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BAB I LATAR BELAKANG
Untuk melakukan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas dan dapat
dipertanggung jawabkan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawiaya (FPIK
UB) membangun sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Rencana
Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan merupakan
kebijakan yang menyatakan visi, misi, arah kebijakan pembangunan institusi pendidikan
tinggi untuk kurun waktu 20 tahun. RPJP FPIK UB merupakan panduan penyusunan prioritas
program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu yang lebih pendek yang akan
diwujudkan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) FPIK UB. Secara utuh, RPJP FPIK UB
menjadi pedoman bagi Dekan terpilih untuk mengelola FPIK UB selama periode 4 tahun.
RPJP FPIK UB disusun untuk periode tahun 2019-2039 sebagai bentuk perwujudan
dari aturan masa perencanaan jangka panjang pendidikan tinggi yaitu 15-25 tahun.
Penetapan periode RPJP FPIK UB selama 20 tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa
jangka waktu 20 tahun adalah jangka waktu yang dianggap paling realistis sebagai periode
pertama perencanaan jangka panjang FPIK UB.
Sebagai pedoman pengelolaan pendidikan tinggi maka RPJP FPIK UB memuat arah
pengembangan, strategi pencapaian, dan target strategis yang dirumuskan berdasar pada
analisis evaluasi terhadap kondisi internal existing FPIK UB. Lebih lanjut, RPJP FPIK UB
dirumuskan berdasar pada analisis peluang dan tantangan yang ada saat ini. Untuk itu,
analisa terhadap kondisi praktis FPIK UB masa sekarang menjadi sangat penting sebagai
dasar pertimbangan perumusan arah perkembangan FPIK UB di masa akan datang.
Berdasarkan tolok ukur LRAISE (leadership, relevance, academic atmosphere, internal
management, sustainability, efficiency and productivity), keempat isu strategis kemudian
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Terdapat empat bidang kebijakan dasar FPIK
Universitas Brawijaya, yaitu: (1) Bidang Organisasi dan Manajemen, (2) Bidang
Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan, (3) Kualitas Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, (4) Pencitraan Internasional (International outlook).
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BAB II MANDAT, VISI, DAN MISI

2.1 Mandat
FPIK UB dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi berasaskan
Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta berlandaskan Undang-Undang 1945 dan
undang-undang/peraturan yang berlaku. Mandat untuk semua Fakultas di lingkungan UB
termasuk FPIK adalah mendukung visi, misi dan sasaran pembangunan UB menuju PTNBH
didasarkan atas beberapa peraturan, di antaranya adalah:
1. UU no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
2. PP No. 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
3. PP No 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
4. Surat Keputusan MWA No. 009/SK/MWA-UI/2014 tentang Kebijakan Umum
Universitas Indonesia
5. PERMENDIKTI NO 88/2014 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum
Kebijakan pemerintah terkait pengembangan PTN menuju PTNBH (Permendikti No
88/2014) ditujukan untuk: (1) meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia, (2)
peningkatan kesempatan kerja lulusan. Mengacu pada pengembangan UB sebagai PTN
menuju PTNBH maka FPIK perlu mengembangkan potensi dan kekuatannya untuk
mendukung UB menuju PTNBH, yang mencakup:
1. Situasi tata kelola FPIK UB
2. Potensi minat calon mahasiswa FPIK UB
3. Ketersediaan sumber daya manusia FPIK UB
4. Produk penelitian untuk hilirisasi FPIK UB
5. Peran aktif dan daya saing FPIK UB di tingkat nasional serta internasional

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan
FPIK UB memahami bahwa visi, misi dan sasaran pembangunan UB dirancang melalui
proses yang memperhatikan segala aspek internal, kondisi eksternal dan prediksi
perkembangan global. Namun FPIK UB memandang perlu untuk membuat penyesuaian visi,
misi dan sasaran pembangunan sesuai dengan kondisi internal FPIK UB dan tantangan
eksternal dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan, yakni menjadi Fakultas yang unggul
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berkelas internasional (world class) dan bermanfaat bagi pembangunan perikanan dan
kelautan (fisheries and marine development).

A. Visi
Visi FPIK UB adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi unggul yang berstandar
internasional dengan menerapkan fisheries and marine entrepreneurial strategy dan mampu
berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses penyelarasan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kata kunci yang tersurat dalam misi:
1. Reputasi internasional
2. IPTEK
3. Seni Budaya
4. Industri
5. Berbasis budaya
6. Kesejahteraan

B. Misi
1. Menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis entrepreneurship agar menghasilkan lulusan yang
berkemampuan akademik, berstandar internasional dan berkepribadian dalam
perkembangan IPTEK di bidang perikanan dan kelautan.
2. Melakukan pengembangan IPTEK di bidang perikanan dan kelautan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang produktif dan
berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Mengimplementasikan IPTEK di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan
Tujuan Pendidikan di FPIK UB adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan menuju standar internasional pada program
studi S1, S2 dan S3 untuk menjawab permasalahan riil pembangunan di bidang
perikanan dan kelautan serta perkembangan ilmu perikanan dan ilmu kelautan.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan dan
kelautan yang berdaya saing tingkat nasional, regional dan global.
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3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berjiwa enterpreunership, berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di
tingkat internasional.
4. Mempunyai

kemampuan

dalam

pemberdayaan

masyarakat

melalui

pengembangan konsep pemecahan masalah.
5. Mempublikasi hasil-hasil penelitian pengembangan IPTEK di bidang perikanan
dan kelautan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
6. Membangun jejaring dan kerjasama sinergis dengan pemangku kepentingan
eksternal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

D. Integrasi Visi dan Misi
Tabel 2.1 Integrasi Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas
Brawijaya
Visi
Menjadi
lembaga
pendidikan
tinggi unggul
yang
berstandar
internasional
dengan
menerapkan
fisheries
and
marine
entrepreneurial
strategy
dan
mampu
berperan aktif
dalam
pembangunan
bangsa melalui
proses
penyelarasan
pendidikan,
penelitian, dan
pengabdian
kepada
masyarakat.

Kata Kunci
Visi
Reputasi
internasional

Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi,
Seni
dan
Budaya

Definisi/Pemahaman

Misi

Tujuan

Definisi:
Pencapaian prestasi
FPIK UB di bidang
akademik dan non
akademik
sebagai
rujukan
Lembaga
keilmuan perikanan
dan kelautan.
Indikator:
1. Akreditasi
internasional
untuk prodi
2. Partisipasi
Penelitian
dan
Pendidikan
di
level internasional
3. Kerjasama
Pendidikan
dan
penelitian
internasional
4. Prestasi
dan
keikutsertaan
mahasiswa dalam
kegiatan di level
internasional

Menyelenggarakan
proses
pendidikan,
penelitian
dan
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
berbasis
entrepreneurship agar
menghasilkan lulusan
yang berkemampuan
akademik, berstandar
internasional
dan
berkepribadian dalam
perkembangan IPTEK
di bidang perikanan
dan kelautan.



Definisi:
Sistem, proses dan
infrastruktur
yang
dibutuhkan FPIK UB
dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan
budaya.
Indikator:

Melakukan
pengembangan IPTEK
di bidang perikanan
dan kelautan dalam
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
yang
produktif
dan





Menyelenggarakan
pendidikan menuju
standar
internasional pada
program studi S1,
S2 dan S3 untuk
menjawab
permasalahan riil
pembangunan
di
bidang perikanan
dan kelautan serta
perkembangan ilmu
perikanan dan ilmu
kelautan.
Mengembangkan
ilmu pengetahuan
dan teknologi di
bidang perikanan
dan kelautan yang
berdaya
saing
tingkat
nasional,
regional dan global.

Menghasilkan
lulusan
yang
berkualitas,
bertaqwa
kepada
Tuhan Yang Maha
Esa,
berjiwa
enterpreunership,
berwawasan
lingkungan
dan
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Visi

Kata Kunci
Visi

Definisi/Pemahaman
1. Tersedianya
kurikulum inovatif
berbasis
kewirausahaan
2. Sarana
dan
prasarana
laboratorium yang
terstandar
nasional
dan
internasional
3. Fasilitas
dan
apresiasi seni dan
budaya
Definisi:
Pengembangan
potensi
lokal
nusantara
untuk
pencapaian
solusi
inovasi masalah
Indikator:
1. Civitas akademika
dan lulusan yang
berakhlak
dan
bermoral
berlandaskan
ketuhanan, norma
dan tata nilai luhur
bangsa
2. Kerjasama
dan
hilirisasi produk
hasil penelitian

Industri
Berbasis
budaya dan
meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat

Misi
berwawasan
lingkungan
berkelanjutan.

Tujuan
mampu bersaing di
tingkat
internasional.

yang

Mengimplementasikan
IPTEK
di
bidang
perikanan
dan
kelautan dalam rangka
meningkatkan
taraf
hidup
dan
kesejahteraan
masyarakat.







Mempunyai
kemampuan dalam
pemberdayaan
masyarakat melalui
pengembangan
konsep pemecahan
masalah.
Mempublikasi hasilhasil
penelitian
pengembangan
IPTEK di bidang
perikanan
dan
kelautan
yang
bermanfaat
bagi
masyarakat, bangsa
dan negara.
Membangun
jejaring
dan
kerjasama sinergis
dengan pemangku
kepentingan
eksternal
dalam
rangka peningkatan
mutu pendidikan.

E. Indikator Capaian Tujuan
Tabel 2.2 Indikator Capaian Tujuan
Rumusan Tujuan
Menyelenggarakan
pendidikan menuju standar
internasional pada program
studi S1, S2 dan S3 untuk
menjawab permasalahan riil
pembangunan di bidang
perikanan dan kelautan serta
perkembangan
ilmu
perikanan dan ilmu kelautan.

Mengembangkan

ilmu

1.
2.
3.
4.

Kata Kunci Tujuan
Akademik
Standar Internasional
Pembangunan
Perkembangan ilmu

1.
2.
3.

4.
1.

Ilmu pengetahuan

1.

Indikator Capaian Tujuan
Peningkatan jumlah mahasiswa dan
kualitas standar passing grade syarat
masuk FPIK UB
Penambahan jumlah prodi yang
terakreditasi internasional
Partisipasi
penelitian
dan
pengabdian kepada masyarakat guna
membangun bangsa dan negara
Indonesia
Peningkatan
jumlah
kerjasama
pendidikan dan penelitian skala
nasional dan internasional
Peningkatan kualitas sumberdaya
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Rumusan Tujuan
pengetahuan dan teknologi di
bidang
perikanan
dan
kelautan yang berdaya saing
tingkat nasional, regional dan
global.
Menghasilkan lulusan yang
berkualitas, bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa,
berjiwa
enterpreunership,
berwawasan lingkungan dan
mampu bersaing di tingkat
internasional.

2.
3.

Kata Kunci Tujuan
Teknologi
Daya saing

2.
3.

1.
2.
3.

Ketuhanan
Kewirausahaan
Berwawasan lingkungan

1.
2.
3.

4.
Mempunyai
kemampuan
dalam
pemberdayaan
masyarakat
melalui
pengembangan
konsep
pemecahan masalah.

1.
2.

Mempublikasi
hasil-hasil
penelitian
pengembangan
IPTEK di bidang perikanan
dan
kelautan
yang
bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa dan negara.

1.
2.

Pemberdayaan masyarakat
Konsep pemecahan masalah

1.
2.

Publikasi
Azas Manfaat

1.
2.
3.
4.
5.

Membangun jejaring dan
kerjasama sinergis dengan
pemangku
kepentingan
eksternal
dalam
rangka
peningkatan
mutu
pendidikan.

1.
2.
3.

Jejaring
Sinergis
Peningkatan
pendidikan

1.
mutu

2.

3.

Indikator Capaian Tujuan
yang berdaya saing di tingkat
nasional, regional dan global.
Peningkatan fasilitas dan peluang
melakukan erjasama dan penelitian
Peningkatan kualitas hasil penelitian
dan publikasi
Penyediaan fasilitas beribadah dan
kegiatan-kegiatan
untuk
pembentukan jatidiri mahasiswa
Peningkatan jiwa kewirausahaan
mahasiswa
Ketersediaan
kurikulum
yang
menghasilkan lulusan yang memiliki
empati terhadap permasalahan
lingkungan
Peningkatan kesempatan mahasiswa
dalam mengikuti asosiasi profesi
internasional
Peningkatan kerjasama dengan stake
holder
dalam
menyelesaikan
permasalahan bangsa dan negara
Peningkatan hilirisasi produk hasil
penelitian
sebagai
kontribusi
institusi
dalam
memecahkan
permasalahan terkait perikanan dan
kelautan
Pembinaan mutu dan peningkatan
kualitas penelitian
Pembinaan mutu dan peningkatan
kualitas
pengabdian
kepada
masyarakat
Peningkatan jumlah dan kualitas
publikasi mahasiswa dan dosen pada
level internasional
Penumbuhan dan pengembangan
jurnal di FPIK UB
Perluasan dan peningkatan jumlah
desa
binaan
sebagai
wujud
pengabdian kepada masyarakat
Membangun
dan
menguatkan
jejaring antara institusi dengan stake
holder
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
koordinasi dengan stake holder
untuk
Bersama
menyelesaikan
permasalahan
daerah
maupun
negara
Bekerjasama dengan stake holder
dalam Menyusun kurikulum
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BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU

3.1 Rasionalitas
Upaya peningkatan kualitas layanan harus secara terus menerus dilakukan oleh
universitas dan fakultas. Maka dari itu, jaminan mutu harus menjadi kebutuhan seluruh
elemen baik di tingkat universitas maupun fakultas. Pelaksanaan sistem Jaminan Mutu
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terusmenerus di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), hal ini diharapkan
akan dapat menghasilkan layanan yang selalu memenuhi standar kualitas dan kuantitas
stakeholders. Masalah utama yang dihadapi oleh FPIK sehubungan dengan penjaminan mutu
adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kepentingan standar mutu atas
pelaksanaan Tri Darma di seluruh Civitas Akademika dan Karyawan di FPIK. Untuk itu, FPIK
UB mengoptimalkan fungsi Gugus Jaminan Mutu (GJM) sebagai pelaksana pengawasan,
peningkatan Jaminan Mutu. Tujuan dikembangkannya sistem jaminan mutu yaitu sebagai
berikut:
1. Memberi kewenangan yang lebih jelas terhadap Gugus Jaminan Mutu (GJM);
2. Menetapkan standar pelaksanaan Jaminan Mutu proses pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas;
3. Menetapkan pengawasan terhadap mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan
publik di tingkat fakultas.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, langkah pertama yang telah dilakukan adalah
membentuk Gugus Jaminan Mutu yang bertanggung jawab langsung dibawah dekan,
selanjutnya mengembangkannya dengan peningkatan kemampuan audit, akses informasi,
dan beberapa hal penting lainnya yang memperbaiki efisiensi kinerja sistem penjaminan
mutu.

3.2 Mengembangkan Gugus Jaminan Mutu (GJM)
Status FPIK sebagai sebuah unit kerja di bawah naungan UB yaitu sebagai penyedia
jasa pendidikan yang otonom berlaku ketentuan seperti halnya organisasi bisnis di mana
proses layanan pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Kewajiban akan mutu lulusan tersebut adalah hal yang harus menjadi perhatian
utama. Untuk itu, GJM harus diperkenalkan kepada seluruh stakeholders internal fakultas,
terutama manajer FPIK untuk memberikan akses yang cukup luas atas kinerja audit mutu
yang diembannya.
7

Sistem penjaminan mutu internal FPIK UB dibangun untuk membangun sistem
evaluasi dari dua pokok bahasan utama yaitu hasil proses PBM serta capaian standar mutu
pendidikan nasional dan internasional. Lebih khusus, GJM dibangun dengan tujuan: 1).
Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar, 2).
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali
Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar, 3) mendorong
semua pihak/unit di FPIK UB untuk bekerja sesuai dengan tujuan dengan berpedoman pada
standar dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, GJM perlu
memiliki sistem kerja yang berkemampuan operasional untuk membangun komunikasi
internal para stakeholders. Untuk pekerjaan ini diperlukan anggota kerja (asesor) yang
berkomitmen dan berkualifikasi tinggi.
FPIK UB melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara terencana,
konsisten, berkelanjutan dengan mengacu kepada standar mutu UB, serta standar mutu
pendidikan tinggi tingkat nasional maupun internasional. Sebagai bagian dari universitas
berbadan hukum, FPIK UB mengelola sistem pengawasan dan penjaminan mutu internal
dengan mengintegrasikan unit tersebut dalam kegiatan unit kerja FPIK UB. Dekan
mempunyai kewajiban untuk memantau kegiatan penjaminan mutu (memberikan instruksi,
menerima laporan, dan mengevaluasi) untuk menjamin akuntabilitas setiap pemangku
kepentingan untuk setiap unit kerja dalam lingkungan FPIK UB.

3.3 Meningkatkan Kemampuan GJM dalam Audit, Asesmen, dan Evaluasi
Dalam melakukan tugasnya, GJM berprinsip pada: 1). Berorientasi kepada pemangku
kepentingan internal dan eksternal, 2). Pengembangan kompetensi personal, 3).
Keseragaman metode, 4). Inovasi belajar dan pembelajaran secara berkelanjutan, 5).
Partisipatif dan kelegial; dan tanggung jawab sosial. Di sini, peningkatan kemampuan
personil merupakan faktor

yang

penting karena kemampuan Gugus Jaminan Mutu

ditentukan oleh kualifikasi personil serta kualifikasi manajemen. Peningkatan kemampuan
personil khususnya dalam bertindak sebagai auditor, asesor, dan evaluator penting untuk
memberikan masukan bagi upaya peningkatan serta penjaminan proses pendidikan.
Kegiatan ini harus dilakukan segera setelah unit didirikan, disertai penetapan struktur dan
fungsinya dalam Organisasi Tata Kerja FPIK UB.
Peningkatan kualitas audit dan kontrol (asesmen dan evaluasi) yang dilakukan GJM
didukung dengan sistem manajemen audit yang terintegrasi dan konsisten dari berbagai
aspek. Manajemen penyimpanan dan akses data melalui sistem data yang terintegrasi
menjadi modal utama tercapainya kualitas kontrol yang baik. Untuk keperluan ini GJM harus
mampu melakukan akses terbuka atas sistem manajemen informasi akademik, keuangan,
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penelitian, sumber daya dan yang lain. Dari sisi lain sistem informasi yang dikembangkan
harus mampu mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan oleh GJM untuk melakukan
proses audit, kontrol dan pengambilan keputusan.

3.4 Mengembangkan Buku Prosedur GJM
Dalam kerangka pelaksanaan pengawasan dan Jaminan mutu, dibutuhkan baku kerja
yang dipahami baik bagi asesor maupun bagi pihak unit pelaksana kerja fakultas. Umumnya,
baku kerja disusun dalam buku prosedur operasional baku. Karena fakultas makin
berkembang dimana peristiwa dan kasus baru terjadi maka Prosedur Operasional Baku
bagi GJM akan memerlukan pemutakhiran yang terus menerus. Baku dan prosedur jaminan
mutu yang telah ditetapkan harus terjamin penyebarannya sehingga dapat diakses oleh
seluruh sivitas akademika. Informasi harus tersebar secara merata sehingga setiap elemen
sivitas akademika memiliki acuan yang sama terkait dengan mekanisme penjaminan mutu.
Penyebaran informasi melalui sarana teknologi informasi merupakan salah satu alternatif
murah dan cepat yang dapat dijangkau dengan dukungan ketersediaan prasarana IT di dalam
kampus. Rencana penjaminan mutu FPIK UB dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Satuan Penjaminan
Mutu Internal

ASSESOR

Peningkatan Kemampuan GJM dalm
Audit, Assesmen, dan Evaluasi

Pelaksanaan audit, akses informasi
dan peningkatan efisiensi kerja GJM

1.
2.
3.

Baku Prosedur
GJM

Menjamin setiap layanan akademik kepada
mahasiswa sesuai standar
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada
masyarakat
Mendorong semua pihak/unit di FPIK untuk bekerja
sesuai dengan tujuan

Gambar 3.1 Rencana Penjaminan Mutu FPIK UB
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BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
AKADEMIK YANG MENCAKUP TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI
FPIK UB

4.1 Bidang Pendidikan
Dalam dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Brawijaya (RPJP
UB) Tahun 2018 – 2035, disebutkan bahwa arah pengembangan UB pada bidang pendidikan
memiliki tujuan menghasilkan mahasiswa serta lulusan (alumni) yang unggul, berdaya saing,
bereputasi dan bersinergi. Sebagai salah satu Fakultas di lingkungan UB, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan (FPIK) UB mengadopsi tujuan tersebut serta menentukan sasaran,
strategi dan arah kebijakan untuk mengupayakan tercapainya tujuan tersebut.
Peningkatan kualitas pendidikan, mahasiswa, dan alumni menjadi suatu hal yang
penting untuk dilakukan dan terus dikembangkan guna mencapai tujuan pendidikan di FPIK
UB. Terdapat 4 (empat) komponen utama yang ditetapkan oleh FPIK UB, yaitu A) Kebebasan
Mimbar Akademik, B) Peningkatan Daya Saing Program Studi, C) Proses Pembelajaran, dan
D) SDM, Mahasiswa dan Alumni.

A. Kebebasan Mimbar Akademik
Masyarakat akademik adalah masyarakat yang memiliki motivasi untuk membangun
sistem berpikir ilmiah yang bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah untuk mendapatkan
kebenaran. Kaidah-kaidah ilmiah tersebut dapat diperoleh karena adanya kebebasan
mimbar. Kebebasan mimbar akademik merupakan sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat
teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh
kepentingan/politis praktis. Oleh karenanya, diperlukan upaya penyebarluasan informasi di
dunia akademik. Penyebarluasan informasi merupakan kegiatan untuk memberikan
wawasan serta langkah dalam menyebarluaskan hasil kegiatan. Penyebarluasan tersebut
juga diharapkan turut mampu menyumbang pengembangan teori serta mengungkap
kebenaran ilmiah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, kebebasan mimbar yang dimaksud merupakan otonomi sivitas
akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut
kaidah, metode dan budaya akademik.
Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi merupakan tanggung
jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan
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perguruan tinggi. Kebebasan mimbar akademik menjadi wewenang profesor/atau dosen
yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang
ilmunya. Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan dalam komponen
kebebasan mimbar akademik di FPIK UB dapat dilihat pada tabel 4.1.
Table 4.1 Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan kebebasan
mimbar akademik FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya
pemikiran, penelitian,
maupun pengabdian
yang beretika dan
bertanggung
jawab
serta bermanfaat bagi
masyarakat
secara
luas

Indikator Kinerja
Sasaran
Jumlah penelitian dan
inovasi
penelitian
lintas
disiplin
keilmuan, baik di
bidang perikanan dan
kelautan
maupun
non-perikanan
dan
kelautan
Jumlah
sosialisasi
tentang
etika
akademik
dan
kebebasan mimbar
Jumlah
prestasi
mahasiswa
bidang
penalaran
tingkat
nasional
dan
internasional
Jumlah keikutsertaan
dosen dalam forum
ilmiah nasional dan
internasional

Jumlah dosen yang
tergabung
dalam
keanggotaan
forum/profesi
perikanan
dan
kelautan
Jumlah
kegiatan
penelitian
dan
pengabdian
untuk
hilirisasi
bidang
keilmuan

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
kapasitas dan kinerja
research group yang
ada di FPIK

Peningkatan
jumlah
penelitian dan inovasi
penelitian
lintas
disiplin keilmuan

Workshop literasi dan
penulisan jurnal yang
relevan serta sesuai
dengan
etika
akademik
dan
kebebasan mimbar
Identifikasi
serta
monitoring
mahasiswa
baru
berprestasi

Meningkatkan
pemahaman terhadap
etika akademik dan
kebebasan mimbar

Memberikan
kesempatan luas bagi
dosen
untuk
berpartisipasi dalam
forum ilmiah nasional
dan internasional

Terbentuknya
sumberdaya manusia
yang
mampu
menyampaikan idenya
dengan
baik
serta
terbuka
dalam
menerima kritik/saran
Terbentuknya
sumberdaya manusia
yang berpengalaman,
memiliki jejaring yang
luas, serta professional

Mendorong
dan
memberikan
kesempatan luas bagi
dosen
untuk
bergabung
dalam
keanggotaan profesi di
bidang perikanan dan
kelautan
Mendukung
dan
memberikan
kesempatan luas bagi
dosen
untuk
melakukan hilirisasi
hasil penelitian dan
pengabdiannya

Meningkatkan
pembinaan
terhadap
mahasiswa
secara
berkesinambungan

Meningkatkan
kemanfaatan
hasil
penelitian
dan
pengabdian
dosen
terhadap masyarakan
luas
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B. Peningkatan Daya Saing Program Studi
Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program
pendidikan dilaksanakan melalui Program studi (PS). Program studi merupakan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program
pendidikan yang diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum
akreditasi. Program studi diselenggarakan di kampus utama maupun diluar kampus utama
Perguruan tinggi dan dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh
perguruan tinggi. Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan dalam
komponen peningkatan daya saing program studi di FPIK UB dapat dilihat pada tabel 4.2.
Table 4.2 Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan
peningkatan daya saing program studi di FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya
program studi yang
berdaya
saing
nasional
maupun
internasional

Indikator Kinerja
Sasaran
Jumlah
PS
terakreditasi unggul
maupun internasional
Jumlah PS dengan
mata kuliah berbasis
kekhasan UB

Jumlah
PS
yang
memiliki kerjasama
dengan
instansi
(universitas maupun
non-universitas),
terutama dari luar
negeri
Jumlah PS dengan
kurikulum berstandar
internasional

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan sistem
pengendalian
mutu
internal
untuk
menjamin kualitas PS
Meningkatkan
konsistensi kekhasan
akademis
dan
keunggulan UB dalam
pengembangan
kurikulum PS
Meningkatkan kualitas
kerjasama
dalam
implementasi
pengembangan
kurikulum dan metoda
pembelajaran
(terutama
luar negeri)

Optimalisasi
unit
pengendalian mutu di
tingkat
jurusan
maupun fakultas
Peningkatan PS dengan
kurikulum
berbasis
kekhasan UB

Perbaikan
kualitas
kurikulum yang sesuai
dengan
standar
kurikulum
internasional
sesuai
kompetensi PS

Melakukan
evaluasi
kurikulum
berdasarkan
kompetensi PS sesuai
dengan
standar
internasional

Peningkatan
jumlah
implementasi
kerjasama
berbasis
pengembangan
pendidikan
berdaya
saing internasional

C. Proses Pembelajaran
Tujuan pendidikan UB, sebagaimana yang dijalankan oleh FPIK UB, mengacu pada
tujuan pendidikan nasional serta mengemukakan keunggulan baik dari segi keefektif dan
keefisienan proses pembelajaran, berasaskan kebebasan dalam hal akademik, serta
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terciptanya etika kehidupan kampus. Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah
kebijakan dalam komponen proses pembelajaran di FPIK UB dapat dilihat pada tabel 4.3.
Table 4.3 Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan proses
pembelajaran di FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya proses
pembelajaran
yang
inovatif, aplikatif, dan
adaptif
dengan
kondisi saat ini

Indikator Kinerja
Sasaran
Jumlah proses belajar
mengajar
yang
memanfaatkan
teknologi mutakhir

Strategi

Arah Kebijakan
Peningkatan motivasi
dosen
untuk
memanfaatkan
ketersediaan teknologi

Jumlah dosen asing
dan praktisi yang
memberikan
perkuliahan

Meningkatkan
pemanfaatan teknologi
yang mutakhir untuk
proses pembelajaran
dan penelitian
Mendorong PS untuk
mengikuti
dan
melaksanakan
program 3 in 1

Jumlah
kerjasama
pengembangan
infrastruktur
pembelajaran
yang
mutakhir dan tepat
guna

Meningkatkan
kerjasama
untuk
pengembangan
infrastruktur
pembelajaran
berteknologi mutakhir

Memberikan
gambaran,
pengetahuan
dan
pengalaman
kepada
mahasiswa
dalam
ranah
keilmuan
maupun penerapannya
di lapangan
Peningkatan efektifitas
dan efisiensi sistem
pembelajaran

D. SDM, Mahasiswa, dan Alumni
Sumberdaya manusia, dalam hal ini adalah dosen, berperan penting dalam
pembentukan mahasiswa dan alumni yang memiliki daya saing, mandiri, kompeten, serta
memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah
kebijakan dalam komponen SDM, mahasiswa dan alumni di FPIK UB dapat dilihat pada tabel
4.4.
Table 4.4 Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan SDM,
mahasiswa dan alumni di FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya
SDM
yang berdedikasi dan
mumpuni dan mampu
meningkatkan
kualitas
mahasiswa
dan lulusan yang
berdaya
saing
nasional
dan
internasional

Indikator Kinerja
Sasaran
Jumlah penelitian dan
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
sesuai dengan payung
riset UB
Jumlah
publikasi
dosen pada jurnal
nasional terakreditasi
dan
internasional
bereputasi
Jumlah dosen yang
memiliki
sertifikat

Strategi
Meningkatkan
konsistensi
implementasi paying
riset UB berdasarkan
kekhasan, kompetensi
dan daya saing
Mendorong
dan
memfasilitasi
dosen
dalam
proses
penulisan draft jurnal
sampai submit
Mendorong
dosen
untuk
segera

Arah Kebijakan
Peningkatan
penelitian
pengabdian
masyarakat

kualitas
dan
kepada

Peningkatan
jumlah
publikasi dosen

Peningkatan
dosen

jumlah
dengan
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Sasaran

Indikator Kinerja
Sasaran
pendidik (serdos)
Jumlah doktor
guru besar baru

dan

Jumlah
mahasiswa
yang
menjalankan
bisnis
(wirausaha)
berdasarkan
kompetensinya
Jumlah
mahasiswa
yang
mempunyai
keahlian
(sertifikasi)
sesuai
kompetensi

Strategi
memenuhi
persyaratan pengajuan
serdos
Memfasilitasi
pengembangan dosen
yang kompeten untuk
mengajukan
doktor
dan guru besar
Meningkatkan
kapasitas
kewirausahaan
mahasiswa berbasis
kompetensi
dan
kekhasan akademis UB
Mendorong
mahasiswa
untuk
mengikuti sertifikasi
keahlian pada Tempat
Uji Kompetensi (TUK)
di FPIK UB sebelum
lulus

Arah Kebijakan
sertifikat pendidik
Peningkatan
jumlah
doktor dan guru besar

Peningkatan layanan
fasilitas start-up bisnis
dan incubator bisnis
bagi mahasiswa dan
alumni
Peningkatan
mahasiswa
berdaya
saing nasional dan
internasional

4.2 Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian
dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
yang dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian bermanfaat
untuk:
1. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran
2. Peningkatan mutu Perguruan Tingi dan kemajuan peradaban bangsa
3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa
4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional
5. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan
Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,
dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia,
mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,
pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan
dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk
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kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas
akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan
pematangan sivitas akademika. Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil pengabdian
kepada masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang
dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna. Sasaran,
Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang penelitian danpengabdian
masyarakat di FPIK UB dapat dilihat pada tabel 4.5.
Table 4.5 Sasaran, Indikator kinerja sasaran, strategi, serta arah kebijakan penelitian
dan pengabdian masyarakat di FPIK UB
Sasaran
Peningkatan serapan
produk
hasil
penelitian
dan
pengabdian ke dalam
dunia industri dan
kelompok masyarakat

Indikator Kinerja
Sasaran
Jumlah
proposal
kerjasama penelitian
dan pengabdian yang
didanai oleh industri
dan atau kelompok
masyarakat (nasional
/ intermasional)
Jumlah
produk
penelitian
dan
pengabdian
bersertifikasi HAKI
Jumlah hasil penelitian
dan penelitian yang
dimanfaatkan
oleh
sektor
industri
nasional
/
internasional
dan
kelompok masyarakat

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan jumlah
kerjasama berorientasi
peningkatan kualitas
penelitian, pengabdian,
dan hilirisasi

Penyediaan
sistem
informasi, monitoring,
evaluasi
kerjasama
untuk penelitian

Mendorong
dan
memfasilitasi
pengajuan
sertifikat
HAKI untuk produk
hasil penelitian dan
pengabdian
Memberi kesempatan
bagi
dosen
untuk
mempublikasikan
produk hasil penelitian
dan
pengabdiannya
serta bekerja sama
dengan
industry
maupun
kelompok
masyarakat

Peningkatan
jumlah
produk bersertifikat
HAKI

Optimalisasi
penelitian
pengabdian
masyarakat
dunia industri

hasil
dan
dalam
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BAB V PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG NON-AKADEMIK
PADA PTN BADAN HUKUM

5.1 Bidang Organisasi dan Tata Kelola FPIK UB
Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB terdiri atas Pimpinan Fakultas,
Senat Akademik Fakultas, Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Jurusan (Gambar 5.1) yang
dimaksudkan untuk menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing.
Dekan adalah pimpinan fakultas yang berfungsi melakukan pengelolaan akademik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pengelolaan sebagaimana
dimaksud meliputi: (1) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan seluruh kegiatan
penunjang serta pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik UB secara
berkelanjutan; dan (2) penyelenggaraan tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana. Dalam menjalan fungsi pengelolaan FPIK UB, Dekan dibantu oleh wakil
dekan, pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, pengembang dan
pelaksana tugas strategis, pelaksana administrasi, satuan pengawas internal, satuan
penjaminan mutu, satuan pengelola usaha, dan unsur lain yang diperlukan.
Senat Akademik Fakultas (SAF) merupakan organ fakultas yang menjalankan fungsi
kebijakan, pemberian pertimbangan, penetapan, dan pengawasan di bidang akademik. SAF
mempunyai tugas dan wewenang (1) menetapkan kebijakan pengawasan di bidang
akademik; memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan
yang antara lain meliputi: statuta, organisasi dan tata kerja, rencana induk pengembangan,
dan rencana strategis; (2) memberikan pertimbangan terhadap kode etik Sivitas Akademika
yang diusulkan oleh Dekan; (3) memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik
yang diusulkan oleh Dekan; memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan; mengawasi
penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika; mengawasi penerapan
ketentuan akademik; mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan
tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; mengawasi dan mengevaluasi
pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan
mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; mengawasi pelaksanaan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; mengawasi
pelaksanaan tata tertib akademik; dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja
Dosen.
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Gambar 5.1 Organisasi dan Tata Kelola PTN-BH
Table 5.1 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang organisasi
dan tata kelola FPIK UB
Sasaran
Tersedianya sistem
informasi
yang
berkualitas
dan
terintegrasi antara
pendidikan,
pengelolaan
asset,
kinerja, dsb.
Peningkatan
akses
pengelolaan institusi
demi pengendalian
internal
yang
berkualitas

Indikator Sasaran
% keluhan pelaksanaan
tata kelola perguruan
tinggi
baik
dari
pengguna jasa maupun
pelaksana

Strategi
Meningkatkan
dan
mengembangkan
efektivitas
system
informasi
yang
terintegrasi antar unit
di FPIK UB

Nilai
laporan
pertanggungjawaban
kinerja PTNBH
Jumlah temuan dalam
evaluasi
kinerja
unit/lembaga

Meningkatkan kinerja
bidang
perencanaan
dan integrasinya di
bidang pengendalian
internal
untuk
meningkatkan kualitas
sistem pelaporan dan
pertanggungjawaban

Arah Kebijakan
Terfasilitasinya
transformasi
tata
kelola FPIK mengacu
pada
perubahan
status universitas dari
PTN-BLU
menjadi
PTN-BH
Tersedianya
sistem
perencanaan
yang
terintegrasi
dengan
sistem monitoring dan
evaluasi
keuangan
berdaya
saing
internasional

5.2 Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya FPIK UB
A. Sumber Daya Manusia
1. Penerimaan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pegawai FPIK UB tersebut terdiri atas pegawai
negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil. FPIK UB dapat memberhentikan dan memindahkan
pegawai UB yang berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Rekruitmen pegawai FPIK UB yang berstatus pegawai negeri sipil
dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UB. Pengangkatan dan pembinaan
karier pegawai FPIK UB yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rekruitmen pegawai FPIK UB yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan
oleh UB berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam
suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. Pengangkatan dan pembinaan karier
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pegawai UB yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Rektor.
Komposisi SDM FPIK UB terdiri dari 142 dosen, dan 55 tenaga kependidikan. Jumlah
dosen pada saat ini sudah mencukupi dengan rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:24
sedangkan rasio jumlah tendik dan mahasiswa menunjukkan perbandingan 1:62.

2. Penugasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia adalah akar dari keberhasilan pembangunan UB menuju PTNBH. Pengembangan Sumber Daya Manusia FPIK UB difokuskan pada peningkatan daya saing
internasional dan berjiwa spriritualis, peningkatan sumberdaya pendidik serta peningkatan
pengalaman sesuai standar internasional.

3. Target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia
Komposisi SDM FPIK UB terdiri dari 142 dosen, dan 55 tenaga kependidikan. Jenjang
pendidikan dosen di FPIK UB dijabarkan pada Tabel 5.2.
Tabel 5.2 Jenjang pendidikan SDM FPIK UB
No.
Jenjang Pendidikan
1.
Doktor S3
2.
Magister S2
3.
Sarjana S1
Grand Total

2013
36
49
2
87

2014
45
53
2
100

2015
47
65
2
114

2016
50
73

2017
51
79

123

130

Berdasarkan Tabel 5.2 Terlihat bahwa jumlah dosen dengan jenjang pendidikan
doktor meningkat hingga mencapai 39 % pada tahun 2017. Jumlah tersebut akan terus
ditingkatkan sampai lebih dari 60% setidaknya sampai tahun 2021. Dan jumlah dosen
magister berjumlah 79 orang dan sebagian besar menempuh studi lanjut sehinggga akan
menambah jumlah doktor secara signifikan.
Jabatan fungsional dosen di FPIK Universitas Brawijaya terdiri atas Guru Besar,
Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli, dan Tenaga Pengajar. Jumlah dosen berdasarkan jabatan
fungsional di FPIK UB dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3 Jabatan Fungsional SDM FPIK UB
No.
Jenjang Pendidikan
1.
Guru Besar
2.
Lektor Kepala
3.
Lektor
4.
Asisten Ahli
5.
Tenaga Pengajar
Grand Total

2013
6
30
21
4
1
62

2014
6
30
22
5
2
65

2015
6
30
24
6
3
69

2016
7
29
24
6
5
73

2017
10
32
31
8
5
86

Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar masih 12%, dan yang
bergelar doktor masih 39%. Artinya masih perlu ada upaya yang intensif untuk memenuhi
standarisasi kualitas PTN untuk dapat berdaya saing internasional. Peningkatan jumlah
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Lektor Kepala dan Guru Besar menjadi fokus dan prioritas dalam peningkatan kapasitas
dosen. Dalam hal ini FPIK UB memperbaiki manajemen kepegawaian melalui pembangunan
Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang dikembangkan oleh UB dan memutakhirkan
piranti penelitian dosen yang menjadi poin penting dalam penilaian angka kredit dosen.
Table 5.4 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang sumber
daya manusia FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya
kemampuan sivitas
akademika
yang
mandiri
(independent),
memiliki
otonomi
(autonomous)
dan
mampu
mengarahkan dirinya
(self-directed)

Indikator Sasaran
%
dosen
bergelar
doktor
% dosen berjabatan
guru besar
% dosen bersertifikasi
keahlian internasional
% tendik bersertifikat
kompetensi
mendukung TUPOKSI

Strategi
Meningkatkan kualitas
SDM
(baik
tenaga
pengajar
maupun
tenaga kependidikan)
berstandar
internasional
Meningkatkan efisiensi
dan
efektivitas
pemanfaatan SDM

Arah Kebijakan
Pemberdayaan sistem
peningkatan kualitas
SDM

Penyediaan
sistem
tata kelola SDM yang
akuntabel
berbasis
teknologi canggih dan
aplikatif

B. Sumber Daya Manusia
1. Penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana FPIK UB merupakan bentuk kekayaan FPIK UB yang dapat
bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan FPIK UB, bantuan atau hibah dari pihak
lain, dan/atausumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seluruh kekayaan FPIK UB termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk
lainnya dicatat sebagai kekayaan UB. Kekayaan awal FPIK UB berupa kekayaan negara yang
dipisahkan, kecuali tanah. Seluruh kekayaan FPIK UB dikelola secara mandiri, transparan,
dan

akuntabel

untuk

kepentingan

penyelenggaraan

tridharma

perguruan tinggi,

pengelolaan, dan pengembangan FPIK UB.
Sarana dan prasarana yang dimiliki FPIK UB dikelola dan didayagunakan secara
optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan
penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai
tujuan FPIK UB. Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dan
pemanfaatan lahan di lingkungan FPIK UB harus memperhatikan tata guna lahan, estetika,
kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. FPIK UB melindungi dan melestarikan sarana
dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi FPIK UB. Dalam penggunaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana FPIK UB, dilakukan dengan sistem yang terintegrasi,
sehingga terpantau efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kejelasan
penggunaan dan pemanfaatannya.
19

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan sarana dan prasarana FPIK UB memerlukan pengembangan sistem.
Pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pengembangan aplikasi khusus
pemeliharaan sarana dan prasarana supaya diperoleh efisiensi pengecekan kondisi sarana
dan prasarana yang ada. Pengembangan aplikasi pemeliharaan sarana dan prasarana juga
ditujukan untuk menyediakan penyimpanan data khusus terkait kondisi dan pemanfaatan
sarana-prasarana yang dimiliki FPIK UB. Pengembangan aplikasi akan memberikan
keuntungan terintegrasinya seluruh data sarana dan prasarana meliputi kategori ruang,
barang, barang ruang, maintenance, request maintenance, user/pengguna, kondisi, status dan
ketegori

barang

dalam

suatu

database

tersendiri

sehingga

mudah

diminta

pertanggungjawabannya Adapun sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan
sarana dan prasarana FPIK UB dapat dilihat pada Tabel 5.5.
Table 5.5 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang sarana dan
prasarana FPIK UB
Sasaran
Tersedianya
infrastruktur, sarana
dan
prasarana
pendidikan,
penelitian,
pengabdian
yang
mendukung
keberlanjutan
lingkungan
berteknologi
mutakhir,
mendukung
efektifitas
dan
efisiensi pengelolaan

Indikator Sasaran
Rasio
ketercukupan
pemanfaatan
ruang
terhadap
jumlah
mahasiswa

Strategi
Peningkatan
pemanfaatan
asset
dalam pengembangan
sarana-prasarana
pendidikan bereputasi

Meningkatkan sistem
pengelolaan
saranaprasarana terintegrasi

Jumlah laboratorium
bersertifikasi
nasional/internasional

Jumlah anggaran untuk
pemutakhiran saranaprasarana
laboratorium
dan
proses pembelajaran
mutakhir

Pemberdayaan
kerjasama
untuk
pembangunan/
pengembangan saranaprasarana pendukung
pendidikan
dan
penelitian
Menurunkan anggaran
belanja untuk saranaprasarana inefisien

Arah Kebijakan
Penyediaan
sistem
pengelolaan asset dan
sarana-prasarana
pendukung
pendidikan
Peningkatan kapasitas
sistem
layanan
akademik mahasiswa
Peningkatan efisiensi
dan
efektivitas
pemanfaatan saranaprasarana (kebijakan
sarana-prasarana
terpadu)
Peningkatan saranaprasarana mutakhir
penunjang sistem tata
kelola
saranaprasarana
Peningkatan
kerjasama
pemanfaatan saranaprasarana
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C. Sumber keuangan
1. Anggaran jangka pendek dan jangka panjang
Menurut PP No 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum, pendanaan PTN-BH dapat bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta selain anggarana pendapatan dan belanja negara.
Anggaran pendapatan dan belanja negara diberikan dalam bentuk bantuan pendanaan PTNBH dan/atau bentuk lain sesuai perundang-undangan. Bantuan pendanaan PTN-BH
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran pada
kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi yang
merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan yang dikelola secara
otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Bantuan pendanaan PTNBH digunakan untuk mendanai biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,
biaya investasi dan biaya pengembangan.
Table 5.6 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan anggaran jangka
pendek dan jangka panjang FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya sistem
informasi anggaran
yang terintegrasi dan
terkait dengan arah
pengembangan
Renstra dan RPJP
Universitas
dan
Fakultas

Indikator Sasaran
%
capaian
sistem
informasi
anggaran
yang
semakin
terintegrasi

Strategi
Meningkatkan sistem
informasi
anggaran
yang
terintegrasi
dengan proses bisnis
lainnya

Tersedianya
perencanaan berbasis
kinerja dan terkait
dengan
RPJP
dan
Renstra

Tersedianya
prioritas dan alokasi
anggaran
yang
didasarkan
atas
kebutuhan unit kerja
dan
efisiensi
anggaran

Tersedianya rencana
anggaran yang sesuai
dengan prioritas dan
plafon anggaran serta
kebijakan
analisis
standar biaya
% pagu belanja modal
unit kerja yang sesuai
dengan
prioritas
pengembangan
universitas
%
pagu
belanja
operasional ditetapkan
berdasarkan indikator
kunci

Membuat perencanaan
anggaran
bebasis
kinerja dan terkait
dengan
rencana
pengembangan (RPJP
dan Renstra)
Menyusun
prioritas
anggaran yang sesuai
dengan
plafon
anggaran
kebijakan
Analisis Standar Biaya
(ASB)
Menetapkan
pagu
belanja
unit
kerja
berdasarkan prioritas
pengembangan
universitas
Menetapkan
belanja
operasional
berdasarkan konstanta:
 Pendapatan;
 Aset;
 Pegawai;
 Mahasiswa;
 Program studi;
 Kinerja
periode
sebelumnya

Arah Kebijakan
Sistem
informasi
anggaran
yang
terintegrasi
dengan
proses bisnis lainnya
termasuk pengukuran
kinerja
Anggaran konsisten
dengan
arah
pengembangan RPJP
dan Renstra
Anggaran disusun atas
dasar prioritas dan
plafon anggaran dan
kebijakan
Analisis
Standar Biaya (ASB)
Pagu belanja modal
unit kerja atas dasar
prioritas
pengembangan
universitas
Pagu
belanja
operasional
ditetapkan atas dasar
konstanta (indikator
kunci):
 Pendapatan
 Asset
 Pegawai
 Mahasiswa
 Prodi
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Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Tingkat
efisiensi
belanja semakin baik
dilihat dari rasio-rasio
efisiensi
dan
produktivitas biaya

Membuat perencanaan
belanja
berdasarkan
skenario
efisiensi
spesifik
yang
menunjukkan
rasio
efisiensi
dan
produktivitas biaya

Arah Kebijakan
 Capaian
kinerja
tahun sebelumnya
Belanja direncanakan
dengan
mengedepankan
efisiensi belanja yang
terukur dengan rasiorasio
biaya
yang
menunjukkan adanya
pengurangan
biaya
yang tidak bernilai
tambah

2. Tarif setiap jenis layanan pendidikan
Menurut PP No 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan
berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh menteri. Dalam
menetapkan tarif biaya pendidikan, PTN-BH wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya
pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
a. Mahasiswa
b. Orang tua mahasiswa
c. Pihak lain yang membiayai mahasiswa
Table 5.7 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan tarif setiap jenis
layanan pendidikan FPIK UB
Sasaran
Terselenggaranya
tarif
layanan
pendidikan
yang
dikonsultasikan
dengan kementerian
terkait
dan
selanjutnya
ditetapkan
oleh
Rektor dan diikuti
oleh FPIK UB
Tersedianya
tarif
layanan
yang
berkeadilan
dan
proporsional
guna
penyediaan
pendidikan
yang
berkualitas

Indikator Sasaran
%
tarif
layanan
pendidikan ditetapkan
oleh Rektor

Strategi
Merestrukturisasi
prosedur dan legalitas
tarif layanan

Arah Kebijakan
Restrukturisasi
Prosedur
dan
Legalitas
Tarif
Layanan

%
tarif
layanan
berdasar unit cost,
daya beli dan ROI

Menentukan besaran
tarif layanan berdasar
unit cost dan daya beli,
serta layanan tertentu
mempertimbangkan
ROI

% tarif layanan yang
ditetapkan oleh Rektor

Meningkatkan
komposisi tarif layanan

 Restrukturisasi
Prosedur
dan
Legalitas
Tarif
Layanan
 Subbag Akuntansi
Manajemen
sebagai PIC-Tarif
Layanan
Tarif
layanan
berdasar unit cost,
daya beli masyarakat,
persaingan,
dan
kembalian investasi
Semua tarif layanan
menggunakan
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Sasaran

Indikator Sasaran
% tarif layanan yang
proporsional
dan
kompetitif

Strategi
yang
semuanya
ditetapkan oleh Rektor
Meningkatkan
tarif
layanan
yang
proporsional
dan
berdaya saing

Arah Kebijakan
Peraturan Rektor
 Tarif layanan UKT
Proporsional
 Penundaan
Pembayaran
 Diskon
tarif
layanan
nonpendidikan untuk
meraih
pangsa
pasar

3. Penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan keuangan
Pendanaan PTN Badan Hukum yang berumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara diberikan dalam bentuk:
a. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum; dan/atau
b. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara setiap tahun anggaran pada kementerian yangmenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang
dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan bagian dari 20%
(dua puluh persen) alokasianggaran fungsi pendidikan. Bantuan Pendanaan PTN Badan
Hukum merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan
merupakan penerimaan negara bukan pajak.
Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum digunakan untuk mendanai:
a. Biaya operasional;
b. Biaya dosen;
c. Biaya tenaga kependidikan;
d. Biaya investasi; dan
e. Biaya pengembangan.
Biaya operasi digunakan untuk:
a. Penyelenggaraan pendidikan;
b. Penyelenggaraan penelitian;
c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
d. Pengelolaan manajemen.
Biaya dosen merupakan bantuan biaya untuk dosen non PNS yang digunakan untuk:
a. Gaji dan tunjangan;
b. Tunjangan jabatan akademik;
c. Tunjangan profesi;
d. Tunjangan kehormatan;
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e. Uang makan; dan/atau
f.

Honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya tenaga kependidikan merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non
PNS pada PTN Badan Hukum yang digunakan untuk:
a. Gaji dan tunjangan;
b. Uang makan; dan/atau
c. Tunjangan kinerja.
Biaya investasi merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana
dan prasarana penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
a. Gedung dan bangunan;
b. Jalan dan jembatan
c. Irigasi dan jaringan;
d. Peralatan dan mesin;
e. Aset tetap lainnya;
f.

Aset tidak berwujud; dan/atau

g. Aset lainnya.
Biaya pengembangan merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
a. Pengembangan program penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
b. Pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
c. Pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis PTN Badan
Hukum; dan/atau
d. Pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.
Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diberikan dalam bentuk lain berupa pinjaman yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Table 5.8 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan penerimaan,
pembelanjaan dan pengelolaan uang FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya
efisiensi
dan
efektivitas anggaran

Indikator Sasaran
% pendapatan di luar
mahasiswa

Strategi
Meningkatkan sumber
pendapatan di luar
mahasiswa

% ketepatan alokasi
belanja sesuai dengan
prioritas kegiatan dan
objek belanja

Meningkatkan prioritas
alokasi belanja dan
menuangkannya dalam
kebijakan
anggaran
yang proporsional

Arah Kebijakan
30% pendapatan di
luar mahasiswa 15%
pendapatan dari unit
usaha
- Pencairan dana ke
unit kerja dengan
pertimbangan:
 Prioritas
pengadaan
 Realisasi
pendapatan
 Capain
kinerja
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Sasaran

Indikator Sasaran

% efisiensi
yang terukur

Terwujudnya
management
yang handal

cash

Strategi

belanja

Meningkatkan efisiensi
belanja
berdasarkan
rasio biaya yang ideal

% transaksi paper-less
dan non tunai dalam
pencairan dana

Meningkatkan
transaksi paperless dan
non tunai dalam proses
pencairan dana

%
ketepatan
management cash yang
sesuai timing

Terselenggaranya
manajemen kas yang
sesuai dengan timing,
kebutuhan belanja

% idle cash yang
dialokasikan
dalam
portofolio investasi

Meningkatkan kinerja
manajemen idle cash
yang
lebih
menguntungkan

Arah Kebijakan
periode sebelumya
- Alokasi belanja per
kegiatan:
 Maks.
30%
biaya pegawai
 20% operasional
Pendidikan
 Min.
10%
penelitian
dan
pengabdian
 5%
kemahasiswaan
 5% pengembangan
SDM
 20%
pengembangan
sarpras
 10% administrasi
umum
- Alokasi per objek
belanja:
 30%
belanja
pegawai
 50%
belanja
barang dan jasa
 20% belanja modal
5%
pengurangan
biaya tidak bernilai
tambah per tahun
selama
5
tahun
pertama
 Transaksi paperless
 Transaksi
nontunai
 Progress transaksi
real-time
Anggaran Kas -1 bulan
dan -3 bulan
Penetapan saldo kas
minimal
Pembayaran
kas
terjadwal
Idle cash minimal dan
alokasi investasi

4. Investasi jangka pendek dan jangka panjang
Menurut PP No 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum, investasi merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk
pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang
meliputi:
a. Gedung dan bangunan
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b. Jalan dan jembatan
c. Irigasi dan jaringan
d. Peralatan dan mesin
e. Aset tetap lainnya
f.

Aset tidak berwujud, dan/atau

g. Aset lainnya.
Biaya investasi tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
Berkaitan dengan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi dan manajemen, FPIK UB mengacu pada peningkatan sarana dan
prasarana oleh UB. Selain investasi, FPIK UB dapat melakukan investasi dalam badan/satuan
usaha komersial. Investasi pada badan/satuan usaha komersial tidak boleh bertentangan
dengan falsafah, nilai luhur UB, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
Nilai aset UB yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak. Nilai aset UB merupakan nilai aset
yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang dibuat oleh pihak auditor
independen yang ditetapkan oleh KA. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi
merupakan pendapatan UB. Investasi UB hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah
mendapat persetujuan MWA. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi, kegiatan
usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.
Table 5.9 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan investasi jangka
pendek dan jangka panjang FPIK UB
Sasaran
Terwujudnya skema
investasi FPIK UB
mengacu pada skema
UB yang feasible dan
terukur
guna
mendapatkan tingkat
pengembalian yang
berkelanjutan

Indikator Sasaran
% ketepatan skema
investasi
dengan
kriteria
yang
ditetapkan

Strategi
Memenuhi
kriteria
skema investasi yang
berkelanjutan

Jumlah
investasi
semakin luas, sesuai
prosedur dan tingkat
pengembalian
yang
layak (profitable)

Meningkatkan
dan
memperluas
kinerja
investasi
jangka
pendek dan panjang
secara terukur

Arah Kebijakan
- %
BCR
untuk
layanan TUSI positif
tahun ke-3 investasi
- %
Return
on
Investment
(ROI)
untuk non TUSI
positif mulai tahun
ke-4 investasi
- Pembentukan anak
perusahaan
di
bawah PTN BH
Spesifikasi investasi
dan kemanfaatannya
harus
jelas
dan
terukur
Investasi
didukung
dengan SKB yang
dapat teruji secara
profesional
% ROI untuk usaha
non TUSI sekurangkurangnya 2x suku
bunga bebas risiko
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5. Perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi
FPIK UB menjalin kerjasama akademik dan/atau nonakademik secara institusional
dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan masyarakat di dalam negeri maupun di luar
negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dibangun dan dikembangkan
berdasarkan asas kesetaraan, bermanfaat, saling menguntungkan, keterbukaan, berkeadilan,
etika bisnis, profesional, dan berkelanjutan. FPIK UB mendukung dan memfasilitasi Sivitas
Akademika untuk menjalin kerjasama secara institusional dengan pihak lain di dalam
maupun di luar negeri untuk pengembangan FPIK UB. Kerjasama akademik dan
nonakademik dapat dilakukan FPIK UB secara institusional setelah mendapat pertimbangan
SAF dan persetujuan MWA.
Hasil kerjasama wajib digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan perguruan
tinggi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal
perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang berdasarkan evaluasi MWA berpotensi
merugikan UB, perjanjian kerjasama wajib ditinjau ulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai
kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.
Table 5.10 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang
kerjasama dengan pihak lain FPIK UB
Sasaran
Adanya
kerjasama
tingkat internasional
dan nasional yang
mendukung upaya
kontribusi FPIK UB
sebagai
agent
pengembangan
ekonomi dan agent
pengembangan
social-budaya
masyarakat

Indikator Sasaran
Jumlah MoU kerjasama
yang ditindaklanjuti

Strategi
Meningkatkan sinergi
akademik UB dengan
pendidikan tinggi lain
(dalam maupun luar
negeri)

 Jumlah PS atau
lembaga
yang
terakreditasi
internasional
 Jumlah kontribusi
dana
pengembangan
infrastruktur
pendidikan
dan
penelitian berbasis
kerjasama

Meningkatkan kinerja
pusat
unggulan,
lembaga peneitian dan
unit usaha sebagai
sumber daya untuk
mendukung kegiatan
strategic dalam bidang
tridharma
Meningkatkan kualitas
kerjasama

Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas
kurikulum,
sistem
pendidikan,
dan
penelitian FPIK UB
berstandar
internasional
Peningkatan
peran
serta FPIK UB dalam
aktivitas
pengembangan
pendidikan,
penelitian,
dan
pengabdian di tingkat
nasional
maupun
internasional
Peningkatan
atensi
mitra untuk bekerja
sama
dan
meningkatkan
level
implementasi
kerjasama
Peningkatan kinerja
sistem Monitoring dan
evaluasi kerjasama
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6. Hutang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang
Untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan, FPIK UB mengikuti yang telah
diatur oleh UB, dimana UB menerapkan kebijakan tentang pengelolaan hutang dan piutang
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari manajemen hutang dan piutang
adalah:
a. Menjamin ketersediaan dana untuk keperluan operasional dan pengembangan UB
b. Menjaga posisi likuiditas UB untuk menghindari risiko gagal bayar sistematis
(technical insolvency risk) dan risiko kebangkrutan
c. Mendorong optimalisasi pemanfaatan dana untuk alternatif yang lebih
menguntungkan
d. Menjaga keberlangsungan hubungan dengan debitur dan kreditur
Table 5.11 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan hutang dan
piutang jangka pendek dan jangka panjang FPIK UB
Sasaran
Terimplementasikannya
pedoman
(regulasi)
mengenai mekanisme
kebijakan hutang dan
piutang (jangka pendek
dan
panjang)
yang
sesuai dengan SOP dan
peruntukannya

Indikator Sasaran
%
ketercapaian
piutang
jangka
pendek bagi semua
pengguna
layanan
FPIK UB

Strategi
Menyediakan
peraturan
tentang
kebijakan
piutang
jangka pendek sesuai
peruntukannya

% ketepatan waktu
hutang jangka pendek
dalam proses working
capital management

Menyediakan
peraturan
tentang
kebijakan
hutang
jangka pendek sesuai
peruntukannya

%
ketepatan
penyelesaian piutang
jangka pendek

Menyelesaikan
kewajiban
piutang
jangka pendek sesuai
jatuh tempo
Mengarahkan hutang
jangka panjang guna
keperluan
investasi
yang profitable

Tersedianya rencana
investasi
yang
feasible, profitable dan
legal

Arah Kebijakan
Kebijakan
piutang
jangka
pendek
memuat:
(1)
ketentuan pemberian
piutang, (2) jatuh
tempo, (3) penagihan,
(4)
penyisihan
kerugian dan (5)
penghapusan
Kebijakan
hutang
jangka
pendek
memuat:
(1)
persyaratan hutang
jangka pendek, (2)
jatuh tempo, (3)
pembayaran
Tidak diperkenankan
adanya
piutang
jangka panjang
Hutang
jangka
panjang
digunakan
untuk
pembiayaan
investasi untuk TUSI
maupun badan usaha
dengan
pertimbangan
kemampuan
angsuran dan tingkat
keuntungan/BCR
positif

7. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan
Terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, FPIK UB mengikuti
ketentuan yang telah dibuat oleh UB, dimana Rektor menyelenggarakan sistem informasi
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manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat.
Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. KA melakukan
pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan
audit atas laporan keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara
penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UB diatur dengan
Peraturan Rektor.
Laporan keuangan tahunan UB diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UB dan diumumkan kepada
publik. Administrasi dan pengurusan audit dilakukan oleh akuntan publik merupakan
tanggungjawab Rektor. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat,
laporan keuangan disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penyampaian
laporan keuangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaporan diatur dengan Peraturan MWA.

D. Sumber Daya Informasi
1. Sistem informasi bidang akademik dan non-akademik;
2. Sarana dan prasarana informasi; dan
3. Pengelolaan sumber daya informasi.
Table 5.12 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan sumber daya
informasi FPIK UB
Sasaran
Indikator Sasaran
Tersedianya sistem  Kapasitas bandwith
informasi
sistem
informasi
pengelolaan
FPIK UB
Perguruan
Tinggi  Tersedianya
yang
berkualitas,
infrastruktur
mutakhir,
efektif,
mutakhir penunjang
efisien,
dan
pengelolaan
terintegrasi
informasi
 Nilai
akuntabilitas
Perguruan Tinggi

Strategi
Pengintegrasian semua
sistem
informasi
layanan di FPIK UB
sesuai
kebutuhan
secara optimal

Update dan upgrade
data
 Jumlah
tenaga
kependidikan yang
mempunyai

Meningkatkan
kapasitas
SDM
informasi di FPIK UB

Arah Kebijakan
One gate system UB
untuk akses masuk
dan akses layanan dan
data, diterapkan di
FPIK UB
Pengelolaan sumber
daya
informasi
ditetapkan
dalam
Peraturan
Rektor
(termasuk
proses
bisnis)
Membudayakan
rekonsiliasi
data
secara terjadwal dan
kontinue
Training
terjadwal
dan terarah sesuai
kebutuhan organisasi
Membangun
sistem
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Sasaran

Indikator Sasaran
sertifikasi
kompetensi di bidang
pengelolaan data dan
informasi
 Tersedianya
pengendalian
arus
dan
content
informasi, khususnya
untuk public relation,
pengambilan
keputusan,
dan
keuangan
 Tersedianya
data
terintegrasi
pendidikan
dan
pengelolaan
Perguruan Tinggi

Strategi

Meningkatkan
keunggulan
jasa
informasi UB
Mendistribusikan
informasi
diseluruh
FPIK UB dalam area
pemakai

Arah Kebijakan
kendali
SDM
informasi
yang
terintegrasi disetiap
level
kendali
managemen
Tersusunnya decision
support system yang
unggul
Publikasi
secara
berkala informasi dari
sistem
manajemen
FPIK
UB
sesuai
dengan
kebutuhan
stakeholder

E. Kemahasiswaan
1. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
Jalan untuk mencapai keunggulan FPIK UB salah satunya adalah peningkatan daya
saing nasional yaitu melalui peningkatan kualitas dari seluruh sumberdaya yang dimiliki
universitas khususnya mahasiswa sebagai unsur penting dalam proses regenerasi
kepemimpinan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut FPIK UB menjabarkan bidang
pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan. Dalam penjabarannya, untuk meningkatkan
daya saing lulusan di masyarakat, diperlukan pengembangan soft skill bagi mahasiswa di
FPIK UB. Oleh karena itu FPIK UB memberikan kesempatan dan keterampilan kepada
mahasiswa untuk belajar dan berkembangan dengan optimal; dan memberikan ruang yang
cukup bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat dan pembinaan diri.
Untuk itu pola pembinaan kemahasiswaan di FPIK UB diarahkan pada pengembangan
budaya kampus yang mengintegrasikan antara pembinaan intrakurikuler melalui kegiatan
proses belajar mengajar dengan pembinaan ekstrakurikuler yang menyangkut pembinaan
penalaran, minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa. Pengembangan secara sinergi
semacam ini memungkinkan terjadinya pembentukan jati diri mahasiswa seutuhnya serta
memadukan pengembangan kemampuan intelektual dengan soft-skills, yang diperlukan
mahasiswa kelak dalam kehidupan bermasyarakat. Program pengembangan kemahasiswaan
semacam ini akan mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara utuh untuk mampu
berperan dalam masyarakat secara cerdas, bermartabat dan bertanggungjawab menurut
profesinya masing-masing.
Adapun program untuk mengembangkan kegiatan kemahasiwaan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler, meliputi:
a. Peningkatan penalaran ilmiah, minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa, yang
bertujuan memenuhi kebutuhan pribadi mahasiswa yang secara langsung
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berdampak pada terciptanya lingkungan akademik yang kondusif bagi
pendidikan;
b. Pengembangan kelembagaan kemahasiswaan, yang bertujuan mengembangkan
organisasi dan manajemen kemahasiswaan dalam struktur universitas yang
otonom dan manajemen yang sehat;
c. Pengembangan sarana kemahasiswaan, yang bertujuan memfasilitasi sarana yang
dibutuhkan mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, melalui
program penambahan dan pemeliharaan sarana bagi kegiatan kemahasiswaan di
bidang bakat dan kegiatan organisasi;
d. Pengembangan struktur pendanaan kemahasiswaan, yaitu untuk meningkatkan
kemampuan revenue generating kemahasiswaan yang dapat digunakan untuk
menunjang seluruh kegiatan kemahasiswaan.

2. Organisasi kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan UB terhimpun dalam Lembaga Kedaulatan Mahasiswa
(LKM-UB), yaitu sebuah wadah mahasiswa untuk mengimplementasikan peran mahasiswa
dan memberikan sumbangsih dalam turut memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Lembaga ini terdiri atas (a) lembaga-lembaga di tingkat Universitas: Konggres Mahasiswa
Universitas Brawijaya (KM-UB), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Eksekutif Mahasiswa
Universitas Brawijaya (EM-UB) dan Unit Aktivitas Mahasiswa (Unitas) yang terdiri atas
lembaga di tingkat Fakultas meliputi Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas (MUMF),
Eksekutif Mahasiswa Fakultas (EMF), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program (HMJ/HMP),
Lembaga Otonomi Fakultas (LOF) dan Dewan Pers Kampus (DPK) baik tingkat Universitas
dan tingkat Fakultas.
KM-UB merupakan gabungan dari DPM dan utusan-utusan lembaga yang ada di
lingkungan universitas. KM-UB memegang amanah kedaulatan untuk merumuskan haluanhaluan paramadigmatis (Garis-garis besar haluan, GBH), sedangkan sebagai DPM merupakan
legislatif yang mempunyai fungsi kontrol terhadap GBH LKM-UB. Sementara EM-UB sebagai
lembaga tinggi yang dipimpin oleh seorang Presiden mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan ketetapan KM UB serta mewakili mahasiswa Universitas Brawijaya dalam
berbagai aktifitas mahasiswa, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Presiden atau
DPM dipilih melalui Pemilwa Raya (5 tahunan) dan dalam melaksanakan tugasnya Presiden
dibantu Dewan Menteri dan mempunyai tata hubungan koordinatif dengan UKM dan DPK.
UNITAS merupakan lembaga yang berperan sebagai unit pelaksana kegiatan
ekstrakurikuler di tingkat universitas. Unit aktivitas ini terbagi dalam lima karakter kerja,
meliputi:
a. Minat Penalaran: SKM, LKP2, FSR
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b. Minat Olah Raga: BUNTAL, FISHDIC
c. Minat Kesenian: FISCHO, PESIAR, HOMEBAND
d. Minat Khusus: SAMPAN
e. Minat Kesejahteraan Mahasiswa: KMKK, FOKSI,
MUMF merupakan forum tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki kewenangan
untuk membuat GBH mahasiswa Fakultas. Forum ini juga berkewajiban untuk membentuk
badan tingkat Fakultas sesuai dengan kebutuhan masing-masing fakultas. Lembaga EMF
berkewajiban untuk melaksanakan hasil MUMF yang dalam melaksanakan kegiatan
internalnya memiliki hak ontonomi, sedangkan kegiatan eksternal yang membawa nama
Universitas harus berkoordinasi dengan EM-UB. Lembaga EMF juga dipimpin oleh seorang
Presiden hasil Pewilwa tingkat fakultas.
HMJ/HMP merupakan lembaga eksekutif tingkat jurusan atau program. Lembaga ini
memiliki jalur koordinasi dengan EMF. Sedangkan tanggungjawab kegiatan HMJ/HMP
dilakukan kepada pimpinan Fakultas. LOF sebagai unit pelaksana teknis tingkat fakultas
yang memiliki hubungan koordinatif dengan EMF. DPK merupakan lembaga pelaksana
teknis pers di lingkungan kampus, baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas yang
bertugas turut mengontrol ”student government”.

Gambar 5.2 Struktur Organisasi Lembaga Kemahasiswaan UB
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3. Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa
UB mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
untuk pengembangan penalaran dan kepribadian, minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa
dapat membentuk organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan penalaran dan
kepemimpinan, atau unit lainnya dari, oleh, dan untuk mahasiswa sebagai bagian dari
komunitas akademik di lingkungan UB.
Table 5.12 Sasaran, Indikator sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang
kemahasiswaan Universitas Brawijaya
Sasaran
Indikator Sasaran
Tersedianya sistem  Jumlah mahasiswa
pendampinganpenerima beasiswa
pembinaan
 Jumlah
dosen
kemahasiswaan
pembimbing/
untuk membangun
pembina
kegiatan
daya
saing
mahasiswa/ lembaga
mahasiswa
dan
kemahasiswaan
lulusan

Terbangunnya
 Prestasi
UB
di
aktivitas mahasiswa
PIMNAS
baik
akademis  Jumlah mahasiswa
maupun
berprestasi tingkat
nonakademis yang
nasional/
berdaya saing dan
internasional
mampu menginduksi  Jumlah
kelompok
kemampuan
kegiatan
mahasiswa
kemahasiswaan yang
untuk berwirausaha
berprestasi tingkat
nasional/
internasional
 Jumlah
mahasiswa/lembaga
kemahasiswaa yang
melakukan kegiatan
kewirausahaan

Strategi
Memperluas
kesempatan
dan
memperkuat
pendampingan untuk
mahasiswa
dalam
mendapatkan beasiswa
dengan mengutamakan
beasiswa dengan besar
dana yang mencukupi
untuk
memenuhi
kebutuhan
hidup
minimal di Malang
Meningkatkan
kemampuan,
peran
serta
dan
fasilitas
untuk dosen untuk
membimbing kegiatan
kemahasiswaan
terutama
yang
memanfaatkan jaringan
yang dimiliki oleh para
dosen
Mempertahankan dan
meningkatkan prestasi
mahasiswa
dalam
kompetisi
kegiatan
kemahasiswaan serta
jumlah
mahasiswa
yang memiliki prestasi
di
bidang
kemahasiswaan
Mengoptimalkan
kegiatan
dan
koordinasi organisasi
kemahasiswaan untuk
melakukan
kegiatan
kerjasama
dengan
organisasi
kemahasiswaan
di
internal dan eksternal
UB
Mendorong
dan
memfasilitasi

Arah Kebijakan
Perluasan kesempatan
dan
penguatan
pendampingan
mahasiswa
untuk
dapat
memperoleh
beasiswa
dengan
mengutamakan
beasiswa
dengan
besar
dana
yang
mencukupi
untuk
memenuhi kebutuhan
hidup minimal di
Malang
Peningkatan
kemampuan,
peran
serta dan fasilitas
untuk dosen untuk
membimbing kegiatan
kemahasiswaan
terutama
yang
memanfaatkan
jaringan yang dimiliki
oleh para dosen
Peningkatan
keikutsertaan
dan
pendampingan
mahasiswa
dalam
kompetisi
kegiatan
kemahasiswaan untuk
meningkatkan tingkat
partisipasi
dan
prestasi mahasiswa
UB
Pengoptimalan
kegiatan
dan
koordinasi organisasi
kemahasiswaan untuk
melakukan kegiatan
kerjasama
dengan
organisasi
kemahasiswaan
di
internal dan eksternal
UB
Peningkatan fasilitas
terutama alokasi dana
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Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi
mahasiswa
untuk
mengikuti kegiatan dan
kompetisi mahasiswa
di tingkat internasional

Mengoptimalkan
sarana dan prasarana
untuk
kegiatan
kemahasiswaan
dan
meningkatakan
kerjasama
dengan
berbagai pihak untuk
membuat mahasiswa
UB bisa menggunakan
sarana dan prasarana
lembaga di luar UB

Arah Kebijakan
untuk
mendukung
partisipasi
dan
kegiatan mahasiswa
dalam
aktivitas
kemahasiswaan
di
tingkat internasional
terutama
program
pertukaran pelajar
Peningkatan
dan
pengoptimalan sarana
dan prasarana untuk
kegiatan
kemahasiswaan dan
meningkatakan
kerjasama
dengan
berbagai pihak untuk
membuat mahasiswa
UB bisa menggunakan
sarana dan prasarana
lembaga di luar UB

Catatan:
-

-

Keseimbangan kontribusi bidang ilmu terhadap prestasi
Peningkatan alokasi pendanaan pada bidang kemahasiswaan
Pengoptimalan sistem informasi dalam pelayanan administrasi dan manajemen kegiatan
kemahasiswaan
Penguatan regulasi terkait kegiatan kemahasiswaan
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BAB VI SISTEM AKUNTABILITAS DAN ANALISIS RESIKO YANG AKAN
DIALAMI OLEH FPIK, JIKA UB BERUBAH STATUS SEBAGAI PTNBH

6.1 Sistem Akuntabilitas FPIK ketika UB menjadi PTNBH
Akuntabilitas publik FPIK terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas
nonakademik. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
1. Memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
2. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan
dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyusun laporan keuangan FPIK tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang
berlaku, dan diaudit oleh akuntan publik; dan
4. Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

6.2 Analisis Resiko FPIK jika ada Perubahan PTN menjadi PTNBH
Perubahan PTN menjadi PTN-BH memiliki manfaat sebagai berikut:
a. Perubahan sistem pendidikan tinggi terjadi di berbagai negara dan perubahan
tersebut umumnya meliputi kebutuhan untuk otonomi yang lebih luas. Perubahan
tersebut tidak terjadi tanpa adanya ketegangan. Oleh karena itu seluruh pelaku
perubahan harus yakin akan nilai/hakekat/norma perubahan tersebut, paling
tidak ditinjau dari perspektif kepentingan nasional dan bukan dari perspektif
kepentingan

individu.

Seperti

halnya

di

berbagai

negara,

pemahaman

nilai/hakekat/norma perubahan tersebut ternyata masih rancu dan rentan
terhadap penyalah gunaan.
b. Pada perguruan tinggi yang bersangkutan, pemahaman akan perubahan tersebut
masih rancu karena adanya benturan kepentingan sebagian personil perguruan
tinggi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pemahaman publik tentang
manfaat perubahan tersebut, tidak hanya pada tingkat perguruan tinggi akan
tetapi juga pada tingkatan pemerintah dan lembaga legislatif. Dengan demikian
diperlukan adanya pendefinisian terhadap tingkat otonomi yang diharapkan
untuk setiap jenjang beserta argumentasi pendukungnya.
c.

Dalam konsep PTN-BH yang telah dicanangkan, ditetapkan bahwa otonomi
diberikan kepada perguruan tinggi negeri agar dapat berperan sebagai kekuatan
moral, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi
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pendidikan tinggi yang saat ini sedang dijalankan. Namun pengertian “kekuatan
moral” tersebut masih abstrak dan perlu penterjemahan dalam bentuk
rambu/panduan pelaksanaan untuk tiap perguruan tinggi. Tanpa adanya
kejelasan tersebut, dikhawatirkan terjadinya penterjemahan otonomi secara
bebas oleh setiap pihak yang berkepentingan yang disesuaikan dengan
kepentingan pribadi masing-masing. Otonomi pengelolaan keuangan mungkin
diterjemahkan oleh para dosen sebagai kenaikan gaji, yang kemudian dapat berakibat
kepada kenaikan SPP mahasiswa. Otonomi bagi mahasiswa mungkin diterjemahkan
sebagai kebebasan mahasiswa untuk bertindak bebas termasuk misalnya menolak
kenaikan SPP. Kementrian Keuangan mungkin menterjemahkan otonomi sebagai
lepasnya tanggung jawab untuk pendanaan perguruan tinggi yang dapat berakibat
kepada hilangnya fungsi pemerintah untuk menyelamatkan tugas mulia yang harus
diembannya.
d. Tidak adanya konsensus ataupun kesamaan persepsi mengenai otonomi tersebut

akan menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak menentu. Oleh karena itu saat
ini dibutuhkan suatu pemahaman secara nasional yang utuh mengenai otonomi
yang dapat menggalang peran seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders),
di mana setiap kelompok harus bersedia sedikit berkorban.
e.

Untuk dapat menyamakan persepsi tentang otonomi tersebut, salah satu
argumentasi yang harus digunakan adalah bahwa perguruan tinggi harus
melakukan berbagai perubahan kearah otonomi dalam rangka pengembangan
sumber daya manusia abad 21. Jelas bahwa kecepatan perubahan global akan
membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan yang adaptif dan
lentur/luwes, mempunyai kemampuan belajar sepanjang hayat, kritis, inovatif,
kreatif dan mampu bekerja sama.

f.

Untuk perguruan tinggi, hal ini berarti bahwa perguruan tinggi harus mampu
lebih adaptif dan lentur/luwes, dengan kemampuan fasilitas untuk merespons
setiap perubahan dengan cepat. Perguruan tinggi harus dapat mendeteksi secara
dini

perubahan

yang

akan

terjadi

dan

mempunyai

kapasitas

untuk

mengembangkan program baru ataupun menutup program yang sudah ada sesuai
perkembangan yang ada di masyarakat.
g.

Untuk dapat melakukan hal tersebut di atas, maka perguruan tinggi harus
mempunyai otonomi dalam kadar yang cukup signifikan. Dengan adanya otonomi
tersebut maka perguruan tinggi dapat merancang kurikulumnya dan melakukan
perubahan

terhadap

kurikulum

tersebut, dapat

melakukan pengelolaan
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staf/personil

disesuaikan

dengan

beban

kerja

yang

ada

(termasuk

relokasi/mutasi/penugasan lain), dapatsumber daya yang ada disesuaikan
dengan perubahan yang terjadi, dan mampu mengubah struktur manajemen yang
memungkinkan otonomi dilaksanakan dengan baik.
h. Ada 2 keuntungan dengan adanya otonomi yaitu 1) tingkat akuntabilitas yang

lebih tinggi dan 2) kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakannya
kepada perguruan tinggi. Ke dua keuntungan tersebut tampaknya kontradiksi
dengan pemahaman otonomi selama ini yang seolah-olah memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya.
i.

Pendekatan otonomi dalam pendanaan perguruan tinggi ditekankan kepada
perhitungan berbasis keluaran (output) dan bukan berbasis masukan (input). Untuk
ini perlu pendefinisian keluaran secara cermat dan dapat digunakan oleh masyarakat
untuk mengukur keluaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk jumlah
lulusan, mutu lulusan dan relevansinya dengan kebutuhan nasional. Hal ini untuk
menunjukkan akuntabilitas publik terhadap dana yang digunakan oleh perguruan
tinggi. Pendanaan yang berbasis masukan (misalnya berdasarkan jumlah dosen)
mempunyai risiko yang lebih besar kearah penyalahgunaan karena akan lebih banyak
digunakan untuk kepentingan pribadi dosen dan tidak mengarah kepada
produktivitas lembaga. Akibatnya efisiensi penggunaan dana tidak dapat tercapai.

j.

Dengan adanya otonomi memungkinkan pemerintah untuk menetapkan
kebijakannya secara lebih tegas kepada perguruan tinggi, hal ini tampaknya
kontradiksi namun apabila dilihat dari mekanisme pendanaan pemerintah yang
didasarkan kepada keluaran maka perguruan tinggi dapat diarahkan supaya
memperhatikan kepentingan nasional.

k. Beberapa kepentingan nasional yangmenjadi perhatian perguruan tinggi:


Kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan otonomi
daerah



Responsif terhadap perkembangan/perubahan tuntutan dunia kerja



Perluasan wawasan peserta didik melalui program lintas disiplin



Promosi dan mengamankan bidang-bidang studi unggulan dan penting
serta langka



Menuju peningkatan mutu dan keunggulan



Mengamankan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu



Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya
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l.

Mekanisme pendanaan pemerintah untuk perguruan tinggi akan diarahkan
berbasis keluaran yang ditujukan agar kebijakan tersebut di atas dapat diemban
oleh perguruan tinggi.

m. Untuk dapat mencapai sasaran kebijakan tersebut di atas, maka perguruan tinggi

perlu mempunyai fasilitas/kemungkinan untuk beroperasi secara otonom
(misalnya dalam hal kurikulum, ketenagaan dan keuangan) dan mempunyai
kapasitas serta kemauan untuk melaksanakannya (secara manajerial). Fasilitas
dimaksud harus diberikan dalam suatu kerangka legislatif yang menjamin
konsistensi seluruh pihak yang terkait. Kapasitas managerial harus dibentuk di
dalam perguruan tinggi itu sendiri.
n. Berbagai perubahan yang harus terjadi secara komprehensif untuk keberhasilan

pelaksanaan otonomi adalah:





Perubahan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan tinggi



Kerangka legislatif dan pengaturan tentang hakekat otonomi



Kebutuhan akan akuntabilitas



Mekanisme pendanaan



Kesiapan perguruan tinggi untuk mengemban otonomi

o. Hambatan pelaksanaan otonomi di beberapa negara terjadi karena fokus
perhatiannya hanya pada satu atau dua aspek tersebut di atas tanpa
memperhatian aspek lainnya. Untuk keberhasilan otonomi, diperlukan adanya
pembenahan seluruh aspek tersebut di atas. Perubahan PTN menjadi PTN-BH
selain memiliki manfaat, juga memiliki resiko. Hal ini juga akan dialami oleh FPIK
sebagai bagian integral dari Universitas Brawijaya.
Dampak dari perubahan bentuk menjadi badan hukum, dalam kondisi yang paling
buruk dapat terjadi 2 kemungkinan yang terladi. Pertama FPIK menjadi bangkrut secara
teknis dan jika demikian perlu ditetapkan bagaimana penanganannya. Kedua, FPIK menjadi
unit komersial yang menyimpang dari tugasnya dalam bidang pendidikan dan penelitian
serta pengabdian pada masyarakat. Keduanya juga dapat menjadi potensi konflik akibat
beralihnya yayasan perguruan tinggi ke badan hukum, komersialisasi biaya masuk
perguruan, sampai melambungnya biaya pendidikan di fakultas setelah status beroperasinya
perguruan tinggi berbadan hukum. Biaya yang semakin mahal sehingga mengakibatkan
rakyat-rakyat kecil mengalami kesulitan untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi.
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BAB VII TAHAPAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG
7.1 Sistem Akuntabilitas FPIK ketika UB menjadi PTNBH
Rencana pengembangan jangka Panjang di FPIK UB mengacu pada strategi dan arah
kebijakan Universitas Brawijaya, yang terbagi dalam 3 (tahapan) tahapan waktu, termasuk
satu tahap masa transisi. Arah kebijakan di masing-masing tahapan disesuaikan dengan
target indikator yang ingin dicapai. Pada tahap masa transisi, target pengembangan
terutama adalah perbaikan tata kelola, yang di dalamnya meliputi perbaikan dan penguatan
kapasitas administrasi serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan akademik di internal
FPIK UB. Arah rencana pengembangan jangka panjang FPIK UB disusun mengacu pada
rencana strategis pengembangan di Universitas Brawijaya dalam kerangka PTNBH,
disesuaikan dengan Renstra FPIK 2018-2025 seperti yang disajikan pada Tabel 7.1,
sedangkan focus target kebijakan setiap tahapannya disajikan pada Tabel 7.2.
Tabel 7.1 Matriks SWOT Strategi FPIK UB
STRENGTH
WEAKNES
SO (menggunakan peluang eksternal dengan WO (memperbaiki kelemahan yang
mengotimalkan kekuatan internal yang ada agar mampu menggunakan
dimiliki:
peluang)
1. Meningkatkan kompetensi SDM, baik 1. Perbaikan tata kelola di FPIK,
OPPORTUNITY
untuk tenaga akademik, dosen dan
berbasis kinerja dan relevansi
mahasiswa
antara pendidikan, penelitian dan
2. Meningkatkan penelitian yang fokus pada
pengabdian
IPTEK tepat guna
ST (meminimalisir ancaman dengan WT (menperbaiki kelemahan guna
menggunakan kekuatan internal yang ada)
mengurangi ancaman)
THREAT
1. Peningkatan
daya
saing
dalam 1. Meningkatkan Kerjasama dalam
memperoleh sumber pendanaan dari
pelaksanaan tri dharma dengan
pemerintah dan masyarakat
Lembaga pemerintah dan swasta
ARAH
1. Peningkatan daya saing SDM
PENGEMBANGAN
2. Relevansi antara penelitian dengan kebutuhan steake holder dan masyarakat
3. Pengembangan kreativitas
Menjadi lembaga pendidikan tinggi unggul yang berstandar internasional dengan
menerapkan fisheries and marine entrepreneurial strategy dan mampu berperan aktif
VISI
dalam pembangunan bangsa melalui proses penyelarasan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat
a. Menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis entrepreneurship agar menghasilkan lulusan yang
MISI
berkemampuan akademik, berstandar internasional dan berkepribadian
dalam perkembangan IPTEK di bidang perikanan dan kelautan.
b. Melakukan pengembangan IPTEK di bidang perikanan dan kelautan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang produktif dan
berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
c. Mengimplementasikan IPTEK di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
REALISASI DALAM
TAHAP 1 (2019-2024):
TAHAP 2(2024-2029)
TAHAP 3 (2029-2034)
TAHAPAN
Masa Transisi
Perbaikan tata kelola di FPIK Peningkatan daya saing dan Pengembangan kreativitas
relevasi
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Tabel 7.2 Tahapan Rencana Jangka Panjang FPIK UB
Arah Kebijakan
Perbaikan tata kelola berbasis efektivitas, efisiensi, kreativitas
dan akuntabilitas
Pengembangan sistem penyusunan program berbasis teknologi
informasi (TI) yang terintegrasi
Peningkatan sistem manajemen keuangan yang transparan,
efisien dan efektif serta dapat dipertanggung-jawabkan sesuai
dengan perundangan yang berlaku
Peningkatan daya saing dalam memperoleh sumber pendanaan
dari pemerintah dan masyarakat
Peningkatan peran staf FPIK-UB dalam forum nasional dan
internasional
Peningkatan kompetensi SDM (dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa) dalam pemanfaatan teknologi (revolusi industry 4.0)
Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian
kepada masyakat
Peningkatan partisipasi dosen dalam publikasi nasional dan
internasional
Peningkatan jumlah doktor dan guru besar
Mengembangkan IPTEK tepat guna bagi masyarakat
Peningkatan jumlah implementasi kerjasama
Peningkatan kerjasama penelitian
Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti seminar/workshop
dll di forum internasional
Peningkatan kapasitas untuk Evaluasi dan Monitoring secara
internal
Penjaminan mutu proses PBM (Proses Belajar Mengajar) secara
berkelanjutan
Meningkatkan kebebasan berpendapat yang berpedoman pada
etika akademik
Menghasilkan masyarakat akademi yang obyektif, kretif, analitif
dan kritis
Peningkatan kompetensi lulusan berdaya saing internasional
Perbaikan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan
kompetensi calon lulusan yang diakui (tersertifikasi) dan beraya
saing internasional
Peningkatan sarana dan prasarana PBM (Proses Belajar
Mengajar)
Peningkatan promosi FPIK UB di kancah internasional
Peningkatan penyelenggaraan event internasional di FPIK UB
Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program
pertukaran antar PT (student exchange)
Peningkatan jumlah mahasiswa dan dosen asing yang
belajar/mengajar
Peningkatan kapasitas infrastruktur ICT dan isi Website UB
Internasionalisasi Bidang Akademik
Peningkatan jumlah dosen LN yang datang ke UB
Peningkatan proses layanan ilmiah berupa jurnal ilmiah,
prosiding dan artikel teknis.
Menyelenggarakan seminar/lokakarya secara periodik
Perencanaan sistem administrasi akademik (implementasi
SIAKAD)
Peningkatan kualitas layanan ruang kuliah dan laboratorium

TAHAP 1
(2019-2024):
Masa Transisi

TAHAP 2
(20242029)

TAHAP 3
(20292034)
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Arah Kebijakan
Optimalisasi penggunaan dan penambahan Ruang Kuliah dan
Laboratorium
Efisiensi Anggaran
Sosialisasi laboratorium melalui profil dan website
Optimalisasi penggunaan dan penambahan Ruang Kuliah dan
Laboratorium
Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen Senior bergelar Doktor
sebagai pengembang kelompok peneliti
Meningkatkan jumlah perolehan HAKI
Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga
internasional
Peningkatan publikasi internasional
Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah
kompetisi
Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran
dan kebutuhan masyarakat
Revitalisasi peran Badan Pertimbangan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (BPP) FPIK UB.
Meningkatkan partisipasi FPIK UB dalam melakukan pengabdian
kepada masyarakat
Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan
karya ilmiah Nasional /Internasional
Pengembangan “Interdiciplinary Research
Pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa
Peningkatan kemampuan entrepreneurship bagi mahasiswa
Peningkatan jejaring ketenagakerjaan melalui JPC Program
Pengembangan Sistem Informasi ketenaga-kerjaan dan usaha
mahasiswa
Pengembangan Program Lacak Alumni (tracer study)
Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global
Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Asosiasi Profesi
Nasional/Internasional
Pencitraan Aktivitas Mahasiswa di tingkat Internasional
Pembentukan Karakter
Pembentukan Inovasi dan Kreativitas
Pengembangan Organisasi Unggul
Peningkatan sarana/prasarana kemahasiswaan
Peningkatan pelaksanaan Pendidikan Entrepreneurship
Perbaikan Nisbah Mahasiswa/Dosen untuk mencapai rasio ideal
(1:15)
Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui SCL dan PBL
(Problem-Based Learning)
Implementasi KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang
bermuatan entrepreneurship
Peningkatan sarana dan prasarana PBM (Proses Belajar
Mengajar)
Penjaminan mutu proses PBM secara berkelanjutan
Meningkatkan kualitas pendidikan pascasarjana secara bertahap
Peningkatan kompetensi dosen
Peningkatan kompetensi lulusan menuju standar internasional
secara bertahap
Pembentukan jiwa entrepreneurship bagi lulusan

TAHAP 1
(2019-2024):
Masa Transisi

TAHAP 2
(20242029)

TAHAP 3
(20292034)
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Arah Kebijakan
Peningkatan daya saing internasional
Peningkatan kompetensi lulusan menuju standar internasional
secara bertahap

TAHAP 1
(2019-2024):
Masa Transisi




TAHAP 2
(20242029)

TAHAP 3
(20292034)
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