output penelitian. 

1)Panduan penilaian dan review,                                                    

 - Requirement reviewer, 

 - legalitas pengangkatan reviewer,                                      

 - hasil penilaian usul penelitian,                                     

- legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti,  

2) dokumen berita acara hasil monitoring 

dan evaluasi,  

3) dokumentasi output review penelitian. 

LPPM 

1. V 

2. V 

3. V 

100 100 100 100 100 

  

Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola 

penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan 

mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek 

berikut:  

1) komprehensif,  

2) rinci,  

3) relevan,  

4) mutakhir, dan  

5) disampaikan tepat waktu 

Dokumen Laporan Penelitian untuk 

pimpinan Universitas dan Pihak ketiga 

yang memenuhi aspek: 

1) komprehensif,  

2) rinci termasuk anggaran,  

3) relevan,  

4) mutakhir, dan  

5) tepat waktu 

LPPM V 100 100 100 100 100 
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KELOMPO

K RISET 

Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset 

(pada perguruan tinggi akademik). 

1. Jumlah dosen yang terlibat penelitian (orang) 

2. Rasio dosen terlibat penelitian dan total dosen 

3. Jumlah mahasiswa yang terlibat penelitian 

dosen (orang) 

4. Rasio mahasiswa terlibat penelitian dosen dan 

total mahasiswa  

5. Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan (%) 

1. SK Rektor (universitas) / SK Dekan 

(fakultas) untuk kelompok riset dan 

laboratorium 

2. Laporan kegiatan kelompok riset dan 

laboratorium yang meliputi: 

a. Jumlah dosen yang terlibat penelitian 

(orang) 

b. Rasio dosen terlibat penelitian dan 

total dosen 

c. Jumlah mahasiswa yang terlibat 

penelitian dosen (orang) 

d. Rasio mahasiswa terlibat penelitian 

dosen dan total mahasiswa  

e. Jumlah hasil penelitian yang 

diaplikasikan (%) 

f. anggaran kegiatan 

1. Rektor 

2. Dekan 

3. LPPM 

4. Pusat Studi 

5. Kepala 

Laboratorium 

V 100 100 100 100 100 

Keterangan          
*) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 

       
 

8. Pengabdian Kepada Masyarakat 
        

Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengabdian 

Masyarakat 

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis 

Pengabdian Masyarakat yang memuat landasan 

pengembangan, peta jalan Pengabdian 

Masyarakat, sumber daya, sasaran program 

strategis dan indikator kinerja. 

1. RIP LPPM 

2. Renstra LPPM 

3. Renop LPPM 

LPPM 

1. V 

2. V 

3. V 

100 100 100 100 100 
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Ketersediaan pedoman Pengabdian Masyarakat 

dan bukti sosialisasinya 

1. Pedoman Pengabdian Masyarakat                                                                                                                                                   

2. Bukti Sosialisasi (web) 

3. Survey pemahaman (web) 

LPPM 

1. V 

2. V 

3. X 

100 100 100 100 100 

  

Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses 

Pengabdian Masyarakat mencakup 6 aspek 

sebagai berikut:  

1) tatacara penilaian dan review,  

2) legalitas pengangkatan reviewer,  

3) hasil penilaian usul Pengabdian Masyarakat,  

4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti,  

5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 

serta  

6) dokumentasi output Pengabdian Masyarakat. 

1)Panduan penilaian dan review,                                                    

 - Requirement reviewer, 

 - legalitas pengangkatan reviewer,                                      

 - hasil penilaian usul Pengabdian 

Masyarakat,                                     

- legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti,  

2) dokumen berita acara hasil monitoring 

dan evaluasi,  

3) dokumentasi output review 

Pengabdian Masyarakat. 

LPPM 

1. V 

2. V 

3. V 

100 100 100 100 100 

  

Dokumen pelaporan Pengabdian Masyarakat 

oleh pengelola Pengabdian Masyarakat kepada 

pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi 

dana, memenuhi aspek-aspek berikut:  

1) komprehensif,  

2) rinci,  

3) relevan,  

4) mutakhir, dan  

5) disampaikan tepat waktu 

Dokumen Laporan Pengabdian 

Masyarakat untuk pimpinan Universitas 

dan Pihak ketiga yang memenuhi aspek: 

1) komprehensif,  

2) rinci termasuk anggaran,  

3) relevan,  

4) mutakhir, dan  

5) tepat waktu 

LPPM V 100 100 100 100 100 
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KELOMPOK 

RISET 

Keberadaan kelompok riset dan laboratorium 

riset (pada perguruan tinggi akademik). 

1. Jumlah dosen yang terlibat Pengabdian 

Masyarakat (orang) 

2. Rasio dosen terlibat Pengabdian Masyarakat 

dan total dosen 

3. Jumlah mahasiswa yang terlibat Pengabdian 

Masyarakat dosen (orang) 

4. Rasio mahasiswa terlibat Pengabdian 

Masyarakat dosen dan total mahasiswa  

5. Jumlah hasil Pengabdian Masyarakat yang 

diaplikasikan (%) 

1. SK Rektor (universitas) / SK Dekan 

(fakultas) untuk kelompok riset dan 

laboratorium 

2. Laporan kegiatan kelompok riset dan 

laboratorium yang meliputi: 

a. Jumlah dosen yang terlibat Pengabdian 

Masyarakat (orang) 

b. Rasio dosen terlibat Pengabdian 

Masyarakat dan total dosen 

c. Jumlah mahasiswa yang terlibat 

Pengabdian Masyarakat dosen (orang) 

d. Rasio mahasiswa terlibat Pengabdian 

Masyarakat dosen dan total mahasiswa  

e. Jumlah hasil Pengabdian Masyarakat 

yang diaplikasikan (%) 

f. anggaran kegiatan 

1. Rektor 

2. Dekan 

3. LPPM 

4. Pusat Studi 

5. Kepala 

Laboratorium 

V 100 100 100 100 100 

Keterangan 

         *) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4 
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9. Luaran dan Capaian Tridharma 

        
Standar Indikator  Capaian Universitas Nasional* Dokumen 

Penanggung 

Jawab 
Kondisi Kini 

Capaian 

2021 2022 2023 2024 2025 

PENDIDIKAN 

Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir: 

1. Besarnya IPK rata-rata Lulusan 

2. Besarnya nilai SKPI lulusan 

1. SK Rektor terkait dengan rata-rata IPK 

dan SKPI 

2. Standar IPK 

3. Monev Pembelajaran 

4. AMI 

1. Rektor 

2. Fakultas dan 

Program Studi 

3. UPM 

Fakultas 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi/industri (pada PT Vokasi) 

1. SK Rektor 

2. Standar IPK 

3. Standar SKPI 

4. Monev Pembelajaran 

1. Rektor 

2. Fakultas dan 

Program Studi 

3. UPM 

Fakultas 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat 

provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional 

terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun 

terakhir (TS2 s.d. TS) 

1. SK mengenai mahasiswa berprestasi 

2. Kebijakan sarana prasarana 

pendukung 

3. Laporan Kegiatan 

4. Jumlah prestasi akademik level 

nasional dan internasional 

5. Monev Fakultas 

5. Monev Biromawa 

1. Rektor 

2. Fakultas dan 

Program Studi 

3. UPM 

Fakultas 

4. UPM 

Biromawa 

5. Biromawa 

6. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. V 

5. V 

6. V 

100 100 100 100 100 
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Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di 

tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau 

internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 

tahun terakhir (TS2 s.d. TS) 

1. SK mengenai mahasiswa berprestasi 

2. Kebijakan sarana prasarana 

pendukung 

3. Laporan Kegiatan 

4. Jumlah prestasi non akademik level 

nasional dan internasional 

5. Monev Fakultas 

5. Monev Biromawa 

1. Rektor 

2. Fakultas dan 

Program Studi 

3. UPM 

Fakultas 

4. UPM 

Biromawa 

5. Biromawa 

6. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. V 

5. V 

6. V 

100 100 100 100 100 

  

Lama studi mahasiswa untuk setiap program 

dalam 3 tahun terakhir 

1. SK Rektor 

2. Monev Pembelajaran 

1. Rektor 

2. Fakultas & 

Program Studi 

3. UPM 

Fakultas 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap 

program 

1. Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada 

program pendidikan ke-i                                                                                       

2. Jumlah mahasiswa yang diterima pada 

angkatan tersebut Persentase keberhasilan studi 

untuk setiap program. 

Monev Pembelajaran 

1. Fakultas & 

Program Studi 

2. UPM 

Fakultas 

3. BPM 

V 100 100 100 100 100 

  

Lama waktu tunggu lulusan program utama di 

perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan 

pertama. 

1. Tracer Study 

2. Monev Fakultas 

3. Monev Biromawa 

1. Fakultas & 

Program Studi 

2. UPM 

Fakultas 

3. UPM 

Biromawa 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. X 

4. V 

100 100 100 100 100 
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Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program 

utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi 

bidang studi 

1. Tracer Study 

2. Monev Fakultas 

3. Monev Biromawa 

1. Fakultas & 

Program Studi 

2. UPM 

Fakultas 

3. UPM 

Biromawa 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. X 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai 

terhadap aspek: 

1) Etika,  

2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi 

utama),  

3) Kemampuan berbahasa asing,  

4) Penggunaan teknologi informasi,  

5) Kemampuan berkomunikasi,  

6) Kerjasama tim,  

7) Pengembangan diri. 

1. Tracer Study 

2. Monev Fakultas 

3. Monev Biromawa 

1. Fakultas & 

Program Studi 

2. UPM 

Fakultas 

3. UPM 

Biromawa 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. X 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan:1. 

Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha 

tingkat internasional/multi nasional2. Jumlah 

lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat 

nasional atau berwirausaha yang berizin3. Jumlah 

lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat 

wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin 

1. Tracer Study 

2. Monev Fakultas 

3. Monev Biromawa 

1. Fakultas & 

Program 

Studi2. UPM 

Fakultas3. 

UPM 

Biromawa4. 

BPM 

1. V 

2. V 

3. X 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir: 

1. Jumlah publikasi di Jurnal nasional 

2. Jumlah publikasi di Jurnal nasional 

terakreditasi 

3. Jumlah publikasi di Jurnal internasional 

4. Jumlah publikasi di Jurnal internasional 

bereputasi 

1. Sinta 

2. Scopus 

3. Simlitabmas 

4. Monev LPPM 

1. Fakultas & 

Program studi 

2. LPPM 

3. UPM LPPM 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. X 

100 100 100 100 100 
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Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media 

massa dalam 3 tahun terakhir: 

Jumlah publikasi di seminar wilayah/ 

lokal/perguruan tinggi 

Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional  

Jumlah publikasi di seminar penelitian 

internasional  

Jumlah publikasi di media massa nasional  

Jumlah publikasi di media massa internasional  

1. Sinta 

2. Prociding terindeks Scopus, Sinta, 

Internasional 

3. Simlitabmas 

4. Monev LPPM 

1. Fakultas & 

Program studi 

2. LPPM 

3. UPM LPPM 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. V 

4. X 

100 100 100 100 100 

  

Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang 

disitasi dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan 

tinggi akademik). 

1. Jumlah artikel yang disitasi                                                                     

2. Jumlah Dosen Tetap 

1. Sinta 

2. Simlitabmas 

3. Monev LPPM 

1. Fakultas & 

Program studi 

2. LPPM 

3. UPM LPPM 

4. BPM 

1. V 

2. V 

3. X 

4. V 

100 100 100 100 100 

  

Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap 

dalam 3 tahun terakhir 

1. Jumlah luaran penelitian/PKM yang mendapat 

pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 

2. Jumlah luaran penelitian/PKM yang mendapat 

pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk 

Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu dll)) 

3. Jumlah luaran penelitian/PKM dalam bentuk 

Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk 

terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya 

Seni, Rekayasa Sosial 

4. Jumlah luaran penelitian/PKM yang 

diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book 

chapter 

1. Sister Dosen 

2. Sinta 

3. Simlitabmas 

4. Monev LPPM 

1. Fakultas & 

Program studi 

2. LPPM 

3. UPM LPPM 

4. BPM 

1. X 

2. V 

3. V 

4. X 

100 100 100 100 100 



 64 

  

Ketepatan Analisis SWOT atau analisa yang 

relevan dalam mengembangkan strategi institusi 

1. Renstra 

2. Laporan Kinerja 

Pimpinan 

Universitas, 

Badan/Biro, 

Fakultas, Prodi 

1. V 

2. V 
100 100 100 100 100 

Keterangan 
  

     *) Mengacu pada standar dan indikator LED dan LKPT dengan skor 4      
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 - 2025 disusun berdasarkan 

pengembangan capaian-capaian dalam dokumen renstra sebelumnya dan juga 

penyesuaian terhadap lingkungan-lingkungan baru yang terjadi di UNAS sepanjang 

waktu tiga tahun terakhir ini.  Pendanaan implementasi renstra ini berasal dari 

anggaran UNAS, pemerintah (Program Hibah), dana masyarakat, dan sumber-sumber 

lainnya. Dalam keadaan terjadi perubahan lingkungan strategis di luar prediksi 

sehingga renstra menghadapi kendala besar untuk implementasinya, maka dapat 

dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan universitas, yang diajukan kepada Senat 

Universitas untuk mendapat persetujuan. Rencana strategis ini akan dijabarkan dalam 

rencana operasional (RENOP) dan akan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk 

mengevaluasi keberhasilan program-program yang tercantum di dalam RENSTRA 

ini.  

 

 

Jakarta, 23 Oktober 2020 

Rektor,   Disetujui, 

        

 

 

Dr. El Amry Bermawi Putra, MA.  Senat Universitas Nasional   
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