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SAMBUTAN REKTOR 
 

 
Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum WW. 
 
Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang karena atas rakhmat dan karuniaNya penyusunan 
Renstra UAI 2016-2020 telah terselesaikan dengan baik oleh Tim Renstra UAI yang dibentuk, 
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 
 
Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan suatu Renstra bukanlah suatu pekerjaan yang 
mudah, karena selain memerlukan pandangan yang visioner, juga perlu mempertimbangkan 
banyak faktor, serta kecermatan dalam mengatasi berbagai kemungkinan yang bakal dihadapi 
oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti UAI. 
 
Perencanaan yang disusun di dalam suatu Renstra tentunya diharapkan pula dapat 
mengakomodasi beberapa aspek dalam mewadahi tujuan, sasaran, strategi, program 
aktivitas, dinamika dan perubahan yang bakal terjadi dalam pelaksanaan untuk mewujudkan 
visi dan misi universitas selama lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra tersebut, 
Tim telah melakukan brainstorming dan penggabungan antara pendekatan top down dan 
bottom up antara Tim dengan unit-unit terkait di lingkungan UAI. 
 
Jika seorang dosen menggunakan Satuan Acara Pengajaran (SAP) untuk mengajar, maka 
untuk para pejabat di lingkungan UAI, Renstra seharusnya dijadikan pegangan dalam 
menjalankan kepemimpinannya. Oleh sebab itu Renstra yang telah disusun ini akan dapat 
dipergunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Lembaga, Pusat, Fakultas, Prodi, Biro, Bagian, 
serta unit lainnya  yang terdapat di lingkungan UAI. 
 
Akhirnya, selaku Rektor dan Ketua Senat UAI saya mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan kepada semua pihak, yang telah memberikan arahan, pertimbangan, untuk 
perbaikan Renstra ini, demikian pula kepada Tim Renstra yang telah bekerja keras dalam 
menampung semua aspirasi yang ada, sehingga menjadikan suatu dokumen yang sangat 
strategis dalam pengembangan universitas yang kita cintai ini. Amin. 
 
 
Wabillahi Taufiq wal Hidayah 
Wassalamu’alaikum WW 
 
Jakarta, Juni 2016 
Universitas Al Azhar Indonesia 
Rektor  
 
ttd 
 
Dr. Ir. Ahmad H. Lubis, M.Sc. 
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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum WW. 
 
Renstra UAI 2016-2020, merupakan perencanaan jangka menengah dalam konteks milestone 
UAI 25 tahun, yang berisikan pengembangan Universitas Al Azhar Indonesia untuk lima tahun 
kedepan yang diturunkan dari Visi dan Misi Universitas yang telah disetujui Senat Universitas.  
 
Renstra ini disusun berpedoman kepada beberapa kebijakan/peraturan yang ada -baik 
eksternal maupun internal-, benchmarking dengan dokumen Renstra beberapa perguruan 
tinggi negeri lainnya di Indonesia, beberapa buku serta sumber terkait melalui internet dan 
BAN-PT, situasi kondisi/lingkungan UAI, serta brainstorming antara Tim Renstra dengan 
pejabat struktural serta BPH-YPI Al Azhar.  
 
Tim telah menyusun buku Renstra UAI 2016-2020, antara lain berisikan Pendahuluan yang 
menyangkut sekilas besaran fisik UAI disertai beberapa pola perencanaan (jangka panjang-
menengah-pendek), kemudian Visi, Misi, Jatidiri & Budaya Organisasi, setelah itu Garis Besar 
Renstra dengan mempertimbangkan isyu strategis global-nasional, guna memilih arah 
pengembangan, dan akhirnya bagaimana mengimplementasikan Renstra sesuai prioritas, 
termasuk penjabaran kegiatan ke dalam Renop dan RKAT.  
 
Untuk keperluan penyusunan buku tersebut, Tim telah melakukan evaluasi dan analisis: 
kesenjangan, medan gaya, akar masalah, dan SWOT Analysis terhadap Evaluasi Diri 
Universitas, dan gap analysis berdasarkan Evaluasi Mutu Internal (EMI) BPMU 2015. Hasil 
analisis dan usulan strategi dijadikan masukan dalam penyusunan Renstra, sehingga 
didapatkan dokumen berupa dua buku yakni:  
 

1. Buku Renstra mengandung Pendahuluan, Visi, Misi, Jatidiri, Budaya Organisasi & Pola 
Induk Pengembangan UAI, Garis Besar Renstra, dan Implementasi Renstra (berlaku 
umum), 

2. Buku Renstra Lengkap, mengandung materi dari Buku Pertama ditambah dengan 
Evaluasi Diri serta analisis Renstra UAI 2011-2015 (berlaku khusus). 

 
Demikianlah proses penyusunan Renstra tersebut dilakukan, dan bilamana terdapat 
kesalahan, kekurangan dalam pengerjaannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.  
 
Atas nama Tim Renstra kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Pimpinan UAI, BPH-YPI Al-Azhar, semua pihak di lingkungan UAI, yang telah memberikan 
masukan berupa petunjuk, saran perbaikan, dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen 
tersebut di atas. 
 
Wassalamu’alaikum WW. 
 
 
Tim Renstra UAI 2016-2020 
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1. BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

 
1.1.1. Yayasan Penyelenggara 

 
Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar sejak berdirinya April 1952 memiliki perhatian yang 
sangat besar kepada pendidikan bangsa dan umat. Oleh karenanya YPI Al Azhar secara 
berkesinambungan mengembangkan pendidikan mulai dari Taman Bermain, Taman Kanak-
Kanak, SD, SMP dan SMA. Sampai dengan saat ini, YPI Al Azhar Pusat telah memiliki dan 
mengelola secara langsung lebih kurang 50 sekolah dari berbagai jenjang.  Terdapat sekitar 
100 Yayasan lainnya, yang berafiliasi dengan YPI Al Azhar untuk mengelola berbagai jenjang 
pendidikan, dari Kelompok Bermain (KB) hingga SMA. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dini 
para Pembina, Pengawas, dan Pengurus YPI Al Azhar memiliki komitmen dan visionary 
leadership untuk menumbuhkembangkan institusi pendidikan yang berkualitas dalam 
berbagai jenjang pendidikan di atas. Selain itu YPI Al Azhar juga mengembangkan kegiatan 
sosial dan juga dakwah serta usaha bisnis. Di akhir abad ke-20, YPI Al Azhar mengambil inisiatif 
untuk membangun sebuah pendidikan tinggi dan membentuk Tim Persiapan Pendirian 
Universitas. Tentunya upaya di atas tidak lepas dari prakarsa dari seorang ulama besar Islam 
dan pahlawan nasional, yaitu Almarhum Buya Prof. Dr. HAMKA. 
 
1.1.2. Perkembangan UAI sampai dengan Tahun 2016 
 
Atas kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) 
dideklarasikan pendiriannya secara bersama-sama oleh jajaran Pembina, Pengawas, 
Pengurus YPI Al Azhar dan Tim Persiapan Pendirian UAI pada tanggal 1 Muharram 1421 Hijriah 
atau bertepatan dengan tanggal 6 April 2000. Tidak lama kemudian izin penyelenggaraan UAI, 
sebagai institusi pendidikan tinggi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional nomor: 135/D/O/2000 tertanggal 10 
Agustus 2000 tentang izin pendirian UAI. 
 
Dalam perjalanannya UAI hingga awal tahun 2016, memiliki 6 Fakultas dan 16 Program Studi 
(lihat Tabel 1.1), dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 3000 orang. Namun pada ekspansi 
tahap ketiga ada beberapa hal yang terjadi, antara lain: (a) Fakultas Psikologi dan Pendidikan 
(FPP) berhasil mengupayakan izin penyelenggraan PG PAUD dari Kemendikbud dan sejak itu 
secara bertahap mahasiswa PAUD dialihkan ke PG PAUD, (b) Selain itu, FPP juga 
memantapkan Pogram Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, dan (c) Fakultas Hukum UAI 
berhasil mendapatkan izin penyelenggraan Program Pasca Ilmu Hukum. Pada ekspansi tahap 
ketiga ini dibentuk PII-MKU untuk mengelola MKU dan mengembangkan Integrasi Islam 
dalam MKU/Islam dalam Disiplin Ilmu. 
 
Keenam Fakultas tersebut dikelompokkan ke dalam tiga klaster, yakni: (1) Klaster Sains dan 
Teknologi terdiri dari: Fakultas Sains dan Teknologi, (2) Klaster Pranata Sosial, terdiri dari: 
Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Hukum, serta (3) Klaster 
Humaniora, yang terdiri dari: Fakultas Sastra dan Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Gedung 
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kampus UAI berlantai tujuh ditambah dua lantai di basement -termasuk area parkir, 
bertempat di Kompleks Masjid Agung Al Azhar mulai diresmikan pemakaiannya pada awal 
tahun 2006. 
 

Tabel 1.1 Jumlah Klaster, Fakultas, Prodi, dan Peminatan di UAI 

Klaster Fakultas Program Studi Peminatan 

Klaster 
Sains dan 
Teknologi 

1. Fakultas Sains 
dan Teknologi 

01. Teknik Industri 
 Sistem Rantai Pasok 

 Pengembangan Produk 

02. Teknik Informatika 
 Data sciences & Intelligent system 

 Jaringan komputer dan IOT 

 Sistem Informasi dan Computer Vision 

03. Teknik Elektro 
 Telekomunikasi 

 Sistem Mekatronika 

04. Biologi 
 

 Bioteknologi 

 Lingkungan 

Klaster 
Pranata 
Sosial 

2. Fakultas 
Ekonomi 

05. Manajemen 

 Manajemen Keuangan dan Perbankan 
Syari’ah 

 Manajemen Pemasaran dan 
Kewirausahaan 

06. Akuntansi 
 Akuntansi Syari’ah 

 Akuntansi Keuangan 

3. Fakultas Hukum 07. Ilmu Hukum  Hukum Ekonomi dan Teknologi 

4. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik 

08. Ilmu Hubungan 
Internasional 

 Politik, Budaya, Pertahanan dan 
Keamanan Internasional 

 Ekonomi Politik Internasional 

 Studi Kawasan 

09. Ilmu Komunikasi 
 Broadcasting dan New Media 

 Strategic Marketing Public Relations 

 Branding and Advertising 

Klaster 
Humaniora 

5. Fakultas Sastra 

10. Sastra Arab  Bahasa, Susatra dan Budaya 

11. Sastra Cina  Susastra, Sejarah dan Budaya 

12. Sastra Jepang 
 Linguistik, Susastra, Masyarakat dan 

Budaya Jepang 

13. Sastra Inggris  Susastra, Linguistik 

6. Fakultas 
Psikologi dan 
Pendidikan 

14. Psikologi 
 Psikologi Industri dan Organisasi, 

Psikologi Klinis, Psikologi Pendidikan, 
dan Psikologi Sosial 

15. Bimbingan 
Penyuluhan Islam 

 Konseling Islam 

16. PG PAUD  Pendidikan Guru 

 
Dalam perjalanan selanjutnya, UAI dikembangkan secara berkesinambungan (evolutionary 
process) dengan tekad dan komitmen kuat dari seluruh jajaran Keluarga Besar YPI Al Azhar 
dan UAI dengan konsep, strategi dan rencana aksi yang kongkrit untuk menyelenggarakan 
program tridharma perguruan tinggi yang meliputi penelitian, pendidikan, dan pengabdian 
masyarakat serta penerapan sistem nilai Islam dan aspek-aspek pendukung lainnya. Seiring 
dengan perjalanan tersebut, UAI dilengkapi dengan perencanaan jangka panjang dalam 
bentuk Milestones UAI 25 tahun, perencanaan jangka menengah setiap lima tahun dalam 
bentuk rencana strategis (Renstra), serta bussiness plan berupa perencanaan jangka pendek 
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tahunan dalam bentuk Rencana Operasional (Renop), dan atau Rencana Kegiatan Anggaran 
Tahunan (RKAT). Terlihat dalam perjalanannya konsep, strategi, dan rencana aksi 
berkembang secara dinamis menyesuaikan dengan perkembangan secara  nasional maupun 
global. 
 
1.2. Milestone UAI 25 tahun 
 
Milestone UAI 25 tahun seperti terlihat pada Gambar. 1.1, dibagi menjadi empat periode 
tahapan, yaitu: (a) periode existing atau establishment tahun 2001-2005, (b) periode 
acceptance atau momentum tahun 2006-2010, (c) periode quality improvement atau 
penetration tahun 2011-2015, dan (d) periode expansion stage 1 tahun 2016-2020, dan 
expansion stage 2 tahun 2021-2025. 
 

 
 

Gambar 1.1 Milestone UAI 25 tahun 

 
1.2.1. Tahap pertama: Existing & Establishment Period (2001-2005) 
 
Tahap lima tahun pertama merupakan masa untuk memperkenalkan UAI kepada masyarakat. 
Seluruh kegiatan terfokus pada penjagaan mutu kurikulum, perlengkapan laboratorium 
pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar/dosen dan peningkatan fasilitas pengajaran 
dan pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Seiring dengan hal di atas, dengan 
upaya cerdas dan sinergis, Jajaran Pimpinan UAI dan sivitas akademika beserta Jajaran 
Pimpinan YPI Al Azhar mengajak berbagai pihak untuk membangun kampus dan menyediakan 
infrastruktur penunjang lainnya dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi berkualitas 
melalui UAI. Beberapa perusahaan ikut berpartisipasi dan bersedia memberikan Corporate 
Social Responsibility (CSR) untuk membangun Kampus UAI dan berbagai fasilitas 
pendukungnya, baik dari perusahaan milik negara maupun swasta. Sejalan dengan 
pembangunan fisik tersebut, UAI tidak henti-hentinya membangun dan membina budaya dan 
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citra institusi dengan nuansa akademik dan religius. Hal ini dilakukan mengingat bahwa UAI 
dilahirkan oleh Masjid dan berada di lingkungan Masjid Agung Al Azhar.  
 
Dalam usaha membangun citra, penyelenggaraan pendidikan di UAI, di samping mengikuti 
sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) atau Kemendiknas, secara konseptual UAI juga memiliki visi dan 
misi yang relevan, serta memiliki dua prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama terkait dengan 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang sekaligus menjadi ciri khas UAI, 
yaitu: UAI sebagai Enterprising University dengan tiga pilar pendukung, yaitu: sistem 
pendidikan, sistem nilai dan sistem korporat. Prinsip dasar yang kedua terkait dengan 
penguatan soft skill para sivitas akademika, khususnya mahasiswa, yaitu yang dikenal sebagai 
Tujuh Elemen Dasar, meliputi: Keislaman, Kepemimpinan, Kewirausahaan, Manajemen, 
Kemitraan, Bahasa Asing, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada periode ini 
keberadaan UAI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah “on the track.” Melalui 
upaya di atas, UAI berhasil melewati fase untuk mendapatkan akreditasi terhadap seluruh 
Program Studi sebagai wujud pengakuan terhadap eksistensi dan pendirian (establishment) 
UAI. 
 
1.2.2. Tahap kedua: Acceptance & Momentum Penguatan Tata Kelola UAI (2006-2010) 
 
Dalam tahap kedua ini, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru secara signifikan, akibat 
terselesaikannya gedung Kampus UAI pada 7 April 2006, sebagai wujud komitmen Jajaran 
Pimpinan YPI Al Azhar dan UAI. Peresmian pemakaian gedung kampus tersebut dilaksanakan 
oleh Wakil Presiden RI, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Peningkatan jumlah mahasiswa ini 
dapat diartikan bahwa penerimaan (acceptance) masyarakat terhadap UAI adalah sangat 
positif, dan merupakan momentum untuk menerapkan tatakelola pengambilan keputusan 
guna mewujudkan kegiatan terencana dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi. 
 
Untuk mewujudkan visi, misi, yang ditetapkan, UAI pada tahap ini menyusun pola induk 
pengembangan lima tahun yang tertuang dalam Pola Induk Pengembangan (PIP) UAI tahun 
2006-2011. Terlihat jelas dalam Pola Induk ini, bahwa UAI dikembangkan berdasarkan values 
and knowledge-based economy mindset. Karenanya, UAI sejak awal diperkuat dengan 
beberapa unsur penting termasuk ekosistem pembelajaran nilai-nilai Islam (UAI core values), 
dan perangkat aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai aspek fungsi 
manajemen. Selain itu, UAI diperkuat oleh Tiga Pilar Enterprising University, Tujuh Elemen 
Dasar, Tiga Klaster Utama (Sains dan Teknologi, Pranata Sosial, dan Humaniora), Kegiatan 
Tridharma Perguruan Tinggi, serta komponen ekosistem inovasi lainnya, untuk mendorong 
sivitas akademika menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan produktif. PIP UAI tersebut 
disusun selain dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal UAI, juga melihat 
kesiapan, kebutuhan dan tuntutan yang relevan pada masing-masing unit/bagian yang 
terdapat di UAI. Pada periode ini kegiatan penjaminan mutu internal diinisiasi. Buah dari 
perjuangan ini, UAI pada tahun 2009 menjadi salah satu dari 58 Perguruan Tinggi di Indonesia 
yang dinilai mampu menjalankan tata kelola perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu 
internal.  
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1.2.3. Tahap ketiga: Quality Improvement & Penetration Period (2011-2015) 
 
Dalam tahapan ini, pengembangan UAI lebih ditekankan kepada peningkatan mutu (quality 
improvement) guna meningkatkan daya saing UAI baik di tingkat nasional maupun di tingkat 
internasional, sebagaimana dicanangkan dalam oleh High Education Long Term Strategy 
(HELTS) oleh Ditjen Dikti.  
 
Pada tahap lima tahun ketiga ini, ada dua jenis sistem penjaminan mutu yang harus dihadapi 
UAI. Pertama, internal quality assurance (Sistem Penjaminan Mutu Internal, disingkat SPMI) 
yang diwajibkan oleh Ditjen Dikti berdasarkan PP No.19 tahun 2005, dengan sebelas standar 
mutu.  UAI menambah dua standar lagi, sehingga memiliki 13 (tiga belas) komponen standar 
mutu untuk melengkapi dan sekaligus memperkuat SPMI UAI. Sedangkan yang kedua adalah 
external quality assurance, UAI mengikuti tujuh standar komponen akreditasi yang ditetapkan 
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berikut disampaikan berbagai 
pencapaian dari pelaksanaan kedua sistem penjaminan mutu di atas.  
 
Terkait dengan perbaikan mutu (quality improvement), pada masa lima tahun ketiga ini, 
dengan bantuan para stakeholders dan hibah PHP-PTS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Dikti), UAI melengkapi berbagai fasilitas akademis meliputi sarana akademik termasuk 
beberapa laboratorium dan perangkat pendukungnya, serta fasilitas non-akademik lainnya. 
Selain itu UAI juga menyiapkan ruang-ruang kemahasiswaan dalam rangka pembangunan 
karakter dan sarana integrasi nilai-nilai Islam di UAI. Selain itu, UAI meningkatkan mutu 
fasilitas dalam berbagai hal, antara lain: fasilitas video conference dan multimedia, 
laboratorium komputer,  perpustakaan UAI dan e-library, laboratorium bahasa, Local Area 
Network  (LAN) dan Wifi (hotspot), dan Radio Komunitas 107.7 FM. 
 
Sebagai perguruan tinggi yang relatif muda, UAI secara bertahap mendirikan dan 
memperkuat aspek kelembagaan. UAI pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan PTS 
dengan peringkat Madya untuk kinerja penelitian perguruan tinggi, berdasarkan SK Dirjen 
Perguruan Tinggi No.21/Dikti/Kep/2014.  
 
Selanjutnya, dengan bimbingan Kemenristek, UAI pada tahun 2014 mendirikan Sentra Hak 
dan Kekayaan Intelektual (HKI). UAI memperkuat sistem pendidikan dan pengajaran Sastra 
China dengan bekerja sama dengan Dikti (Hanban) China untuk mendirikan Pusat Bahasa 
Mandarin (PBM). Bersamaan dengan upaya penguatan kelembagaan tersebut di atas, UAI 
mengembangkan berbagai Pusat Kajian seperti Puskakom, Pusat Integrasi Islam-Mata Kuliah 
Umum (PII-MKU), Pusat Penerapan dan Pengawasan Etika dan Keamanan (P3EK) dan Pusat 
Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah (PKEBS), melengkapi berbagai pusat kajian yang terkait 
dengan Program Studi yang sudah ada sebelumnya. 
  
Peran dan fungsi Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI) UAI dioptimalkan untuk 
mendukung proses belajar mengajar dan mengembangkan sistem informasi akademik secara 
digital–online. UAI juga melengkapi perpustakaan sebagai jantung keilmuan dengan secara 
berkesinambungan meningkatkan jumlah buku yang benar-benar dibutuhkan, serta 
peningkatan mutu pelayanan. Perpustakaan UAI bekerja sama dengan berbagai pihak dan 
memperoleh berbagai bantuan, antara lain dari: The Asia Foundation, Bank Indonesia berupa 
BI Corner,  Kedutaan Inggris dengan British Corner, Kedutaan Besar Arab Saudi dengan Arab 
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Corner, serta menjalin kerja sama dengan perpustakaan dan berbagai Perguruan Tinggi di 
Jabodetabek.  
 
Terkait dengan periode penetrasi, UAI melakukan penyebaran kesempatan akses studi bagi 
anak bangsa melalui penetrasi pasar dengan mengedepankan kualitas dan integritas. UAI 
memantapkan diferensiasi dan positioning di tengah persaingan antar PTS dan PTN ternama. 
 
Sejak semester ganjil tahun 2014, UAI membuka Program Magister (S2) Ilmu Hukum dan 
proses pembelajarannya telah berjalan dengan baik. Program ini memiliki kekhususan pada 
konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi, dengan melibatkan para staf pengajar dari 
berbagai Pakar Hukum yang handal, serta praktisi yang sangat profesional dan berintegritas. 
Ke depannya UAI bertekad segera mewujudkan pembukaan Program Magister lainnya pada 
tahun tahun selanjutnya. 
 
Pada masa lima tahun ketiga ini, UAI menuai berbagai pengakuan di wilayah Kopertis Wilayah 
III maupun skala nasional. Pada tingkat Kopertis Wilayah III, UAI mendapatkan pengakuan 
terhadap kinerja pengelolaan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang 
pembelajaran, pengelolan SDM, pengelolaan bidang kerja sama dan program studi. 
Pengakuan juga datang dari lembaga swasta terhadap kinerja Program Studi.  Berdasarkan 
standar nasional (BAN-PT), hampir seluruh Program Studi mendapatkan akreditasi B dan dua 
diantaranya mendapatkan akreditasi A.  
 
UAI pada tahun 2014 mendapatkan status Akreditasi Institusi Pergruan TInggi (AIPT) dengan 
peringkat B (sangat baik). Pada tahun 2015, dengan pencapaian secara komprehensif, 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan pengakuan bahwa UAI 
meraih peringkat ke-54 dari 3.320 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, baik Perguruan 
Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan (Keputusan Menristekdikti RI 
tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015.) Informasi 
terkini berdasarkan pengumuman Hasil Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 
2013-2015 oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), UAI 
dinyatakan berhasil mempertahankan status Perguruan Tinggi Kelompok Madya.  
 
Para dosen dan mahasiswa UAI mengukir prestasi mereka di jajaran nasional maupun 
internasional. Dua diantara para dosen UAI, terpilih oleh Kemenristekdikti sebagai reviewer 
nasional. Para dosen dan mahasiswa UAI juga tampil dalam berbagai event nasional maupun 
internasional juga beberapa dosen berhasil memperoleh hak cipta dan paten.  
 
1.2.4. Tahap keempat: Expansion Period (2016-2025) 
 
Upaya dan pengalaman UAI selama 15 tahun di atas menempatkan UAI sebagai PTS yang 
Sehat. Berbekal PTS Sehat ini, UAI merencanakan untuk melakukan ekspansi (expansion 
period 2016-2025) dengan fokus membawa UAI menuju reputasi internasional. Langkah 
ekspansi tersebut dibagi dalam dua tahap, yaitu Tahap Keempat 2016-2020 (Stage 1) dan 
Tahap Kelima 2021-2025 (Stage 2). Sebagaimana tertera pada Gambar 1.2. 
 
Periode dua tahun pertama 2016-2017. Ekspansi tahap pertama, difokuskan pada upaya 
memamsuki regional reputation 5-Best Ranking Kopertis WIlayah III. Untuk itu UAI 

http://lp2m.uai.ac.id/blog/2016/08/19/pengumuman-ristekdikti-hasil-penilaian-kinerja-penelitian-perguruan-tinggi-tahun-2013-2015/
http://lp2m.uai.ac.id/blog/2016/08/19/pengumuman-ristekdikti-hasil-penilaian-kinerja-penelitian-perguruan-tinggi-tahun-2013-2015/
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memantapkan 8 (delapan) program, antara lain: (a) menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam 
dalam kehidupan kampus, dan memperdalam Islam dalam disiplin ilmu, (b) penguatan SDM 
baik dari aspek jenjang pendidikan maupun jenjang jabatan akademik (JJA) bagi dosen serta 
pelatihan bagi para tenaga kependidikan, (c)  pengembangan dan penguatan Pusat Studi dan 
Kelompok Riset untuk memperkuat kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
di Fakultas/Program Studi, d) meningkatkan Sasaran Nilai EMI untuk setiap Program Studi 
dengan target minimum SPMI >70, (e) meningkatkan jumlah Intake mahasiswa baru via PMB 
>1000 untuk menjaga keberlanjutan UAI, (f) secara bertahap meningkatkan prestasi 
mahasiswa UAI di tingkat nasional, (g) mengupayakan Inkubator Bisnis untuk mengantisipasi 
tumbuhnya riset berbasis inovasi yang berpotensi untuk dikomersialisasikan, dan (h) 
pembukaan program baru dan pengembangan  kemitraan.  
 
Setelah itu, pada periode 2017-2020, UAI berupaya untuk meningkatkan diri masuk ke 50-
Best National Ranking dengan melaksanakan 7 (tujuh) program berikut: (a) mengupayakan 
agar UAI mendapatkan Akreditasi Perguruan Tinggi peringkat A, (b) berupaya keras untuk 
mendapatkan peringkat Riset “Utama”, (c) meningkatkan terus jumlah penerimaan 
mahasiswa baru dengan total lebih dari 4.000 mahasiswa, (d) berupaya secara berkelanjutan 
untuk meningkatkan prestasi mahasiswa secara nasional, (e) mengembangkan Kampus A,B,C, 
untuk mengantisipasi pengembangan jumlah penerimaan mahasiswa baru,  SDM dan hal 
lainnya, (f) meneruskan dan mengembangkan inkubator bisnis dan kemitraan, dan (g) 
mengupayakan dana pihak ketiga >10% total budget. 
 
Pada periode 2020-2025, ekspansi tahap kedua, Pimpinan UAI dan jajarannya berupaya 
untuk membawa UAI ke jajaran international 50 ASEAN Webometric dengan memperkuat 
sivitas akademika dengan 6 (enam) program berikut: (a) meningkatkan publikasi riset 
terindeks setiap dosen/tahun (minimal tiga judul publikasi), (b) meningkatkan peringkat Riset 
“Mandiri”, (c) pengembangan Inkubator bisnis dan Science Park, (d)  mengupayakan jumlah 
penerimaan mahasiswa baru, secara total mahasiswa >7.500, New campus, (e) prestasi 
mahasiswa internasional, dan (f) endownment fund >10% total budget. 
 
Sebagai tambahan, seluruh sistem yang terkait dengan tiga pilar enterprising university UAI 
perlu dilengkapi dengan Key Performance Indicator (KPI) untuk memantapkan target 
pencapaian minimal UAI menuju institusi bertaraf nasional dan atau regional. Jumlah 
mahasiswa pada stage 1 diharapkan sudah jauh semakin meningkat dan tentunya terjadi 
perluasan kampus, pembukaan beberapa fakultas dan prodi baru. 
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Gambar 1.2 Peta Jalan Menuju Reputasi Internasional 

 
UAI diharapkan segera memperkuat program-program berkualitas dan berdaya saing untuk 
mengundang mitra kerja sama berpartisipasi riil dalam program penelitian dan 
merealisasikan dana abadi (endownment fund), sehingga UAI tidak lagi mengandalkan 
pemasukan hanya dari mahasiswa (tuition fee). Jika stage 1 dapat dilalui dengan baik, maka 
pada stage 2, UAI diharapkan sudah memiliki sebuah kampus terpadu yang memiliki fasilitas 
pendidikan untuk semua strata perguruan tinggi yang bertaraf internasional.  
 
1.3. Renstra UAI 
 
Perencanaan jangka menengah dibuat untuk 5 tahun sekali, dan dituangkan dalam Rencana 
Strategis atau Renstra, yang biasanya seiring dengan perubahan, seperti: peninjauan 
kurikulum, struktur kepemimpinan, dsb. Dalam pembuatan Renstra ini, lazimnya dibahas 
posisi sekarang, dan posisi yang diinginkan, disertai evaluasi terhadap Renstra sebelumnya, 
tujuan, sasaran, strategi, program kegiatan, dan indikator kinerja untuk capaian dari semua 
kegiatan. 
 
Pada Buku Lengkap Renstra UAI 2016-2020, dimasukkan juga Evaluasi Diri yang diselaraskan 
dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), guna 
memetakan setiap komponen dari borang akreditasi, kemudian melakukan analisis SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity, and Threat), disertai gap analysis, Root Cause Analysis 
(RCA) dan Force Field Analysis (FFA) untuk mendapatkan beberapa strategi yang diperlukan. 
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1.4. Renop atau RKAT 
 
Bussiness plan dari setiap level organisasi UAI untuk periode tahunan dituangkan dalam 
Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Semua 
Fakultas/Lembaga/Pusat/Prodi/Bagian/Unit/Biro di lingkungan UAI diharuskan membuat 
Renop, RKAT, dan laporan tahunan. 
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2. BAB 2. VISI, MISI, JATI DIRI, BUDAYA ORGANISASI DAN POLA INDUK PENGEMBANGAN UAI 
Sejak berdirinya pada tanggal 10 Agustus 2000, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) didesain 
untuk menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang dapat membentuk manusia yang memiliki 
kapasitas intelektual yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing serta sekaligus menjunjung 
tinggi nilai-nilai spiritual, moral dan etika Islami. Perlu ditambahkan bahwa tujuan utama 
pendirian UAI adalah untuk menghasilkan center of excellence dalam menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan lulusan 
yang memiliki kompetensi keilmuan yang tinggi serta bermartabat, baik dalam kancah 
nasional maupun internasional. Untuk itu, setelah melalui proses peningkatan kualitas yang 
berkelanjutan, akhirnya pimpinan UAI beserta jajarannya memantapkan visi dan misinya yang 
tertuang dalam SK Senat Akademik Universitas No.001/SK/SAU/UAI/IV/2011. Sebagai 
tambahan, Renstra 2016-2020 didesain dengan memperhatikan visi, misi, jati diri dan budaya 
organisasi UAI. 
 
2.1. Visi dan Misi 
 
Seiring dengan perkembangan secara nasional dan global, serta memperhatikan pentingnya 
character building dalam pengembangan sumber daya manusia dan modal manusia, dengan 
niat baik, jajaran pimpinan memantapkan visi UAI, yaitu:  
 

“Menjadi universitas terkemuka dalam membentuk manusia unggul dan bermartabat, 
yang memiliki kemampuan intelektual berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan 
etika Islami.” 

 
Sesuai dengan dinamika perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang 
berkualitas, inovatif dan berdaya saing serta sesuai dengan visi di atas, jajaran pimpinan 
akhirnya  menetapkan 3 (tiga)  misi UAI, yaitu: 
 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, 
dengan menerapkan kaidah enterprising university. 

2. Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar 
negeri. 

3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. 
 
Menjadi universitas terkemuka, diartikan bahwa UAI diharapkan berada pada barisan 
terdepan bersama universitas terbaik lainnya di tataran nasional dan internasional. 
Membentuk manusia unggul, diartikan bahwa setiap insan yang berproses/berinteraksi 
dalam universitas memiliki daya saing unggul, terutama kecerdasan. Bermartabat, diartikan 
bahwa karakter/perilaku lulusan serta sivitas akademika UAI adalah beretika, agar dijadikan 
teladan oleh masyarakat. Landasan untuk menopang kesemuanya itu adalah nilai-nilai 
universal Islam, yang diyakini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia 
khususnya, dan umat manusia umumnya.  
 

BAB 2 
VISI, MISI, JATI DIRI, BUDAYA ORGANISASI DAN                                                    

POLA INDUK PENGEMBANGAN UAI  
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Visi sebagai pernyataan berorientasi ke masa depan tentang cita-cita luhur yang diharapkan 
UAI tersebut perlu didukung oleh misi, yaitu deskripsi mengenai tugas/kewajiban/tanggung 
jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi, sehingga setiap butir dari 
misi itu disusun agar memiliki keterkaitan dengan visi yang ditetapkan, seperti yang 
diillustrasikan pada Gambar 2.1. 
 
Keterkaitan antara  Visi dan Misi tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

MENJADI
UNIVERSITAS TERKEMUKA

MEMBENTUK MANUSIA 
UNGGUL DAN BERMARTABAT

MEMILIKI KEMAMPUAN 
INTELEKTUAL, BERLANDASKAN
NILAI-NILAI SPIRITUAL, MORAL, 

DAN ETIKA ISLAMI

1. Meningkatkan 
kualitas pendidikan, 

penelitian, dan 
pelayanan kepada 

masyarakat, dengan 
menerapkan kaidah 

enterprising university

2. Menjalin kemitraan 
dengan institusi yang 
relevan, baik di dalam 
maupun di luar negeri 

3. Menumbuh-
kembangkan nilai-nilai 
universal Islam dalam 

pembentukan karakter

VISI UAI:

MISI UAI:

(guna menjaga serta 
menjamin kualitas tridharma)

(ke arah level nasional/
internasional)

(menunjukkan 
institusional identity)

 
Gambar 2.1 Keterkaitan antara Visi dan Misi UAI 

2.2. Jati Diri dan Budaya Organisasi 
 

2.2.1. Pemahaman Jati Diri 
 
Setiap organisasi seyogyanya memiliki jati diri yang sejati dan melekat secara utuh pada 
organisasi tersebut. Untuk memahami jati diri UAI, perlu dipahami tiga aspek utama, yaitu: 
entitas UAI, asal usulnya dan arah pengembangannya. Entitas UAI merupakan suatu institusi 
pendidikan tinggi yang dilahirkan oleh YPIA dan didesain untuk mengembangkan umat dan 
anak bangsa agar berkualitas dan berdaya saing melalui kegiatan formal dan nonformal di 
dalam berbagai aspek tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat. Selain itu, UAI didesain juga untuk mengembangkan umat dan anak 
bangsa yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan/keislaman, keindonesiaan dan 
keilmuan yang luhur dan mulia agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para 
stakeholders khususnya masyarakat.  Senafas dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat Al-
Baqarah ayat 30  dan Az-Zaariyaat ayat 56, keseluruhan kegiatan di atas ditujukan dalam 
kerangka meningkatkan kapasitas kemampuan manusia untuk menjadi khalifah dan 
meningkatkan kualitas amal ibadah umat dan anak bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.  
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Perlu dipahami bahwa UAI lahir dari sebuah masjid, yaitu Masjid Agung Al Azhar yang 
bergerak dalam pengembangan umat dan anak bangsa agar berkualitas dan berdaya saing di 
berbagai bidang pendidikan, dakwah dan sosial serta usaha.  Dalam menghadapi era globaliasi 
dengan tingkat kompetisi yang semakin tinggi, UAI menyadari pentingnya mengembalikan 
khittah masjid, tidak saja sebagai pusat pengembangan kegiatan amal ibadah, tetapi juga 
muamalah. Untuk itu, sebagaimana yang diharapkan, UAI harus mampu mendesain program 
tridharma perguruan tinggi sedemikian rupa agar menghasilkan lulusan yang mampu 
menyelaraskan kompetensi keilmuan dengan pengembangan berbagai kegiatan muamalah 
khususnya di bidang sosial dan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umat dan bangsa.  
 
Melengkapi dua aspek dari jati diri di atas dan seiring dengan visi dan misi UAI serta pesan Al 
Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30  dan  Az-Zaariyaat ayat 56, bahwa arah pengembangan UAI 
pada hakikatnya  ditujukan untuk melahirkan para lulusan yang bermartabat dalam arti 
memegang teguh sistem nilai Islam secara utuh, memahami bangsa dan negaranya serta 
memiliki kompetensi keilmuan yang ditekuninya agar mampu menjadi pemimpin yang dapat 
membawa Indonesia menuju negara dan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.  
 
2.2.2. Pemahaman Budaya Organisasi 
 
Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesuksesan sebuah organisasi tidak saja 
ditentukan oleh kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, perekrutan tenaga, 
pengarahan, pengkontrolan/pengawasan dan pengevaluasian. Ternyata ada hal yang jauh 
lebih penting dari seluruh proses manajemen di atas, yaitu budaya organisasi. Berbagai 
definisi budaya organisasi telah dikembangkan sesuai dengan pengalaman dan kondisi 
objektif organisasi tersebut. Salah satu definisi budaya organisasi yang lebih mendekati 
entitas institusi pendidikan tinggi khususnya UAI adalah definisi yang dikemukakan oleh 
Schein. Schein mengatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang 
diciptakan, ditemukan dan dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran 
untuk mengatasi masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal yang resmi dan terlaksana 
dengan baik. Oleh karena itu, diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru dengan 
cara yang tepat memahami, memikirkan dan merasakan terkait dengan masalah-masalah 
tersebut (Schein, 2004).  
 
Untuk itu, UAI sebagai entitas yang berkembang selalu mengikuti dinamika perubahan baik 
secara nasional dan global secara bertahap berupaya melengkapi berbagai aspek penting 
yang dibutuhkan dalam proses integrasi internal, seperti: nilai-nilai luhur Islam (Islamic noble 
values) sebagai landasan untuk character building, tujuh elemen dasar, tiga pilar enterprising 
university, pembagian klaster keilmuan, tridharma perguruan tinggi, penguatan teknologi 
informatika dan komunikasi, Universitas Al Azhar core values, penguatan inovasi,  kinerja 
produktif dan wahana pengembangan human capital dalam bentuk center for special 
programs bagi setiap anggota sivitas akademika, termasuk mahasiswa beserta staf dan 
karyawan. Selain itu, UAI didorong oleh perkembangan eksternal, seperti: perkembangan 
secara nasional, dampak globalisasi dan dengan tumbuhnya ekonomi berbasis pengetahuan 
(knowledge-based economy).  
 
Kesemua hal yang terkait dengan proses integrasi internal dan perkembangan eksternal di 
atas merupakan faktor-faktor penting untuk membentuk budaya organisasi yang ingin 
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diterapkan di UAI. Diharapkan para sivitas akademika termasuk mahasiswa, serta staf dan 
karyawan memiliki persepsi, pemaknaan dan pemahaman yang sama tentang wujud budaya 
organisasi tersebut. Tentunya ini semua dilakukan melalui proses iterasi dan pembiasaan 
yang berkelanjutan. Semua hal di atas ditujukan untuk mengajar, mendidik dan membina para 
sivitas akademika UAI agar memiliki predikat unggul dan berdaya saing.  
 
Budaya organisasi memiliki sejumlah fungsi dan manfaat bagi entitas organisasi, antara lain: 

1. Menciptakan sistem nilai yang sesuai dengan visi dan misi UAI dan keunikan agar 

dapat membedakannya dengan organisasi lain. 

2. Menumbuhkan rasa memiliki identitas suatu organisasi. 

3. Memfasilitasi lahirnya komitmen bersama terhadap sesuatu yang lebih besar 

daripada kepentingan individu. 

4. Menumbuhkembangkan penerapan dan pengelolaan sistem nilai, 29 standar mutu 

UAI, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjaga stabilitas, kohesivitas dan tingkat 

kepercayaan para sivitas akademika, staf dan karyawan; dan  

5. Menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi sivitas akademika termasuk 

mahasiswa, staf dan karyawan agar termotivasi dan mampu mewujudkan visi dan 

misi UAI. 

 
2.3. Pola Induk Pengembangan (PIP) UAI 
 
Penyelenggaraan institusi perguruan tinggi UAI pada prinsipnya harus memenuhi peraturan 
perundangan dan ketentuan-ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian 
Pendidikan dan Budaya/Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 
berlaku. Selain itu, UAI sebagai entitas perguruan tinggi tentunya memiliki jati diri dan budaya 
organisasi seperti yang diuraikan di atas.  
 
Mengingat peraturan perundangan dan ketentuan di atas, serta memahami makna jati diri 
UAI dan pentingnya budaya organisasi, UAI membingkai berbagai aspek penting 
pembentukan budaya organisasi di atas, baik yang terkait dengan proses integrasi internal 
maupun perkembangan eksternal ke dalam sebuah pola yang disebut sebagai PIP UAI 
(Gambar 2.2). PIP UAI tersebut memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif kepada 
para pemangku kepentingan khususnya sivitas akademika termasuk seluruh mahasiswa 
beserta staf dan karyawan mengenai pelaksanaan visi dan misi UAI. PIP UAI dibagi dalam tiga 
bagian utama yang merepresentasikan rangkaian kegiatan UAI mulai dari input, process, dan 
output.  
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Gambar 2.2 Pola Induk Pengembangan (PIP) UAI 

 

2.3.1. Komponen Input 
 
Sebagai input antara lain dapat berupa mahasiswa (students), para pengajar/pendidik yang 
memiliki kompetensi keilmuannya masing-masing, bijaksana dan cendekia (scholars), 
berbagai gagasan (ideas) cemerlang yang kreatif dan inovatif. Untuk menjamin standar mutu 
mahasiswa yang masuk, para mahasiswa baru pada umumnya berasal dari SMU dan yang 
sederajat, terbuka dari dalam/luar negeri yang memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan 
akademik/non-akademik.  
 
Para pengajar/pendidik diharapkan tidak saja untuk mengajar, tetapi juga mendidik yang 
perekrutannya juga melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah 
ditetapkan. Selain para pengajar/pendidik tersebut memiliki kompetensi, kearifan dan 
kecendekiaan di atas, mereka juga harus memahami visi-misi UAI dan YPI Al Azhar, serta 
memiliki komitmen untuk memperkuat tridharma perguruan tinggi. Dalam menghadapi 
perkembangan global dan kemungkinan masuknya perguruan tinggi asing, sivitas akademika 
UAI harus terus mengembangkan berbagai gagasan dan ide yang kreatif dan inovatif agar 
dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.   
 
2.3.2. Komponen Process 
 
Dalam hal komponen process, para mahasiswa menjalani masa pendidikan selama delapan 
semester dengan berbagai program yang didesain secara terencana dan terukur sesuai 
dengan kaidah enterprising university yang disinari oleh nilai-nilai Islam. Para mahasiswa 
tersebar dalam beberapa fakultas dan program studi yang tergabung dalam tiga klaster 
keilmuan, yakni: Sains dan Teknologi (Fakultas Sains dan Teknologi), Pranata Sosial (Fakultas 



Renstra UAI 2016-2020 
15 

Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), dan Humaniora (Fakultas 
Sastra, Fakultas Psikologi dan Pendidikan). Semua sivitas akademika termasuk mahasiswa 
melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.  
 
Sebagai tambahan, dengan adanya program tridharma tersebut, diharapkan sivitas 
akademika termasuk para mahasiswa didorong untuk bekerja produktif dalam 
menumbuhkembangkan program-program yang kreatif dan  inovatif.  Pada prinsipnya UAI 
berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing. 
Secara umum, keseluruhan proses tersebut didukung oleh perkembangan dan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi, serta pola pikir yang bercirikan knowledge based 
econony mindset.  
 
Keseluruhan aktivitas dalam komponen process merupakan implementasi jati diri dan budaya 
organisasi UAI yang dilakukan secara iteratif dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. 
Dalam rangka upaya menumbuhkembangkan jati diri dan budaya organisasi tersebut, UAI 
memilah berbagai kegiatan yang embedded di dalam proses pada Gambar 2.2 ke dalam 9 
(sembilan) kelompok: (a) Nilai-nilai Islam, (b) Enterprising university, (c) Tujuh elemen dasar, 
(d) Pemaknaan dan manfaat klaster, (e) Innovation and productivity, (f) Tridharma perguruan 
tinggi, (g) Pengembangan special programs, (h) Teknologi informasi dan komunikasi, dan (i) 
Knowledge-based economy. Masing-masing kesembilan aspek di atas diuraikan pada paragraf 
berikut.  
 
a. Nilai-nilai Islam sebagai Landasan Character Building  

Nilai-Nilai Islam 
Sebagai sebuah perguruan tinggi yang dilahirkan dari sebuah Masjid, UAI mendesain  secara 
komprehensif model pembelajaran, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam 
sebagai suatu sistem nilai Islam yang utuh bagi seluruh sivitas akademika UAI. Sistem nilai 
Islam yang utuh tersebut tentunya sekaligus memasukkan aspek-aspek keindonesiaan 
dengan berbagai ragam adat istiadat dan budaya, serta aspek keilmuan.   
 
Dari perspektif keagamaan, agama Islam menekankan pentingnya membangun sumber daya 
manusia, tidak saja melalui pendidikan tetapi juga pembangunan karakter (character 
building) agar mampu menghadapi berbagai kegiatan muamalah.  
 
Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah Sang Pencipta, pemimpin dan pendidik 
umat mencontohkan sifat keteladanan dalam hal nilai-nilai luhur Islam secara konsisten 
(istiqamah), yaitu: Sidik (bertindak benar/Jujur); Fathonah (cerdas yang berdasarkan 
pengetahuan, keilmuan, kearifan dan kebijaksanaan); Amanah (dapat dipercaya); dan Tabligh 
(kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan kebenaran).  
 
Sehubungan dengan upaya UAI mewujudkan nilai-nilai luhur Islam di atas, maka UAI 
menetapkan core values (nilai-nilai inti UAI) yang mengacu kepada sifat Rasulullah yang 
bersifat  universal, antara lain adalah: Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya; Jujur serta amanah 
(honesty and trust); Tanggung jawab (responsibility); Kendali diri (self control); Peduli dan 



 Renstra UAI 2016-2020 
16 

menghargai orang lain (care and respect); Adil (fairness); Kerja sama dan solidaritas 
(cooperation and solidarity); dan Rendah hati dan tidak sombong (humility). 
 
Selain hal di atas dalam rangka memperkaya aspek penguatan nilai-nilai luhur Islam, sivitas 
akademika UAI diharapkan dapat menumbuhkembangkan sifat kemanusiaannya yang 
mengedepankan Naluri kasih sayang (Ar Rahman dan Ar Rahim), Akhlak terpuji (Akhlaqul 
Karimah); dan memperluas jaringan persahababatan (Silaturrahim).  
 
Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai wahana kompetisi global,  sivitas 
akademika UAI juga dipersiapkan untuk melengkapi soft skills mereka dengan meningkatkan 
sikap siaga diri tujuh T (7T), yaitu melatih diri mereka agar: Terencana, Tenang, Tertib, 
Terampil, Tekun, Tegar, dan Tawadhu. Sivitas akademika UAI juga perlu mempersiapkan diri 
untuk maju ke depan dengan melatih diri mereka melalui berbagai hal berikut, antara lain: 
Freedom (Kebebasan dalam berpikir positif secara akademis);  Realistic (Memiliki gagasan 
yang realistik dan terarah); Open-Minded (Bersifat terbuka); Natural (Wajar dalam berbuat); 
dan Tackle (Siap melakukan tindakan yang terencana). 
 
Pada tataran akademis, aspek pembelajaran dan peningkatan pemahaman nila-nilai Islam 
diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Agama Islam yang menjabarkan pandangan Islam 
terhadap peranan individu, keluarga, masyarakat, dunia kerja dan profesi, kehidupan 
bernegara dan bagian dari masyarakat global. Lebih jauh lagi, para mahasiswa akan dituntun 
ke dalam upaya penggalian dan pendalaman keislaman di bidang keilmuan masing-masing 
yang dikemas secara formal dalam mata kuliah Integrasi dan Nilai-Nilai Islam/Islam Lintas 
Disiplin Ilmu. Mata kuliah Integrasi dan Nilai-Nilai Islam/Islam Lintas Disiplin Ilmu ini 
merupakan dasar untuk menggali dan mendalami Islam dalam berbagai lintas disiplin 
keilmuan. Eksplorasi pembelajaran Islam dan core values UAI akan terus dikembangkan dalam 
mata kuliah universitas lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga merupakan dasar untuk 
menggali dan mendalami Islam dalam berbagai disiplin keilmuan. Inti etika Islami yang hakiki 
adalah menghadirkan keimanan, keislaman, keihsanan dalam segala tindak tanduk kita.  
  
Terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan, mahasiswa juga diajarkan lebih dalam tentang 
berbagai pandangan Islam terhadap aspek-aspek kehidupan bernegara di dalam mata kuliah 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nilai-nilai keIslaman sejalan dengan nilai-nilai 
Pancasila, Bhinneka Tungga Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Para mahasiswa juga dituntun dalam upaya penumbuhan jiwa 
kepemimpinan dan karakter korporasi secara Islami dalam mata kuliah Jiwa Kepemimpinan 
dan Karakter Korporasi (JK3). 
 
Aspek pengamalan dilaksanakan dengan mengupayakan penerapan sistem nilai Islam di 
lingkungan Al Azhar secara keseluruhan dan khususnya di UAI agar kondusif  mulai dari yang 
wajib seperti shalat lima waktu, puasa, zakat/infaq/shadaqah, dan penekanan aspek-aspek 
keislaman, keimanan dan keihsanan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam berbagai hal 
meliputi: etika, sikap, disiplin, etos kerja, dan governance dalam kepemimpinan, tata krama 
pergaulan di kampus, pengerjaan tugas, UTS, UAS, tugas kelas yang terkait dengan kegiatan 
tridharma perguruan tinggi, kegiatan dan tugas kemahasiswaan.  
 
Character Building 
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Kesemua hal di atas merupakan suatu sistem keyakinan. Pembiasaan kesemua hal di atas 
akan mengarahkan tindakan seluruh sivitas akademika UAI untuk mewujudkan visi dan misi 
UAI. Hal ini merupakan landasan pembangunan karakter (character building) di UAI dalam 
kerangka mengasah kompetensi dan kemampuan intelektual dan juga nilai-nilai spritual, 
moral dan etika Islami. 
 
Kemampuan kompetensi dan kepintaran (otak) saja, jika tidak disertai oleh budi pekerti dan 
perilaku (watak) yang baik, dapat membawa bencana masyarakat, jika terjadi sebaliknya 
maka tidak akan tercipta kemajuan. Keduanya saling mendukung, dan itulah sebabnya misi 
ketiga dari UAI adalah menerapkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter, 
sebagaimana pernah ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Dr. Ir. Soekarno 
bahwa agama adalah unsur mutlak dalam nation and character building. 
 
Jelas terlihat bahwa jati diri, budaya organisasi, nilai luhur Islam yang utuh di atas memiliki 
korelasi yang kuat dan sekaligus dijadikan sebagai  landasan character building. Hal ini sangat 
penting untuk menjaga kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara bagi segenap rakyat 
Indonesia.   
 
Untuk  meningkatkan pemahaman sivitas akademika dan seluruh staf dan karyawan tentang 
sistem nilai di atas, UAI secara kelembagaan mendirikan Pusat Integrasi Islam dan Mata Kuliah 
Universitas (PII-MKU) dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Etika dan Keamanan (P3EK). 
Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan upaya penerapan 
nilai-nilai luhur Islam di atas. Tentunya seluruh segenap sivitas akademika UAI turut serta 
mewujudkan pelaksanaan nilai-nilai luhur Islam yang utuh sebagai wujud character building 
baik secara individu maupun organisasi. 
 
b. Enterprising University 

Upaya menuju universitas berparadigma entrepreneurial university tentunya melalui 
perencanaan yang matang dan  penguatan dalam berbagai aspek baik kurikulum yang relevan 
dengan kebutuhan pasar, peningkatan modal manusia dari aspek kompetensi dan  
entrepreneurial capacity, penguatan institusi dalam hal riset dan inovasi, penguatan 
organisasi dalam hal proses dan pelayanan, penajaman bidang fokus untuk meningkatkan 
daya saing, dan berbagai aspek capacity building lainnya untuk meningkatkan aset tangible 
dan intangible secara berimbang. 
 
Sehubungan dengan berkembangnya konsep Enterprising  University (EU), UAI dalam 
menerapkan EU, memperluas konsep EU tersebut dengan: 

1. EU mencakup kreativitas, inisiatif, fleksibilitas dan tanggap. 
2. EU selain sebagai industri pengetahuan juga penggerak nilai-nilai. 
3. EU mengubah kultur universitas yang memungkinkan tumbuhnya komersialisasi riset 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pertumbuhan perekonomian 
negara. Oleh karena itu, dihimbau agar pemerintah menumbuhkembangkan 
ekosistem inovasi antara lain kepemimpinan, budaya, pendidikan, penelitian, 
pendanaan yang berwawasan inovasi.  
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Sehubungan butir-butir budaya di atas, maka baik untuk pelaksanaan tridharma, maupun 
untuk pembangunan dan pembinaan sivitas akademika yang secara lugas tertuang dalam 
“Budaya Organisasi UAI” yang dinamis, kreatif, dan innovatif, serta mengandung tiga pilar 
yaitu: Unggul (Excellence) dalam sistem pendidikan, Adil (Equity) dalam sistem tata nilai, 
Ikhtiar/Inovatif (Entrepreneurship), yang secara singkat terlihat pada Gambar 2.3. 
 
Sistem pendidikan yang unggul tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh fakultas, 
program studi dari tiga klaster yang ada untuk menyelenggarakan program tridharma 
perguruan tinggi yang bermanfaat dan membutuhkan kontribusi pada pengembangan ilmu 
pengetahuan dan kemajuan ekonomi Indonesia yang berorientasi kepada kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. 

Sistem nilai yang berbasis equity tersebut dapat menumbuhkembangkan pengetahuan, 
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tujuh elemen dasar UAI. Hal ini penting agar 
sivitas akademika UAI menerapkan tujuh elemen dasar UAI dalam aktivitas mereka sehari-
hari dalam pekerjaannya, pengerjaan tugas kuliah, kegiatan mahasiswa, kegiatan penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai kerja tim lainnya. 

Sistem korporat enterpreneurial tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan berbagai 
kreasi dan upaya inovatif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UAI. Upaya 
ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas UAI secara keseluruhan. 

 

Gambar 2.3 Budaya UAI-3E sebagai Enterprising University (EU) 

Selaras dengan pertumbuhan dan dinamika lingkungan eksternal organisasi, perlu juga 
dilakukan upaya-upaya yang mendukung aktualisasi dalam pelestarian makna budaya 
organisasi secara berkesinambungan sesuai tuntutan nilai-nilai baru yang kreatif dan inovatif. 

Menurut hasil kajian yang dillakukan oleh Kevin Philpott et al (Journal Technovation), terdapat 
spektrum kegiatan mulai dari universitas yang memiliki paradigma tradisional sampai dengan 
entrepreneurial university seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.4. Spektrum kegiatan 
tersebut mulai dari upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, pubilkasi hasil akademis, 
mendapatkan hibah, consulting, pelatihan industri, riset kontrak, paten/lisensi, pembentukan 
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usaha-usaha spin-off, menciptakan science park/technology park, dan bentuk-bentuk usaha 
lainnya. Masing-masing institusi pendidikan tinggi memiliki pilihan sesuai dengan visi dan misi 
serta sumber daya yang ada. Mengingat dinamika perkembangan ekonomi global, 
kecenderungan perubahan menuju ke entrepreneurial university merupakan keniscayaan. 
 

 
 

Gambar 2.4 Spektrum Kegiatan Antara Universitas Berparadigma Tradisional dan 
Entrepreneurial University 

 
c. Pemaknaan dan Manfaat Klaster 

Keenam fakultas yang ada di UAI dibagi dalam tiga klaster, yaitu: 1) Klaster Sains dan 
Teknologi yang saat ini baru terdiri dari Fakultas Sains dan Teknologi; 2) Klaster Pranata Sosial 
yang mencakup Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 
dan 3) Klaster Humaniora yang ditopang oleh Fakultas Sastra dan Fakultas Psikologi dan 
Pendidikan. Pembentukan klaster ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masing-
masing Program Studi di masing-masing klaster untuk mengeksplor kemanfaatan dan aplikasi 
displin keilmuannya dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dunia industri 
dan pasar yang lebih luas.  Diharapkan juga bahwa setiap program studi mengembangkan 
bidang-bidang interdisiplin baik dengan program studi di dalam klaster yang sama maupun 
dengan klaster yang berbeda.  

Manfaat lebih jauh dari pengembangan klaster tersebut akan memberi peluang tumbuhnya 
kreativitas dan inovasi baru dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dunia 
industri dan pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun secara global. Selain itu 
pengembangan kerja sama antar berbagai bidang kelimuan dapat mendorong terjadinya 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang baru serta bermanfaat. 

d. Tujuh Elemen Dasar  

Sebagai Perguruan Tinggi yang ingin berdiri di garis depan dan dalam usahanya meningkatkan 
daya saing lulusannya, sejak pendiriannya UAI memberikan landasan khusus kepada 
mahasiswanya dengan kelompok mata kuliah yang disebut  ”Tujuh Elemen Dasar”. Elemen-
elemen dari ketujuh elemen dasar yang dimaksud adalah: (1) Nilai-nilai Islam, (2) 
Kepemimpinan, (3) Kewirausahaan, (4) Kemitraan, (5) Manajemen, (6) Teknologi Informatika, 
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dan (7) Bahasa Asing. Penyelenggaraan perkuliahan yang terkait dengan tujuh elemen dasar 
dikelompokkan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.5. 
 

 
 

Gambar 2.5 Tujuh Elemen Dasar dan Mata Kuliah Umum Terkait 
 

Penjabaran pemberdayaan ketujuh elemen dasar tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
 
Elemen dasar yang pertama: (1) nilai-nilai Islam.  
Elemen dasar yang pertama ini adalah landasan utama dalam merencanakan dan 
melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai keberhasilan yang terhormat. Dalam kaitan 
dengan tujuan ini UAI memperkenalkan dan mendorong mahasiswa beserta seluruh sivitas 
akademika UAI untuk mempelajari, mendalami dan menerapkan nilai-nilai  yang digali dari 
nilai-nilai Islam. Mata kuliah pendukung antara lain MK Agama Islam dan MK Integrasi Islam 
dalam Disiplin Ilmu/Islam Lintas Disiplin Ilmu. Secara kelembagaan pemahaman dan 
pengamalan nilai-nilai Islam didukung oleh PII-MKU dan P3EK. Diharapkan upaya penguatan 
pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai Islam terus ditingkatkan 
dalam bentuk upaya ritual yang rutin maupun yang kreatif dan inovatif. 
 
Dua elemen dasar berikutnya: (2) kepemimpinan dan (3) kewirausahaan.  
Manusia dalam usaha mengembangkan dan mempertahankan hidupnya sebenarnya adalah 
seorang Pemimpin dan Wirausahawan, baik bagi kelompoknya, masyarakatnya, keluarganya  
maupun bagi dirinya sendiri. Berkaitan dengan kenyataan ini UAI memberikan bekal kepada 
alumninya agar dapat menjadi pemimpin yang memiliki karakter wirausahawan atau sebagai 
wirausahawan yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Mata kuliah pendukung adalah MK 
Penumbuhan Jiwa Kepemimpinan dan Karakter Korporasi yang disingkat menjadi Jiwa 
Kepemimpinan dan Karakter Korporasi (MK JK3).  Intinya adalah agar keluarga besar UAI 
dapat menghasilkan lulusan yang kuat dalam kompetensi enterpreneurial dan memiliki 
semangat untuk maju dan bermartabat. 
 
Dua elemen dasar berikutnya: (4) manajemen dan (5) mitra strategis. 
Keberhasilan manusia  baik sebagai pemimpin atau sebagai wirausahawan sangat terbantu 
oleh adanya manajemen yang sesuai dan mitra yang tepat, handal dan terpercaya. Dalam hal 
ini, UAI  berusaha menumbuhkan kesadaran kepada mahasiswanya bahwa kemungkinan 
keberhasilan akan lebih besar bila  semua langkah dilakukan berdasarkan penataan atau 



Renstra UAI 2016-2020 
21 

manajemen yang sesuai dan dalam pelaksanaannya menyertakan jaringan mitra strategis 
yang handal dan dapat  dipercaya. 
 
Dua elemen dasar yang terakhir: (6) teknologi informatika dan (7) bahasa asing. 
Teknologi informatika dan bahasa asing (sekarang baru Bahasa Inggris) sangat membantu 
meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan untuk mempercepat dan mengakuratkan komunikasi, pengumpulan informasi dan 
pengolahan data. Dalam kaitan ini UAI mendorong mahasiswanya agar tumbuh keinginan 
untuk mendalami dan menguasai kedua elemen dasar ini. Secara formal kedua hal ini 
didukung oleh MK Pengantar TIK Terapan dan Bahasa Inggris. 
 
e. Innovation and Productivity 

Pada beberapa dekade terakhir ini, pengelolaan perekonomian di berbagai negara 
berdasarkan paradigma ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi berbasis pengetahuan 
(knowledge based economy, KBE). Paradigma ekonomi baru ini menempatkan ilmu 
pengetahuan, modal manusia (human capital), kemampuan pengelolaan 
organisasi/kelembagaan sebagai faktor yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan 
sistem produksi, produktivitas, dan pengelolaan sumber daya komparatif dan kompetitif 
(indigenous factors). Untuk menjaga keberlanjutan perekonomian suatu negara, inovasi 
dijadikan sebagai pendorong peningkatan produktivitas dan sekaligus merupakan penggerak 
utama peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing global. 

Banyak negara merujuk kepada definisi sesuai dengan Oslo Manual (2005) yang berbunyi 
sebagai berikut: 

“An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good 
or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in 
business practices, workplace, organisation or external relations.” 

Berdasarkan definisi di atas, inovasi bukan hanya kapitalisasi produk teknologi tetapi 
mencakup integrasi antara berbagai faktor seperti proses produksi, metode pemasaran, 
metode sistem organisasi dan praktek-praktek bisnis, serta hubungan yang kuat antar para 
pelaku inovasi, industri, pemerintah, pendidikan tinggi dan lembaga riset. Hal ini memberikan 
tantangan tersendiri kepada dunia pendidikan khususnya institusi pendidikan tinggi untuk 
meningkatkan capacity building dalam hal tridharma perguruan tinggi dan pendalaman sains 
dalam berbagai disiplin keilmuan, engineering, dan teknologi agar mampu menghasilkan 
inovasi. 
 
Richard R. Nelson (1993) dalam bukunya “National Innovation System” menjelaskan bahwa 
peranan pendidikan tinggi dan institusi litbang sebagai penghasil modal manusia (human 
capital) dan pengetahuan/Iptek sangat signifikan. Peranan dunia usaha/institusi bisnis 
sebagai pengguna pengetahuan serta pemerintah sebagai regulator kebijakan dan fasilitator 
juga sangat penting. Henry Etzkowittz dalam bukunya “The Triple Helix” menegaskan 
bagaimana esensi dan harmonisasi hubungan pendidikan tinggi-industri-pemerintah dalam 
menghasilkan inovasi. 
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Pengembangan kultur berinovasi merupakan hal yang sangat strategis dan fundamental. Hal 
tersebut dapat dikondisikan dengan berbagai cara berikut antara lain:  

1. Manajemen harus menyadari bahwa kultur inovatif adalah nurturing environment dan 
untuk itu harus  secara aktif memberikan dukungan untuk tumbuhnya kultur inovatif. 

2. Upaya inovasi meliputi penciptaan ide-ide baru yang murni dan berguna, serta dapat 
diimplementasikan. 

3. Inovasi harus mampu menciptakan sistem pendidikan baru dan cara kerja baru. 
4. Sivitas akademika harus dipersiapkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan 

motivasi untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru. 
5. Sivitas akademika didorong untuk menjadi pembelajar, pendidik dan peneliti yang 

selalu termotivasi untuk mencoba dan mengembangkan hal-hal baru. 
 
Diharapkan inovasi akan tumbuh berkembang di setiap bidang di UAI baik dalam hal 
pengembangan produk dan jasa pendidikan, manajemen organisasi, proses belajar mengajar, 
promosi dan pemasaran, penguatan sumber daya manusia dan modal manusia serta aspek 
tridharma lainnya sehingga UAI dapat mengelola sumber dayanya secara optimal. Tentunya 
kondisi lingkungan kerja yang demikian dapat menumbuhkembangkan produktivitas di 
kalangan sivitas akademika, staf dan karyawan. 

f. Tridharma Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No.20 
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2), yang juga dikenal dengan 
istilah Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan tridharma ini menjadi tolok ukur 
keberhasilan suatu perguruan tinggi.  
 
Dharma pertama, pendidikan, adalah penyelenggaraan perkuliahan yang teratur yang ditata 
dalam kurikulum khusus untuk jenis pendidikan yang diselenggarakan dengan pembebanan 
perkuliahan yang dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester (SKS). Program pendidikan 
sarjana strata satu (S1) diselenggarakan dalam 4 tahun atau 8 semester dengan beban 
perkuliahan setara dengan 144 s.d. 146 satuan kredit semester (sks). Dharma kedua, 
penelitian yang diwajibkan kepada dosen atau mahasiswa atau dosen bersama mahasiswa 
adalah pengembangan ilmu pengetahuan (bagi dosen) atau pelatihan melaksanakan 
penelitian (bagi mahasiswa). Dharma ketiga, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 
membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menerapkan 
hasil-hasil penelitian. Sebagai tambahan, tentunya sangat diharapkan bahwa substansi 
penelitian dapat dikembangkan ke arah pendekatan antar program studi dalam klaster yang 
sama maupun antar klaster yang berbeda. 
 
Dengan melaksanakan tiga dharma di atas, lulusan UAI diharapkan memiliki bekal untuk 
menggali ilmu, mengembangkan ilmu, dan memberdayagunakan ilmu. Sesuai dengan misi 
UAI, pelaksanaan kegiatan tridharma tersebut harus memenuhi azas enterprising. Dengan 
azas enterprising tersebut, segala kegiatan tridharma harus memperhatikan kebutuhan pasar 
dan faktor ekonomis. Untuk itu, kegiatan tridharma tersebut diharapkan berbasis inovasi.  
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g. Pengembangan Special Programs 

Pengembangan special program di dalam PIP-UAI di atas dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada sivitas akademika UAI untuk mengembangkan potensi dirinya di dalam 
bidang tridharma perguruan tinggi. Pengembangan potensi diri ini dapat berupa karya dari 
aspek pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan 
short courses, kontrak riset, inovasi, program kreativitas mahasiswa (PKM), upaya 
mendapatkan kekayaan intelektual (KI), sampai dengan pengembangan inkubasi serta science 
park/technology park dan sejenisnya. Dengan adanya skema special programs ini sivitas 
akademika UAI termotivasi untuk meningkatkan potensi dirinya dan penguatan capacity 
building di bidang tridharma yang sesuai dengan bidang keilmuan atau keteknikan yang 
ditekuni. Sebagai contoh keterlibatan para dosen dan mahasiswa pada publikasi nasional dan 
internasional, sebagian dosen menjadi reviewer nasional dan internasional, prestasi dalam 
berbagai kegiatan internasional, pendidikan lanjut para lulusan UAI di program magister di 
dalam dan luar negeri. UAI sudah waktunya mengembangkan sistem insentif bagi dosen dan 
mahasiswa, staf serta karyawan berprestasi.  
 
h. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Dalam era globalisasi saat ini peranan TIK sangat penting. Thomas Friedman (2006) dalam 
bukunya “World is Flat” menggambarkan bahwa dunia saat ini tanpa batas (boundary-less 
countries). Setiap negara di dunia memerlukan infrastruktur jaringan dan juga perangkat 
keras dan lunak TIK yang dipersiapkan untuk memperluas aksesibilitas ke berbagai sumber 
informasi dan pengetahuan. 
 
Untuk itu, UAI dilengkapi dengan infrastruktur jaringan TIK dan juga software yang 
dibutuhkan dalam berbagai program studi untuk pembelajaran. Kampus UAI dilengkapi 
dengan area hot spot yang disediakan secara gratis untuk menunjang kegiatan belajar para 
mahasiswa UAI. Setiap kelas dilengkapi dengan komputer dengan jaringan area lokal dan 
internet untuk menunjang kebutuhan proses pembelajaran. 
 
Secara umum, UAI sudah dilengkapi dengan berbagai sistem informasi penunjang mulai dari 
pendaftaran mahasiswa secara online untuk meningkatkan penetrasi di masyarakat, ujian 
seleksi secara online, administrasi, korespondensi yang mengarah ke less-paper dan secara 
bertahap ke paper-less, akademik, perpustakaan, penjadwalan, pengelolaan SDM, 
pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan sarana dan prasarana, media sosial, 
pengelolaan kemahasiswaan, tracer study, dan aplikasi lainnya.  
 
Dalam hal pembelajaran UAI sudah dilengkapi dengan e-learning, video conference, absensi, 
studentdesk dan parent desk. Tentunya pengembangan TIK ini akan terus berlanjut dengan 
penguatan sistem informasi pembelajaran dan monitoring hasil pembelajaran untuk 
meningkatkan kinerja akademik para mahasiswa dan dosen. Perpustakaan UAI dikembangkan 
mengarah kepada digital library untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan 
perpustakaan. Saat ini juga sudah tersedia sistem informasi penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang dikelola oleh LP2M, yang ke depannya akan ditingkatkan menjadi suatu 
repositori berisi publikasi hasil karya dan kekayaan intelektual dari dosen dan mahasiswa UAI 
sehingga dapat diakses oleh publik. 
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Untuk meningkatkan penerapan good governance, sistem informasi UAI terus dikembangkan 
menuju ke arah PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) yang lengkap, akuntabel dan 
terintegrasi dengan sistem yang dirancang oleh Kemenristekdikti. Pengembangan PDPT UAI 
harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan arah pengembangan sistem 
Kemenristekdikti yang memungkinkan pihak Kemenristekdikti dan Kopertis mengakses 
langsung sistem di perguruan tinggi untuk memonitor kinerja akademik dan tingkat 
kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 
 
UAI yang menerapkan sistem perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) akan mulai 
mengelola pengetahuan dengan mentransformasikan pengetahuan individual menjadi 
pengetahuan organisasi. Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan (knowledge 
management system) akan diarahkan pada penyediaan fasilitas untuk sivitas akademika 
berkolaborasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga setiap individu dapat 
melakukan inovasi untuk perbaikan diri pribadi dan juga perbaikan organisasi. 
 
Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi dilaksanakan secara in-
house  oleh Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI) UAI. 
 
i. Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy) 

Pada beberapa dekade belakangan ini terjadi perubahan yang signifikan dari ekonomi klasik 
(classical economy) yang berbasis pada tanah, tenaga kerja, dan modal menuju ekonomi baru 
(new economy) yang mengedepankan modal manusia (human capital), pendidikan dan 
teknologi serta modal. Untuk itu, peranan pendidikan tinggi sangat penting dalam 
menciptakan modal manusia yang dapat diserap oleh pasar. UAI mendorong agar para 
mahasiswa dan lulusannya serta seluruh sivitas akademika untuk siap hidup di alam global 
saat ini yang menekankan perlunya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Sesuai dengan ajaran 
Islam, carilah ilmu sampai ke liang lahat. Tentunya bagi UAI hal ini tidak cukup dan dalam 
banyak kasus kehancuran ekonomi di dunia terkait dengan aspek etika. 
 
Untuk itu, UAI harus melengkapinya dengan aspek spiritualitas, moral dan etika Islami. Salah 
satu indikator dari ekonomi berbasis pengetahuan ini adalah adanya penguatan infrastruktur 
TIK untuk peningkatan akses internet. UAI secara bertahap memperkuat aksesibilitas ke 
berbagai jaringan informasi dengan berbagai modus baik website dan media soisal lainnya. 
Pada umumnya setiap mahasiswa sudah memiliki perangkat TIK seperti laptop, handphone 
dan perangkat sejenis lainnya.  
 
2.3.3. Komponen Output 
 

Dengan kondisi input dan process yang sedemikian rupa seperti yang diuraikan di atas, UAI 
diharapkan dapat menghasilkan produk berupa new breed alumni yang memiliki kompetensi 
dalam bidangnya, akhlak dan budi pekerti yang mulia, publikasi hasil-hasil karya ilmiah, serta 
produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Dengan berbekal 
seluruh hal yang terkandung dalam komponen process di dalam PIP-UAI di atas, para dosen, 
mahasiswa dan lulusan UAI memiliki kualitas dan daya saing. Diharapkan agar para mahasiswa 
dan lulusan UAI memiliki kompetensi keilmuan, soft skills, dan daya adaptasi yang baik dalam 
menghadapi dunia kerja dan juga Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
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3. BAB 3. GARIS BESAR STRATEGI PENGEMBANGAN UAI 2016-2020 

3.1. Beberapa Isu Strategis 
 
3.1.1. TIK, Globalisasi dan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
 
Akibat perkembangan kemajuan TIK, hampir semua lokasi di seluruh belahan dunia ini dapat 
terjangkau oleh sarana komunikasi, sehingga jaringan pengetahuan secara internasional telah 
tumbuh dan peran bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi ilmiah menjadi dominan. Hal ini 
akan memperluas/memperdalam/mempercepat antarkoneksi di seluruh penjuru dunia, serta 
berdampak pula kepada pembuatan kebijakan dan program PT yang bersaing untuk 
mengarah kepada internasionalisasi. 
 
Perkembangan dunia dan khususnya hubungan Indonesia dengan berbagai negara lain juga 
memberikan dampak yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Era ekonomi 
ASEAN hanyalah satu dari berbagai bentuk globalisasi terstruktur yang menjadi perhatian 
perguruan tinggi sebagai salah satu pihak yang berperan dalam daya saing bangsa.  
 

Tidak hanya mahasiswa, tetapi tenaga pengajar, fakultas, program, dan institusi dapat ikut 
melakukan penetrasi melintasi batas-batas wilayah, dan negara. Beberapa PT internasional 
terkenal membuka cabang-cabangnya di beberapa negara, demikian pula beberapa PT 
nasional terkenal ikut membuka cabang-cabangnya di beberapa wilayah, kesemuanya 
mempunyai dampak signifikan kepada perkembangan pengetahuan, budaya, dan sosial di 
lokasi yang bersangkutan. 
 
Berdasarkan laporan UNESCO, pada beberapa dekade terakhir ini kecenderungan minat 
untuk memasuki universitas meningkat tajam di banyak negara. Hal ini didorong oleh 
pergeseran ekonomi pasca industri yang mengarah kepada ekonomi berbasis pengetahuan 
(knowledge based economy). Pada kenyataannya di Indonesia biaya pendidikan dan biaya 
hidup untuk sebagian besar masyarakat yang kurang mampu merupakan hambatan dalam 
mendapatkan (akses) pendidikan yang baik. Program beasiswa dapat membantu, walaupun 
belum dapat sepenuhnya mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut.  
 
Penelusuran menunjukkan keinginan berbagai pemangku kepentingan PT akan peningkatan 
dukungan atas fasilitas, disertai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, termasuk 
perbaikan kurikulum, dalam suasana akademik yang kondusif. Beberapa program yang 
populer dan beragam yang berorientasi profesional ditawarkan, demikian pula pelbagai 
metode pembelajaran dapat dirancang dalam pelaksanaan kurikulum berbasis luaran 
(outcome based education). 
 
Pada beberapa negara maju kebanyakan PT cenderung lebih memilih sistem tata kelola yang 
bersifat otonom, agar dapat mengelola dana secara lebih independen, transparan dan 
akuntabel. Melalui kolaborasi riset untuk menopang kemajuan dunia industri, mereka 
sekaligus memperoleh dana pendidikan yang bahkan dapat melebihi kontribusi biaya 
langsung dari mahasiswa. 

BAB 3 
GARIS BESAR STRATEGI PENGEMBANGAN UAI 2016-2020 
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3.1.2. Renstra Kemenristekditi 2015-2019 
 
Rencana strategis Kemenristekdikti 2015-2019 memiliki visi: Sebelum diubah namanya 
menjadi Kemdikbud, Kemdiknas telah membuat rencana strategis 2010-2014, dengan visi: 
“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk 
mendukung daya saing bangsa”, dengan 2 misi, yakni: 
 

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM 
yang berkualitas. 

2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk 
inovasi. 

 
Misi tersebut diturunkan ke dalam tujuan strategis Kemenristekditi 2015-2019, yaitu: 
“Meningkatnya relevansi, kualitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, 
serta kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”  
 
Berdasarkan tujuan strategis, maka disebutkan 5 sasaran strategis dalam renstra tersebut, 
yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi. 
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti. 
3. Meningkatnya relevansi, kualitas & kuantitas Sumber Daya Iptek dan Dikti. 
4. Meningkatnya relevansi & produktivitas Riset dan Pengembangan.  
5. Menguatnya kapasitas inovasi. 

 
Dalam sasaran strategis tersebut, kata kunci sesungguhnya adalah berkualitas, relevan, 
produktif, dan inovasi. Sejalan dengan renstra Kemenristekdikti, UAI turut berperan serta 
dalam menghasilkan mahasiswa yang aktif dalam kompetisi nasional maupun internasional, 
dan lulusan yang berdaya saing.  Selain itu, UAI juga telah mentargetkan akreditasi institusi 
peringkat A dan pembentukan inkubator bisnis untuk peningkatan kualitas kelembagaan 
iptek. 
 
Seiring dengan program penguatan SDM, UAI juga telah mentargetkan DT berpendidikan S3 
lebih dari 50% di akhir tahun 2020. Dalam rangka penguatan riset dan pengembangan, UAI 
telah mentargetkan 15 hak cipta dan 10 paten/paten sederhana yang terdaftar dan 
bersertifikat Ditjen KI di akhir tahun 2020. Selain itu, jumlah publikasi internasional juga 
ditargetkan sebanyak 70% di akhir tahun 2020.  
 
Pada program penguatan inovasi, UAI telah menetapkan 1 produk inovasi hasil inovasi 
penelitian yang telah diproduksi pada tahun 2020, yaitu Ganyong sebagai makanan substitusi 
dalam rangka ketahanan pangan nasional. Produk ini telah masuk dalam tahap pemeriksaan 
substantif untuk pengajuan paten pada tahun 2016. 
 
3.1.3. Quality Assurance 
 
Center for Educational Research and Innovation (CERI, OECD) dalam buku Higher Education to 
2030 vol.1, antara lain menyebutkan bahwa:  
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“Focus on quality assurance will strengthen in response to growing importance of private 
and cross-border higher education, institutional ranking and the quest of accountability”. 

 
Dengan demikian, ketika suatu PT -termasuk UAI- bermaksud untuk meningkatkan mutunya, 
maka sistem penjaminan mutu (eksternal dan internal) perlu ditingkatkan, sejalan dengan 
arahan nasional. Renstra UAI 2016-2020 menggunakan butir borang akreditasi BAN-PT 
sebagai acuan penjaminan mutu eksternal dan evaluasi BPMU UAI sebagai SPMI.  
 
Dalam dekade ke depan, akreditasi tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh BAN-PT. Pada  bidang 
tertentu telah dirintis badan akreditasi untuk tingkat nasional yang di antaranya berafiliasi 
atau disetarakan dengan standar internasional. Dalam standar internal, salah satu hal penting 
adalah penerapan nilai universal Islami dalam sistem dan kegiatan. 
 
3.2. Strategi Pengembangan Renstra UAI 2016-2020 
 
Gambar 3.1 memperlihatkan beberapa kondisi yang dinilai Tim Renstra UAI adalah sangat 
signifikan dalam pertimbangan pembuatan Renstra UAI 2016-2020. 
 
    Kondisi Signifikan Sekarang 2015             Kondisi Signifikan Diinginkan 2020 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Kondisi Signifikan Sekarang pada 2015 dan yang Diinginkan pada 2020 

Strategi Pencapaian dalam pelaksanaan untuk mencapai kondisi signifikan yang diinginkan 
pada tahun 2020 berdasarkan keadaan kondisi signifikan sekarang di tahun 2015, seperti 
terlihat pada Gambar 3.1. Berikut ini adalah langkah-langkah strategis utama yang perlu 
dilaksanakan: 

 SNPT terimplementasi, dimonev dan 
ditindaklanjuti secara konsisten 

 Akreditasi institusi peringkat A,  

 Akreditasi prodi peringkat A >25% 

 Prodi baru STEM dan Kedokteran 

 Pascasarjana minimal 3 prodi  

 Nilai EMI tiap prodi >70  

 Total mahasiswa > 4000 

 80 judul PKM didanai kemenristekdikti 

 Prestasi mahasiswa Nasional dan 
Internasional 

 Lebih dari 50% DT berpendidikan S3 

 Peringkat kinerja penelitian: Utama 

 Total judul penelitian adalah 175 judul 

 Total judul kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 75 judul 

 70% dosen eksakta publikasi terindeks 

 30% dosen non eksakta publikasi 
terindeks 

 Pengembangan kampus A,B,C,  

 Inisiasi inkubator bisnis  

 Kemitraan 

 Dana pihak ketiga  >10% total budget, dsb 

 SPMI berfungsi/terlaksana secara konsisten  

 Akreditasi institusi peringkat B 

 Pascasarjana sudah ada, 1 Prodi Ilmu Hukum 

 Peringkat akreditasi prodi: A (2 prodi), B (14 
prodi) dan C (1 prodi) 

 Jumlah mahasiswa baru meningkat, yaitu 859 
mahasiswa 

 Kuantitas dan kualitas DT meningkat (rasio 
dosen/mahasiswa terpenuhi) 

 Peningkatan sarana dan prasarana terutama 
laboratorium dan fasilitas bersama 

 Sistem Informasi semua sudah memakai 
WAN  

 Terdapat 74 judul publikasi nasional dan 
internasional 

 Peningkatan kegiatan penelitian sebesar 63% 

 Peningkatan kegiatan pengabdian sebesar 
14% 

 Luaran penelitian HKI adalah 7 paten dan 6 
hak cipta 

 Penguatan budaya dan nilai-nilai Islam secara  
substantif, aplikatif dan integratif  
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 Meningkatkan kualitas tridharma dengan merujuk kepada SNPT dan Borang 
Akreditasi. 

 Melakukan skala prioritas pada setiap tahun pelaksanaan Renstra (Timeline Renstra). 

 Mengurangi kesenjangan (gap) secara bertahap antara capaian tahunan dan capaian 
akhir 2020. 

 Meyakinkan kepada seluruh sivitas akademika UAI bahwa menjalankan Renstra secara 
konsisten adalah merupakan tugas untuk menyukseskan visi dan misi UAI serta 
tanggung jawab kita bersama.  

 
Langkah-langkah strategis penunjang untuk pelaksanaan yang perlu ditempuh antara lain: 
 

 Menentukan skala prioritas atau penekanan terhadap program kegiatan secara teliti. 
 Mendokumentasikan program kegiatan dan meyakinkan semua pihak agar 

berpandangan dan memiliki pengertian yang sama terhadap tujuan yang akan dicapai. 
 Membuat indikator ukuran guna menilai sejauh mana capaian kegiatan telah 

dilaksanakan, serta menetapkan baseline. 
 Mencari cara guna meningkatkan keberhasilan program kegiatan tersebut. 
 Melakukan perbaikan kepada program kegiatan yang telah dipilih. 
 Membandingkan indikator ukuran tersebut setelah dilakukan perbaikan dengan 

baseline. 
 Jika program mengalami perbaikan, maka dokumentasi diperbaiki, jika tidak maka 

program tersebut ditinjau kembali. 
 
3.3. Perumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian UAI  
 
Renstra UAI 2016-2020 ini, diturunkan dari Visi dan Misi UAI yang telah disahkan oleh Senat 
Akademik UAI pada tanggal 22 Maret 2011. Setelah visi dan misi dibuat, kemudian ditetapkan 
Pola Induk Pengembangan (PIP), dan Peta Jalan UAI tahun 2015-2025 menuju reputasi 
internasional berdasarkan SK Rektor No.102/SK/R/UAI/VI/2016 pada tanggal 13 Juni 2016. 
 
Setelah tujuan dibuat, maka diturunkan sasaran, strategi pencapaian yang sesuai dengan 
SNPT dan butir Borang BAN-PT. Hal dimaksudkan karena setiap Fakultas/Prodi/ 
Lembaga/Pusat/Bagian/Biro/Unit di UAI sudah terbiasa dengan pengisian dokumen 
akreditasi. 
 
Garis besar strategi pengembangan UAI 2016-2020 sesuai dengan penjabaran dari masing-
masing kelima tujuan dapat dilihat melalui Tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian UAI 2016-2020 

TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

1. Meningkatkan dan 
mengembangkan 
bidang pendidikan 

1. Kualitas 
pendidikan 

1. Merumuskan standar 
kompetensi prodi dan lulusan 
(sikap, pengetahuan, 
keterampilan) berdasarkan KKNI 

     

2. Merumuskan standar mutu 
berdasarkan kriteria 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

Kemenristekdikti dan sesuai visi 
misi UAI 

3. Menyusun kurikulum dan 
perangkat pendukung 
berdasarkan visi/misi, 
kebutuhan pengguna, 
perkembangan iptek, orientasi 
masa depan, dilandasi nilai-nilai 
universal Islam sesuai standar 

     

4. Membuat dan melaksanakan 
berbagai kegiatan akademik, 
menciptakan suasana akademik 
yang kondusif, disertai 
komunikasi interaktif yang 
menyenangkan, dengan 
mengindahkan nilai-nilai moral 
dan etika Islami 

     

5. Penyediaan sarana dan 
prasarana yang menunjang 
kegiatan akademik 

     
 

6. Meningkatkan kualitas Calon 
Mahasiswa Baru (CMB)      

7. Mengusahakan 80% dari prodi 
terakreditasi A sesuai dengan 
tahun reakreditasi dan 
akreditasi institusi (AIPT) baik 
sekali 

     

2. Prestasi 
Mahasiswa 
bidang Akademik 
dan non 
Akademik 

 

1. Merumuskan standar 
Kemahasiswaan sesuai dengan 
visi dan misi UAI 

     
2. Meningkatkan peran WR III, 

Dekan, Kaprodi untuk 
mendukung prestasi akademik 
mahasiswa 

     

3. Meningkatkan peran Biro 
Kemahasiswaan dalam 
pelaksanaan berbagai kegiatan 
non akademik mahasiswa, 
menciptakan suasana non 
akademik yang kondusif, 
disertai komunikasi interaktif 
yang menyenangkan, dengan 
mengindahkan nilai-nilai moral 
dan etika Islami 

     

4. Pemberian beasiswa mahasiswa 
berprestasi      

2. Meningkatkan 
penelitian 
unggulan dan 
pengabdian 
masyarakat 

1. Kualitas dan 
kuantitas 
penelitian  

1. Membuat program 
kegiatan/agenda  penelitian, 
memfasilitasi, memotivasi, 
mendanai, membuat roadmap 
penelitian 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

sesuai strategi 
nasional 

2. Menjadikan UAI 
sebagai kampus 
yang kuat dari 
sisi akademis dan 
mandiri secara 
finansial 

1. Melaksanakan penelitian 
melalui pendanaan 
instansi/lembaga terkemuka 
(Penelitian Unggulan PT, 
Penelitian Inovasi dan 
Teknologi) 

     

2. Melakukan business venture, 
dan membuat program 
endownment 

     

3. Kualitas dan 
kuantitas 
publikasi ilmiah 
baik nasional dan 
internasional 

1. Memotivasi peningkatan 
publikasi ilmiah dan HKI 

     
2. Memotivasi publikasi (artikel, 

buku, buku ajar, dll) bebas 
plagiarisme 

     
4. Akreditasi jurnal 

ilmiah 
1. Menjaga keberkalaan dan 

meningkatkan mutu Jurnal Al-
Azhar Indonesia secara 
berkesinambungan 

     

5. UAI Press 1. Meningkatkan kinerja UAI Press      
6. Kualitas dan 

kuantitas 
pengabdian 
masyarakat oleh 
sivitas akademika 
UAI 

1. Membuat program 
kegiatan/agenda, memfasilitasi, 
memotivasi, mendanai dan 
membuat roadmap abdimas 

     

3. Mengintegrasika
n nilai-nilai Islam 
dalam 
pembentukan 
karakter dan 
budaya korporat  

1. Tersedianya 
konsep tentang 
pengembangan 
dan penerapan 
nilai-nilai Islam 
yang up to date 

1. Pemutakhiran konsep, gagasan, 
dan pemikiran tentang 
pembentukan karakter berbasis 
nilai-nilai Islam 

     

2. Pemutakhiran buku kelas model 
sebagai acuan dalam 
pengembangan dan penerapan 
nilai-nilai Islam dalam 
pembentukan karakter 

     

2. Pembentukan 
mindset 
keilmuan yang 
terintegrasi 
dengan nilai-nilai 
Islam 

1. Sosialisasi buku acuan dasar-
dasar pemikiran Integrasi Nilai-
nilai Islam dan Ilmu 
Pengetahuan 

     

2. Pembuatan buku teks MKU 
yang mengintegrasikan nilai 
Islam 

     

3. Penerapan nilai-nilai Islam 
dalam pembentukan karakter 
sivitas akademika mengacu 
pada buku pedoman 

     

3. Tersedianya 
perangkat 
operasional 
untuk pembinaan 
spiritual, moral, 
dan etika Islam 
serta dijadikan 

1. Mereview buku pedoman 
budaya korporat UAI 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

budaya internal 
institusi UAI 

4. Diterapkan dan 
dikembangkanny
a budaya 
korporat yang 
berlandaskan 
nilai-nilai Islam 
sebagai suatu 
enterprising 
university 

1. Monitoring pelaksanaan budaya 
korporat berlandaskan nilai-nilai 
Islam yang dinamis  

     

5. Menanamkan 
dan menum 
buhkembangkan 
jiwa 
kepemimpinan 
dan 
kewirausahaan 
mahasiswa yang 
berlandaskan 
nilai-nilai Islam 

1. Pelaksanaan perkuliahan JK3 

     

6. Kegiatan 
pendidikan dan 
pengajaran yang 
dilandasi nilai-
nilai Islam 

1. Mereview alat ukur terhadap 
sikap, perilaku dan mindset 
keilmuan yang dilandasi nilai-
nilai Islam 

     

2. Monev pelaksanaan PBM yang 
dilandasi nilai-nilai Islam 

     

3. Menciptakan suasana akademis 
yang dilandasi nilai-nilai Islam 
dalam sikap, perilaku dan 
mindset keilmuan seluruh sivitas 
akademika  

     

7. Kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat yang 
dilandasi nilai-
nilai Islam 

1. Bekerja sama dengan lembaga 
terkait dalam menegakkan etika 
riset       

4. Menerapkan 
sistem 
manajemen dan 
tata pamong 
yang sesuai 
prinsip Good 
University 
Governance 

1. Kualitas dan 
kuantitas SDM, 
baik tenaga 
pendidik maupun 
tenaga 
kependidikan, 
sesuai standar. 

1. Meningkatkan kualifikasi, 
kualitas dan kuantitas tenaga 
pendidik sesuai bidang  

     

2. Menerapkan ekuivalensi tugas 
mengajar dosen 

     

3. Melengkapi kebutuhan  
karyawan, teknisi/laboran/ 
operator/pustakawan sesuai 
kebutuhan 

     

2. Sistem tata 
kelola yang 
efektif dan 

1. Menyempurnakan sistem tata 
kelola dan kepemimpinan 

     

2. Menggunakan KPI sebagai 
monev kinerja SDM      
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TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

pengelolaan yang 
professional 

3. Menyusun dan menerapkan 
reward system untuk sivitas 
akademika 

     

4. Menyusun rencana jangka 
panjang pengembangan dan 
jenjang karir SDM   

     

3. Sistem keuangan 
yang transparan 
dan akuntabel, 
dan teraudit 
secara periodik, 
baik internal 
maupun 
eksternal 

1. Melaksanakan sistem keuangan 
yang baik sesuai dengan prinsip 
akuntansi di Indonesia dan 
diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik (KAP) secara periodik 

     

4. Pelayanan prima 
bagi 
stakeholders, 
dengan tingkat 
kepuasan, 
keamanan dan 
kenyamanan 
yang terjamin 

1. Meningkatkan akurasi dan 
waktu pelayanan 

     

2. Meningkatkan keamanan dan 
keselamatan lingkungan kampus 

     

3. Meningkatkan kenyamanan 
lingkungan kampus 

     

4. Mengukur kepuasan 
stakeholders 

     

5. Diseminasi hasil kerja perguruan 
tinggi sebagai akuntabilitas 
publik, serta keberkalaannya 

     

5. Mencapai 
innovation driven 
enterprising 
university untuk 
menjamin 
keberlangsungan 
institusi 

1. Melakukan 
kegiatan 
pemasaran 
terpadu dan 
berkelanjutan 

1. Menyelenggarakan berbagai 
kegiatan dan event bersama 
guru/siswa SLTA 

     

2. Kerja sama dengan perusahaan 
swasta/instansi pemerintah      

3. Melakukan publikasi melalui 
media cetak, internal, surat 
kabar dan sosial media 

     

2. Pendirian unit 
usaha 

1. Menerapkan tiga unsur 
(excellent, equity, 
enterpreneurship) dalam unit 
usaha 

     

3. Terciptanya 
budaya dan 
mindset inovasi  

1. Menciptakan iklim sosial budaya 
inovatif yang berlandaskan nilai-
nilai Islam di lingkungan UAI 

     

4. Penerapan 
inovasi yang 
berkesinambung
an dalam 
kegiatan 
tridharma dan 
University 
Government 

1. Penerapan inovasi dalam proses 
dan pelaksanaan tridharma 

     

2. Penerapan inovasi proses 
(pelayanan, pengelolaan 
administrasi dan keuangan, 
promosi, dsb.) guna 
meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas kerja 

     

3. Civitas akademika terutama 
mahasiswa  memahami  
pentingnya 
1). Aktifitas  untuk kesehatan 
2). Konservasi air dan energi 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

3). Penelitian pemanfaatan air 
4). Sosialisasi dan pendidikan 

tentang  kepedulian terhadap 
lingkungan 

4. Civitas akademika terutama 
mahasiswa  memahami  
pentingnya 
1). Konservasi air bersih 
2). Konservasi tanah   
3). Pengelolaan sampah menjadi  

produk yang bermanfaat  
4). Sosialisasi kepada 

masyarakat  tentang 
konservasi air dan tanah 

     

5. Civitas akademika terutama 
mahasiswa  memahami  
pentingnya pemanfaatan 
limbah: 
1). Penggunaan solar hasil 

konversi  dari plastik untuk 
bahan bakar diesel (ketika 
listrik mati) 

2). Sosialisasi  dan pendidikan  
kepada masyarakat tentang  
konservasi pemanfaatan 
limbah 

     

6. Civitas akademika terutama 
mahasiswa  memahami  
pentingnya konservasi udara 

     

5. Bekerja sama 
dengan mitra 
strategis dan 
industri dalam 
penggalangan 
dana untuk 
peningkatan 
revenue 

1. Melakukan kerja sama dengan 
mitra strategis dan industri 
dalam memanfaatkan 
CSR/endownment plan, serta 
menjaga hubungan kemitraan 
yang berkesinambungan 

     

6. Membentuk 
inkubator bisnis 
untuk menyemai 
dan 
mengembangkan 
invensi 

1. Mengupayakan perolehan dana 
riset eksternal untuk dapat 
menghasilkan riset unggulan PT 

     

2. Meningkatkan jumlah invensi, 
desain industri, paten (7 rezim 
HKI) untuk menarik partisipasi 
mitra industri  

     

3. Membentuk inkubator bisnis 
dengan unsur-unsur quadruple 
helix 

     

7. Kerja sama 
twinning 
program, double 
degree, program 
recharging, 
exchange 

1. Melaksanakan kerja sama 
dengan berbagai universitas 
terkemuka, dan membina 
kemitraan berkesinambungan 

     



 Renstra UAI 2016-2020 
34 

TUJUAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 16 17 18 19 20 

program, joint-
research, dan 
program 
internasional 

8. Kerja sama 
dengan asosiasi 
profesi/ industri 
untuk pengkinian 
(updating) 
standar 
kompetensi 
profesi yang akan 
dilekatkan 
kepada lulusan 
UAI, serta 
penyaluran 
lulusan dalam 
dunia kerja 

1. Instansi/departemen terkait, 
asosiasi profesi/industri, dan 
membina kemitraan 
berkesinambungan 

     

9. Perencanaan 
pengembangan 
kampus transisi, 
kampus UAI 2 
dan kampus 
terpadu 

1. Membentuk tim pengembangan 
kampus transisi, kampus UAI 2 
dan kampus terpadu 

2. Standar tata kelola antar 
kampus 

     

10. Pengembangan  
akademik: 
Program prodi 
baru STEM dan 
FK, program 
pasca, kelas 
eksekutif, kelas 
sore, serta 
program profesi 
dan pelatihan 

1. Melakukan pemetaan potensi 
pembukaan program baru      

2. Standar tata kelola kelas 
eksekutif, pasca, kelas sore dan 
pelatihan 

     

3. Pembukaan program studi 
STEM dan Kedokteran 

     

4. Pembukaan program pasca 
pada 3 klaster 

     

5. Pembukaan kelas eksekutif, 
kelas sore dan kelas training 

     

6. Penyiapan sarana prasarana 
program baru 

     

 

Terkait dengan Tabel 3.1, maka setiap Fakultas/Prodi/Pusat/Bagian/Biro/Unit dapat 
mengelaborate sendiri sasaran, strategi pencapaian berdasarkan program kegiatan yang 
telah ada, dan atau menambahkan program kegiatan lainnya yang relevan bilamana 
dipandang perlu. 
 

Keseluruhan Renstra 2016-2020 yang disertai program kegiatan, indikator capaian, jadwal 
kerja, dan penanggung jawab serta pelaksana dari setiap kegiatan dapat dilihat pada 
Lampiran 2, sedangkan prioritas penekanan kegiatan Renstra UAI 2016-2020 dapat dilihat 
pada Gambar 6.1. Hubungan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang tertuang dalam 
Renstra UAI yang terkait dengan standar SPMI dan standar komponen BAN-PT disajikan pada 
Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (VTMS) dan Strategi Renstra 

Note:  
1. Tujuan, Sasaran, Strategi Renstra UAI diturunkan dari Visi dan Misi UAI 
2. Program kegiatan Renstra sebagian diambil dari butir-butir standar komponen BAN-PT 
3. Fakultas/Prodi/Lembaga/Pusat/Bagian/Biro/Unit, dapat mengekstraksi butir-butir kegiatan Renstra, 

mengedit, mengelaborasi sesuai keperluan ybs. guna pembuatan Renop/RKAT. 
4. Garis putus-putus menunjukkan bahwa sebagian diambil dari (tidak semuanya secara utuh) 

 
Pada standar komponen BAN-PT, maka standar 1 (VMTS) dan standar 2 harus muncul, supaya 
arah dan mutu apa yang harus dijamin menjadi jelas. Oleh karena itu, keduanya harus dalam 
posisi dimunculkan (enable). Hal yang menjadi kegiatan inti dari suatu proses pendidikan (core 
bussiness process) di universitas adalah standar 3, standar 4, standar 5, dan standar 6, 
sedangkan sebagai pendukungnya atau support dari kesemuanya itu adalah standar 6 (lihat 
Gambar 3.2.). 
 
Penjaminan mutu di UAI mengadopsi seluruh Standar Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan 
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 24 butir, ditambah dengan 5 butir mutu 
khas UAI berdasarkan hasil Rapat Senat UAI tertanggal 11 Oktober 2016 yang berorientasi 
pada visi misi yang sudah ditetapkan, inovasi dan kerja sama, serta kesadaran akan 
pentingnya menjaga ketahanan institusi  dan menumbuhkan budaya institusi. Di samping itu, 
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UAI juga mempunyai standar mutu kemahasiswaan untuk menumbuhkan suasana kondusif 
dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa, dengan mengasah kemampuan otak kiri dan 
otak kanan melalui kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas. 
 
Beberapa tabel baru dapat diekstraksi dari ketiga tabel di atas, sesuai dengan misi, tujuan, 
sasaran dan strategi dari setiap Fakultas/Prodi/Lembaga/Pusat/Bagian/Biro dan Unit yang 
ada. Pada Lampiran 2 diberikan contoh butir-butir sasaran SPMI yang telah diekstraksi dari 
Tabel Renstra lengkap pada Lampiran 2, untuk keperluan Badan Penjaminan Mutu 
Universitas. 
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4. BAB 4. EVALUASI RENSTRA UAI 2011-2015 
4.1. Renstra UAI 2011-2015 
 
Renstra UAI 2011-2015 merupakan renstra strategis jangka menengah yang disusun 
berdasarkan Surat Keputusan Rektor no.011/SK/R/UAI/2012 tanggal 8 Februari 2012. 
Rencana strategis yang dituangkan seiring dengan perubahan, seperti peninjauan kurikulum, 
struktur kepemimpinan, tata kelola, penelitian dan pengabdian masyarakat, kerja sama, dsb.  
 
Pada Buku Renstra UAI 2011-2015, dibahas Evaluasi Diri yang diselaraskan dengan pedoman 
yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), guna memetakan setiap 
komponen dari borang akreditasi, kemudian dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, 
Opportunity, and Threat), disertai beberapa analisis lainnya untuk mendapatkan beberapa 
strategi yang diperlukan. Alat analisis lain yang digunakan adalah Gap Analysis (GA), Root 
Cause Analysis (RCA) dan Force Field Analysis (FFA). 
 
4.2. Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 
 
Evaluasi terhadap Renstra UAI 2011-2015 dilakukan menggunakan pendekatan Gap Analysis 
(GA) dan Spider Web (SW). GA diperoleh dengan cara mengidentifikasi kesenjangan antara 
capaian dan target yang telah ditetapkan. Pendekatan GA dilakukan terhadap 6 kriteria yang 
disesuaikan dengan borang akreditasi BAN-PT, yaitu: (1) Tata pamong, kepemimpinan, sistem 
pengelolaan dan penjaminan mutu, (2) Mahasiswa dan lulusan, (3) Sumber daya manusia, (4) 
Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, (5) Pembiayaan, sarana dan prasarana, 
serta sistem informasi, dan (6) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama. 
 
Data pengisian GA terhadap 6 kriteria diberikan kepada 16 prodi dan 11 biro/pusat/unit untuk 
mengisi capaian yang telah dilakukan pada tahun akademik 2015-2016. TA tersebut dijadikan 
sebagai baseline dalam mengevaluasi keberhasilan Renstra UAI 2011-2015. Hasil pengisian 
GA disajikan pada Lampiran 1. 
 
Biro/Pusat/Unit yang dimaksud adalah: (1) Akademik, (2) Kemahasiswaan, (3) SDM, (4) PMB, 
(5) Promosi, (6) BPMU, (7) LP2M, (8) Perpustakaan, (9) Sarana dan prasarana, (10) Keuangan, 
(11) PKSI, dan (12) Kerja sama dan inovasi. Terdapat 3 status GA, yaitu: (1) Sudah memenuhi, 
artinya tidak terjadi gap, yang setara dengan nilai nol atau negatif, (2) Minor gap, terjadi 
minimum gap dengan nilai kurang dari 25%, dan (3) Major gap, terjadi maksimum gap dengan 
nilai lebih dari 25%. 
 
4.2.1. Gap Analysis Tridharma Perguruan Tinggi 
 
Pada GA tridharma PT terdiri dari 4 pengisian item, yaitu: yang terkait dengan akademik, 
prodi, kemahasiswaan, serta Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M). Isian item 
akademik dilakukan oleh Biro Administrasi dan Akademik, item prodi diisi oleh ke-16 prodi 
UAI, dan P2M diisi oleh LP2M. 
 

BAB 4 
EVALUASI RENSTRA UAI 2011-2015 
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a. Gap Analysis Akademik 
 
Akademik memiliki empat item isian, yang seluruhnya teridentifikasi berstatus major gap. 
Keempat item tersebut adalah: (1) Belum tersedianya buku panduan PA dan perbaikannya, 
(2) Buku panduan TA/skripsi dan perbaikannya sudah tersedia, tetapi belum dilengkapi 
dengan persyaratan keahlian dosen pembimbing, (3) Target umpan balik dilaksanakan dari: 
dosen, mahasiswa, alumni, dan penggunaan lulusan secara konsisten, datanya direkam, dan 
disertai tindak lanjut, tetapi baru dlaksanakan kepada mahasiswa saja, dan (4) Nilai rata-rata 
passing grade masih rendah, yaitu 40 dari target nilai 60.  
 
b. Gap Analysis Prodi 

 
GA Prodi berisi 4 kriteria dengan 33 item isian, yaitu: (1) Mahasiswa dan lulusan, (2) SDM, (3) 
Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, dan (4) Penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan kerja sama. Berdasarkan hasil isian GA yang diberikan kepada seluruh prodi 
dan kompilasi yang dilakukan tim Renstra.  
 
Keenambelas prodi di UAI memiliki capaian yang baik (tidak terjadi gap) terhadap 5 item isian, 
yaitu: (1) Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan, yaitu: 5,81 bulan, (2) 
Persentase DTT/(DT+DTT), (3) Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai 
bidangnya, yaitu: hanya 1 orang DTT pada setiap prodi, (4) Rasio DT:Mahasiswa, dan (5) 
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen, yaitu: minimal 7 mahasiswa setiap 
tahunnya. 
 
Hampir seluruh prodi di UAI telah memiliki dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan, 
serta peta kurikulum sesuai kompetensi. Tersisa 1 prodi yang belum lengkap memiliki 
dokumen tersebut, sehingga nilai capaiannya hanya terpaut 1%. Oleh sebab itu, item ini 
masuk dalam kriteria minor gap.  
 
Terdapat 2 capaian yang cukup besar gapnya dan berstatus minor gap terhadap 17 item isian. 
Dua capaian tersebut, yaitu: (1) Pelaksanaan lokakarya proses Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM) setiap prodi setiap awal tahun ajaran, dan (2) Kelengkapan seluruh MK dengan silabus, 
dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena 
belum semua prodi menjadwalkan dan menganggarkan kegiatan lokakarya untuk 
memperoleh lesson learned dalam rangka memperbaiki proses KBM di masa mendatang. 
 
Dalam hal beban kerja DT untuk 12 sks dalam tiap semester, prodi telah mencapai angka yang 
cukup memuaskan, walaupun jika dievaluasi dengan GA masih masuk dalam status minor gap, 
yaitu 10,71% dari target 12%.  
 
Namun, masih terdapat pencapaian yang rendah dari isian prodi, sehingga masuk dalam 
major gap terhadap 11 item isian. Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam 
waktu 6 bulan hanya 43,57%. Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan 
praktikum baru mencapai 75%, padahal target yang diinginkan adalah 100% tercapai pada TA 
2014-2015. Selain itu, pemutakhiran data lulusan hanya mencapai 71% dengan target 100%.  
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Terkait dengan materi ajar, peranan Kelompok Keahlian (KK) sebagai peer-review, untuk 
menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian masih rendah, yaitu hanya 
41% dari target 100%. Dalam hal penyiapan modul praktikum, persentasenya masih rendah, 
yaitu 61% dari target 100%. Oleh sebab itu, kedua aspek ini masih termasuk dalam status 
major gap. 
 
Keenambelas prodi memiliki capaian yang baik pada jumlah mahasiswa yang melakukan 
TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen dengan nilai rata-rata 6,93 melebihi nilai target 5. 
Item ini termasuk dalam kriteria penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.   
 
c. Gap Analysis Kemahasiswaan 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada Biro Kemahasiswaan terdiri dari 4 item isian, 1 item isian 
berstatus minor gap dan 3 item isian berstatus major gap. Kemahasiswaan di UAI memiliki 
capaian yang cukup baik (minor gap) untuk item terbentuknya organisasi kemahasiswaan di 
setiap level institusi, yaitu mencapai nilai 82,14% dari target 90%. Pada rutinitas 
kemahasiswaan, organisasi yang yang ada juga telah berfungsi dengan baik.  
 
Hal ini dapat terealisasi karena UAI telah memiliki Koordinator Kemahasisawaan pada tingkat 
fakultas yang ditetapkan dalam SK Rektor, dan Kaprodi yang selalu memonitor kegiatan 
kemahasiwaan, serta tingginya komitmen pimpinan dalam mendukung kegiatan organisasi 
kemahasiswaan. 
 
Kemahasiswaan di UAI memiliki status major gap untuk: (1) Jumlah penghargaan atas prestasi 
mahasiswa per prodi per tahun, (2) Pemutakhiran dokumentasi data lulusan (tracer study), 
dan (3) Pertukaran mahasiswa dalam program ke luar negeri, serta mahasiswa asing yang 
belajar di UAI. 
 
d. Gap Analysis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada LP2M terdiri dari 17 item isian, 13 item isian berstatus 
memenuhi target dan 4 item isian berstatus major gap. Capaian kegiatan P2M yang 
dilaksanakan Dosen Tetap (DT) UAI yang terkait dengan jumlah judul P2M dan publikasi karya 
ilmiah sudah cukup baik, hal ini terlihat dari status memenuhi target pada GA. Kegiatan ini 
dapat terealiasasi karena tingginya komitmen pimpinan dalam mendukung kegiatan P2M, 
diantaranya dengan menyediakan dana kegiatan P2M bagi DT melalui kompetisi internal UAI 
dan mengundang narasumber dari Kemenristekdikti atau institusi terkemuka lain untuk 
memotivasi DT dalam menghasilkan menghasilkan kegiatan P2M, publikasi dan produk 
Kekayaan Intelektual (KI). 
 
Capaian yang masih berstatus major gap adalah jumlah riset (program) unggulan yang belum 
sepenuhnya sejalan dengan roadmap penelitian per klaster.  Hal ini menjadi acuan untuk 
memperbaiki pengembangan Rencana Induk Penelitian (RIP) UAI 2016-2020. Salah satu 
strategi yang ditetapkan dalam merealisasikan kegiatan penelitian unggulan perguruan tinggi 
adalah melalui penyusunan tata kelola pusat studi. 
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Konsistensi keberkalaan penerbitan jurnal UAI dan pengajuan jurnal UAI terakreditasi belum 
dapat terealiasaasi, hal ini terjadi karena standar penetapan akreditasi jurnal menjadi 
semakin sulit, tetapi belum diiringi dengan komitmen dari redaksi jurnal dalam 
pengelolaannya. Selain itu, jumlah produk inovasi paten industri (termasuk KI) di setiap prodi 
dan pusat-pusat studi masih rendah. Hal ini tampak pada status major gap, bahwa hasil luaran 
P2M dalam bentuk KI belum merata. 
 
Berdasarkan GA tridharma PT, untuk menganalisis pencapaian 16 prodi di UAI, maka dibuat 
grafik radar atau yang lebih dikenal dengan spider web chart (SW). Grafiknya disajikan pada 
Gambar 4.1.  

 
Gambar 4.1 Pencapaian Prodi berdasarkan Renstra UAI 2011-2015 dengan GA 

 
Pada Gambar 4.1. terlihat bahwa Prodi Teknik Elektro memiliki pencapaian yang paling baik, 
diikuti dengan Prodi Biologi. Hal ini disebabkan karena kedua prodi ini memiliki rasio dosen 
dan mahasiswa yang baik, yaitu 1:10 untuk Teknik Elektro dan 1:17 untuk Biologi. Selain itu, 
prodi ini memiliki keterlibatan jumlah mahasiswa dalam penelitian dosen yang cukup baik dan 
konsisten untuk setiap tahunnya, yaitu: 11 mahasiswa untuk Teknik Elektro dan 17 mahasiswa 
untuk Biologi. 
 
4.2.2. Gap Analysis Pendukung Tridharma Perguruan Tinggi 
 
Pada GA pendukung Tridharma PT terdiri dari 4 pengisian item, yaitu: (1) Promosi-Penerimaan 
Mahasiswa Baru (PMB), (2) Sistem informasi, (3) Perpustakaan, dan (4) Sarana prasarana. 
Isian Promosi-Penerimaan Mahasiswa Baru diisi oleh Biro Humas dan Promosi, serta Biro 
PMB. Isian sistem informasi diisi oleh Kepala Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI). 
Isian perpustakaan oleh Kepala Unit Perpustakaan, dan isian sarana prasarana oleh Kepala 
Biro Sarana Prasarana. 
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a. Gap Analysis Promosi dan PMB 
 
Pada saat masa berlaku Renstra UAI 2011-2015, Biro Promosi terpisah dengan Biro PMB, 
sehingga identifikasi GA dilakukan secara terpisah. Identifikasi GA yang dilakukan pada Biro 
Promosi terdiri dari 9 item isian, 5 item isian berstatus memenuhi target, 3 item berstatus 
minor gap, dan 1 item isian berstatus major gap. Identifikasi GA yang dilakukan pada Biro 
PMB terdiri dari 7 item isian, 3 item isian berstatus memenuhi target, 3 item berstatus minor 
gap, dan 1 item isian berstatus major gap.  
 
Capaian kegiatan promosi sudah baik untuk publikasi UAI ke media massa yang dilakukan 
minimal dua kali dalam setiap bulannya, selain itu, pembuatan newsletter UAI juga telah 
dilakukan dalam tiap bulannya. Kegiatan yang belum tercapai, sehingga masih memiliki status 
major gap di promosi adalah jumlah umpan balik customer user pada sosial media baru 
mencapai 17 dari target 25. 
 
Capaian yang melampaui target untuk PMB adalah jumlah penerimaan mahasiswa baru 
sebanyak 712 mahasiswa baru, dari penetapan target sebesar 650 mahasiswa baru. 
 
Capaian kegiatan PMB adalah penyebaran jumlah propinsi asal dari mahasiswa aktif UAI 
sekarang yang sudah mencapai nilai 15 dari target 5. Rasio calon mahasiswa yang 
registrasi/lulus seleksi sudah baik, dari target 65, telah melebihi hingga 72. Rasio mahasiswa 
transfer/mahasiswa bukan transfer sudah baik, yaitu 1, dari target 0,1. 
 
Minor gap terjadi pada rasio calon mahasiswa ikut seleksi/daya tampung. Target yang 
ditetapkan adalah 2,5 sedangkan capaian sebesar 2.   
 
b. Gap Analysis Sistem Informasi 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada PKSI terdiri dari 14 item isian, 7 item isian berstatus 
memenuhi target, 2 item berstatus minor gap, dan 5 item isian berstatus major gap. Capaian 
sistem informasi adalah ketersediaan sisinfo akademik berbasiskan web, dan webbase service 
bagi dosen, karyawan, mahasiswa dan orangtua, serta pembuatan multilingual website yang 
melampaui target, tercapai 10 sisinfo dari 9 target yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas 
bandwidth juga sudah mencapai 22Mbps dari target 10Mbps.  
 
Sistem pendukung pengambilan keputusan belum tersedia lengkap, sehingga item ini menjadi 
berstatus major gap, karena diharapkan pada tahun ini sudah tersedia secara lengkap, efektif, 
objektif dan digunakan secara efektif dan efisien. Status major gap lain terjadi pada belum 
tersedianya blue print pengembangan sistem informasi dan sistem keamanan terpadu 
(perangkat pendukung). 
 
c. Gap Analysis Perpustakaan 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada Unit Perpustakaan terdiri dari 2 item isian yang 
seluruhnya berstatus major gap, yaitu: (1) Belum tersedianya pustakawan berijazah S2 
Perpustakaan, dan (2) Belum tersedia secara lengkap sarana dan prasarana yang sesuai 
standar Dikti, tetapi e-library dan ruang multimedia telah tersedia. 
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d. Gap Analysis Sarana dan Prasarana 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada Biro Sarana dan Prasarana terdiri dari 7 item isian, 6 item 
isian berstatus memenuhi target dan 1 item isian berstatus major gap. Enam item isian yang 
berstatus memenuhi target, yaitu: (1) Telah tersedia sarana prasarana non akademik untuk 
olahraga, seni dan kesehatan, (2) Workshop tentang service excellent terlaksana guna 
meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, (3) Sudah tidak ada insiden keamanan dan 
terpenuhinya rasio tenaga keamanan, (4) Telah 60% terpenuhi fasilitas kenyamanan (sanitasi, 
parkir, ruangan, taman, dll) sesuai target yang ditetapkan, dan (5) Tersedianya sistem 
keamanan terpadu (perangkat pendukung). 
 
Satu item yang berstatus major gap yaitu belum terpenuhi jumlah tenaga keamanan. Saat ini 
baru terpenuhi 10 orang, sementara target yang ditetapkan adalah 21 orang. Oleh sebab itu, 
ketersediaan tenaga keamanan masuk dalam status major gap. 
 
4.2.3. Gap Analysis Tata Pamong Perguruan Tinggi 
 
Pada identifikasi GA tata pamong PT terdiri dari 4 pengisian item, yaitu yang terkait dengan: 
(1) SDM, (2) Keuangan, (3) Penjaminan mutu universitas, dan (4) Kerja sama. Isian SDM diisi 
oleh Kabiro SDM, isian keuangan diisi oleh Kabiro Keuangan, isian penjaminan mutu 
universitas oleh Ketua BPMU, dan isian kerja sama diisi oleh Kabiro Kerja sama. 
 
a. Gap Analysis SDM 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada Biro SDM terdiri dari 14 item isian, 5 item isian berstatus 
memenuhi target, 5 item berstatus minor gap, dan 4 item isian berstatus major gap. Lima 
item isian yang sudah memenuhi target adalah: (1) Sepuluh DT mengikuti tugas belajar 
program Doktor dari target tujuh DT, (2) Telah tercapai 18% DT menjadi anggota dalam bidang 
akademik dan profesi dari target 10%, (3) Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak 
sesuai bidangnya, (4) Rasio dosen dan mahasiswa sudah mendekati ideal, dan (5) Telah 
tersedia buku pedoman tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, 
retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 
 
Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 berdasarkan beberapa capaian SDM yang masih berstatus 
minor gap, adalah: (1)  Baru tercapai 94% DT berpendidikan S2 dan S3 dari target 98%, (2) 
Baru tercapai 31% dosen yang memiliki tersertifikasi dari target 35%, (3) Baru tercapai 54% 
laboran/teknisi/operator programmer per prodi dari target  70%, (4) Belum semua prodi 
memiliki 2 tenaga administrasi, masih ada beberapa prodi yang memiliki 1 orang tenaga 
administrasi, dan (5) Belum sepenuhnya tercapai peningkatan kualifikasi dan kompetensi 
tenaga administrasi melalui upaya belajar/pelatihan, fasilitas,  dan dunia kerja. 
 
Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 berdasarkan beberapa capaian SDM yang masih berstatus 
major gap, adalah: (1)  Baru tercapai 16% DT berpendidikan S3 dari target 30%, (2) Baru 
tercapai 9% DT yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dari target 22%, (3) Belum 
tersedia pustakwan berijazah S2 perpustakaan, (4) Penyempurnaan dokumen analisis 
jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial baru 
terealisasi 25% dari target 50%, dan (5) Pelaksanaan laporan hasil survai kepuasan dosen, 
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pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan 
sumberdaya manusia yang jelas, komprehensif, dan mudah diakses oleh pemangku 
kepentingan baru dilaksanakan 1 tahun sekali, dari target 3 kali dalam setahun. 
 
b. Gap Analysis Keuangan 
 
Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 berdasarkan capaian keuangan belum semuanya memenuhi 
target. Salah satu capaian yang sudah melampaui target adalah pembentukan unit usaha. 
Pembentukan UAI Corporate telah tercapai 3 unit usaha dari target 1 unit usaha yang 
ditetapkan, terdiri dari: UAI Press, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dan 
Cambridge International Examinations (CIE). 
 
Biaya operasional mahasiswa adalah sebesar Rp.16,90 juta/mahasiswa/tahun, dan hal ini 
belum mencapai target sebesar Rp.19 juta/mahasiswa/tahun. Sehingga item ini masuk dalam 
status minor gap. 
 
Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih berstatus major gap. Pada tahun 
ini, total dana penelitian yang diterima UAI adalah sebesar Rp.286 juta, dibagi dengan 136 DT, 
maka nilainya baru mencapai Rp.2,1 juta/DT/tahun dari target Rp.7 juta/DT/tahun. Untuk 
total dana pengabdian kepada masyarakat yang diterima UAI adalah sebesar Rp.78 juta, 
dibagi dengan 136 DT, maka nilainya baru mencapai Rp.0,57 juta/DT/tahun dari target Rp.3 
juta/DT/tahun. 
 
c. Gap Analysis Penjaminan Mutu  
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada BPMU terdiri dari 22 item isian, 16 item isian berstatus 
memenuhi target dan 6 item isian berstatus major gap. Enam belas item yang memenuhi 
target capaian adalah: (1) Lima pilar yang dimiliki telah memenuhi struktur tata pamong  
(kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil), (2) Manual pedoman sistem 
pengelolaan -fungsional dan operasional- telah tersedia, (3) Pedoman dan pelaksanaan kode 
etik telah tersedia dengan sangat lengkap dan jelas, serta dilaksanakan secara efektif, (4) Hasil 
kinerja universitas secara berkala telah disebarluaskan kepada stakeholders setiap tahun, (5) 
Telah terlaksana pembinaan prodi dalam hal pengembangan dan penyusunan dokumen 
akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana dan informasi, (6) Dokumen perencanaan 
penerimaan dan pengalokasian dana (RAPB) dan realisasi RAPB telah terlaksana secara 
periodik, (7) Audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian telah dilaksanakan, (8) Buku pedoman sistem otonomi tata kelola dan 
perbaikan statuta tersedia, (9) Tingkat kepatuhan menjalankan peraturan telah dikontrol oleh 
sistem yang didukung oleh ICT, (10) Visi dan misi PT telah disosialisasikan secara sistematis 
dan berkelanjutan, (11) Monev SPMI untuk proses pembelajaran telah dilaksanakan secara 
konsisten, (12) Telah 90% tersedia dokumen manual mutu dengan pelaksanaannya, (13) 
Sosialisasi SPMI dan budaya mutu telah terlaksana setiap tahun ajaran, disertai pelatihan, (14) 
Pelaksanaan sistem penjaminan mutu telah 80% berjalan sesuai dengan standar penjaminan 
mutu, ada  umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap secara 
efektif, efisien, dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, (15) Telah dilakukan 
penerapan kode etik perilaku yang Islami pada jajaran manajemen dan organisasi, dan (16) 
Telah tersedia produk kebijakan akademik tingkat universitas/fakultas. 
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Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 berdasarkan capaian Penjaminan Mutu UAI 6 item yang 
berstatus major gap adalah: (1) Buku pedoman SOP keuangan telah tersedia dalam bentuk 
hardcopy maupun softcopy, tetapi belum dapat diunduh di website UAI, (2) Belum tersedia 
dan belum diterapkan reward system berbasis ICT kepada sivitas akademika yang berprestasi, 
(3) Belum tersedia monev pencapaian sasaran pembentukan  karakter dan mindset keilmuan 
Islami bagi penyempurnaan strategi pembelajaran, (4) Baru 2 prodi terakreditasi A, yaitu Ilmu 
Komunikasi dan Sastra Arab, (5) Kepemimpinan baru memiliki karakteristik kepemimpinan 
dan operasional sedangkan kepemimpinan publik belum sepenuhnya dimiliki, dan (6) Proses 
pembukaan program pasca sarjana S2 baru terealisasi 1 untuk Prodi Ilmu Hukum dari target 
minimal 3 prodi. 
 
d. Gap Analysis Kerja Sama dan Inovasi 
 
Identifikasi GA yang dilakukan pada Biro Kerja Sama dan Inovasi terdiri dari 14 item isian, 9 
item isian berstatus memenuhi target dan 5 item isian berstatus major gap. Evaluasi Renstra 
UAI 2011-2015 berdasarkan capaian Kerja sama dan Inovasi sudah 72% item memenuhi 
target. Capaian tersebut adalah: (1) Telah terlaksana 3 produk inovasi dalam peningkatan 
pelayan untuk kegiatan tridharma, seperti pengelolaan administrasi-keuangan, marketing, 
dan paperless, (2) Terjadi peningkatan jumlah kegiatan kerja sama dengan universitas 
terkemuka dalam negeri, terealisasi 6 kegiatan dari target 3 kegiatan, (3) Terjadi peningkatan 
jumlah kegiatan kerja sama dengan universitas terkemuka luar negeri, terealisasi 5 kegiatan 
dari target 2 kegiatan, (4) Terjadi peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari strategic 
partners sebesar 80% dari target 30%, (5) Sosialisai inovasi dalam menunjang proses 
tridharma terlaksana 6 kali tahun ini dari target 1 kali dalam 1 tahun, (6) Frekuensi innocafe 
terlaksana 1 kali setiap bulan sesuai target, (7) ELS on innovation terlaksana 1 kali dalam setiap 
3 bulan di tahun ini, (8) Terlaksana 20 MoU kerja sama dengan Industri/Bisnis dari target 7 
MoU, dan (9) Terlaksana 32 kegiatan kerja sama dari target 10 kegiatan kerja sama. 
 
Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 berdasarkan capaian Kerja sama dan Inovasi sebanyak 28% 
item yang belum memenuhi target. Diantaranya adalah: (1) Jumlah kegiatan kerja sama 
dengan strategic partner dalam dan luar negeri per tahun baru terealisasi 10 kegiatan dari 
target 25 kegiatan, (2) Jumlah kegiatan kerja sama untuk penggalangan dana CSR, endowment 
plan, terealisasi 10 kegiatan dari target 20 kegiatan, (3) MoU Kerja sama dengan PT baru 
terealiasasi 4 kegiatan dari target 8 kegiatan, (4) MoU Kerja sama dengan Instansi Pemerintah 
baru terealiasasi 5 kegiatan dari target 8 kegiatan, dan (5) Baru terealisasi 14 mitra strategis 
dari target 20 mitra strategis. 
 
Berdasarkan GA Pendukung tridharma PT dan tata kelola PT untuk menganalisis pencapaian 
10 biro/pusat/unit ditambah rata-rata gabungan 16 prodi di UAI, maka dibuat grafik SW yang 
disajikan pada Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Pencapaian Biro/Pusat/Unit dan 16 Prodi berdasarkan Renstra UAI 2011-2015 

dengan GA 
 
Pada Gambar 4.2. terlihat bahwa Biro Kerja sama dan Inovasi memiliki pencapaian yang paling 
baik, hal ini dikarenakan oleh rendahnya target capaian yang ditetapkan pada Renstra UAI 
2011-2015. Seperti pada item persentase peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari 
strategic partners, ditetapkan target sebesar 30% dan berhasil dicapai melampaui nilai target 
sebesar 80%. 
 
Selain itu, sosialisasi inovasi dalam menunjang proses tridharma berhasil dilaksanakan 6 kali 
dari target 1 kali setahun. Item lain yang melampaui target adalah peningkatan jumlah 
kegiatan kerja sama dengan universitas terkemuka luar negeri per tahun, realisasi exchange 
program, recharching program dan dual program dapat terealisasi sebanyak 5 kegiatan dari 
target 2 kegiatan. 
 
Pencapaian target yang berhasil dilakukan oleh Biro Kerja sama dan Inovasi merupakan bukti 
bahwa UAI telah dapat melaksanakan kerja sama pada skala nasional dan internasional. 
Sehingga pada target capaian Renstra UAI 2016-2020 di bidang kerja sama, penetapannya 
harus ditingkatkan. 
 
Secara keseluruhan pencapaian target prodi di UAI masih memiliki nilai yang harus 
ditingkatkan, karena pencapaian yang diraih belum terdistribusi secara merata di 16 prodi 
yang ada di UAI. BPMU dan LP2M memiliki pencapaian yang mendekati nilainya, yaitu 0,79 
dan 0,80. Pada BPMU, nilai pencapaiannya belum optimal, karena masih terdapat 5 major 
gap seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada LP2M, nilai pencapaiannya belum optimal, 
karena masih terdapat 4 major gap seperti yang dijelaskan sebelumnya. 
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Unit Perpustakaan di UAI memiliki nilai GA terendah. Hal ini disebabkan oleh item target pada 
Renstra UAI 2011-2015 yang ditetapkan kurang detail, sehingga kurang mencerminkan 
capaian yang sesungguhnya. Seperti pada item sarana dan prasarana perpustakaan, target 
pencapaian dapat lebih diarahkan ke jumlah koleksi bahan pustaka tercetak dan digital, 
ketersediaan jurnal online, sistem pengelolaan perpustakaan terintegrasi, perawatan bahan 
pustaka tercetak dan pengembangan bahan pustaka dalam digital. Oleh karena itu, item 
target pada unit Perpustakaan di Renstra UAI 2016-2020 dibuat lebih detail. 
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5. BAB 5. EVALUASI DIRI 
Penyusunan Renstra UAI 2016-2020 diawali dengan evaluasi diri terhadap data TA 2015-2016. 
Data ini diperoleh dari Evaluasi Mutu Internal (EMI) yang diisi oleh 16 Prodi dan seluruh 
Biro/Pusat/Unit yang terdapat di UAI. Isian EMI telah dilakukan secara rutin satu kali dalam 
satu tahun akademik.  
 
Isian evaluasi diri dituangkan dalam 3 kriteria, yaitu: (1) Tridharma PT, (2) Pendukung 
Tridharma PT, dan (3) Tata pamong. Hasil EMI yang diperoleh dari seluruh unit diidentifikasi 
kesenjangannya antara capaian dengan target yang ditentukan menggunakan Gap Analysis 
(GA). Terdapat 3 status GA, yaitu: (1) Memenuhi target, artinya tidak terjadi gap, yang setara 
dengan nilai nol atau negatif, (2) Minor gap, terjadi minimum gap dengan nilai kurang dari 
25%, dan (3) Major gap, terjadi maksimum gap dengan nilai lebih dari 25%. 
 
Kesenjangan yang berstatus major gap akan diidentifikasi akar permasalahannya dengan 
bantuan fishbone diagram menggunakan metode root cause analysis. Setelah akar 
permasalahan teridentifikasi, kemudian dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats). Dari hasil SWOT setiap komponen, diidentifikasi semua 
Kelemahan dan Ancaman yang paling penting untuk diatasi, kemudian dipasangkan dengan 
Kekuatan dan Peluang yang cocok untuk mengatasinya. Setelah itu dirumuskan strategi 
pengembangan yang ditabelkan menurut pasangan dalam analisis SWOT yaitu: 
 
1. Strategi S-O (perluasan): Memilih keuntungan dari pasangan Kekuatan dan Peluang. 
2. Strategi W-O: Mengarahkan peluang dari pasangan Kelemahan dan Peluang. 
3. Strategi S-T (konsolidasi): Mengerahkan kekuatan dari Pasangan Kekuatan dan Ancaman. 
4. Strategi W-T: Mengendalikan ancaman dari pasangan Kelemahan dan Ancaman. 
 
Hasil strategi yang diperoleh dari analisis SWOT dilanjutkan dengan menetapkan prioritas 
alternatif solusi dengan metode Analisis Medan Daya atau Force Field Analysis (FFA). Metode 
ini mengembangkan strategi SWOT menjadi solusi pemecahan masalah yang diusulkan 
(counter measures proposed solution) melalui scoring yang dilakukan oleh pimpinan UAI 
yaitu: (1) Rektor, (2) Wakil Rektor I, (3) Wakil Rektor II, (4) Wakil Rektor III, (5) Ketua BPMU, 
dan (6) Ketua LP2M. Hasil scoring dari setiap pimpinan dianggap sebagai pendapat pakar yang 
digabungkan pendapatnya melalui rata-rata geometri atau Center of Geometry (CoG) yang 
terdapat dalam Marimin (2004). 
 
Scoring dilakukan terhadap driving dan restraining force. Driving force merupakan kriteria 
pendukung sedangkan restraining force merupakan kriteria penghambat (kendala). Jika faktor 
penghambat lebih besar daripada faktor pendukung, maka harus ditetapkan strategi untuk 
mengatasi faktor penghambat (action to be taken). Strategi yang ditetapkan pada FFA 
merupakan strategi yang dijadikan dasar pada implementasi Rencana Strategis UAI 2016-
2020 sesuai visi, misi dan tujuan UAI. 
 
 
 
 

BAB 5 
EVALUASI DIRI 
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5.1 Evaluasi Diri Tridharma PT 
 
Evaluasi diri kriteria ini dibagi menjadi 4 sub kriteria sesuai dengan pengelompokan kriteria 
Evaluasi Mutu Internal (EMI), yaitu: (1) Akademik, (2) Prodi, (3) Kemahasiswaan, dan (4) P2M.  
 
5.1.1. Akademik 
 
a. Mahasiswa Baru 
 
Setiap tahun UAI menyelenggarakan tes seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru yang 
dilaksanakan dalam empat gelombang utama dan dilanjutkan dengan satu atau dua 
gelombang khusus (disebut gelombang kelima). Adapun materi yang diujikan adalah Tes 
Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris. Selain itu, sebagian Fakultas juga 
menyelenggarakan ujian tambahan berupa wawancara untuk lebih memahami motivasi 
mahasiswa masuk ke prodi pilihannya. UAI menetapkan passing-grade untuk nilai TPA yang 
kemudian menjadi dasar dalam penilaian apakah calon mahasiswa yang bersangkutan lolos 
seleksi atau tidak. 
 
Khusus untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu 
secara ekonomis tanpa memandang letak geografis, maka UAI menerapkan prinsip ekuitas, 
menyediakan bantuan beasiswa korporat atau beasiswa nusantara, yang pengumumannya 
dapat diakses pada website UAI yakni http://www.uai.ac.id. UAI menerima mahasiswa yang 
cacat fisik, asalkan mereka dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan yang 
berlaku, namun karena keterbatasan lahan, asrama untuk mahasiswa belum dimiliki. 
 
Perkembangan jumlah mahasiswa baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 
TA 2011/2012 hingga 2015/2016. Pada TA 2015/2016, Prodi Ilmu Komunikasi memiliki jumlah 
mahasiswa baru terbanyak sebesar 208 orang, sementara Prodi Teknik Elektro hanya memiliki 
16 orang mahasiswa baru. Magister Ilmu Hukum memiliki peningkatan jumlah mahasiswa 
baru yang cukup signifikan setelah dibuka pada TA 2014/2015 sebanyak 24 orang menjadi 39 
orang pada TA 2015/2016. 
 
Pada TA 2013/2014, Fakultas Psikologi dan  Pendidikan memutuskan untuk mengubah nama 
Prodi Tarbiyah PAUD menjadi PG PAUD dengan mengacu pada ketentuan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menyebabkan Prodi Tarbiyah PAUD tidak lagi memiliki 
mahasiswa aktif, sehingga pada TA 2015/2016 jumlah mahasiswa baru PG PAUD meningkat 
menjadi 78 mahasiswa karena menerima mahasiswa pindahan dari Prodi Tarbiyah PAUD. 
Tabel 5.1. menyajikan data Perkembangan jumlah mahasiswa baru per tahun akademik 5 
tahun terakhir 
 

Tabel 5.1 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Per Tahun Akademik 5 Tahun Terakhir 

Program Studi 
Tahun Akademik 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Teknik Industri 26 34 30 34 32 

Teknik Informatika 32 31 22 30 32 

Teknik Elektro 21 19 13 22 16 

http://www.uai.ac.id/
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Program Studi 
Tahun Akademik 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Biologi 33 27 21 23 28 

Manajemen 65 53 53 66 75 

Akuntansi 37 38 38 38 35 

Sastra Arab 22 20 15 24 36 

Sastra Cina 27 21 17 17 20 

Sastra Inggris 29 39 36 34 39 

Sastra Jepang 29 22 25 25 31 

Bimbingan Penyuluhan 
Islam (Konseling) 

0 0 0 17 21 

Tarbiyah PAUD 28 22 0 0 0 

Psikologi 68 82 76 75 89 

PG PAUD 0 0 24 17 78 

Ilmu Hukum 48 41 36 43 36 

Ilmu Hubungan 
Internasional 

74 100 73 57 69 

Ilmu Komunikasi 126 121 139 166 208 

Magister Ilmu Hukum 0 0 0 24 39 

Total 665 670 618 712 884 

 
Beasiswa korporat disediakan UAI bagi mahasiswa baru yang lolos persyaratan berdasarkan 
kriteria nilai rata-rata minimal 8,00 dan prestasi non akademik yang dimiliki. Saat ini, beasiswa 
korporat berasal dari Arifin Panigoro dan Pertamina. Data jumlah beasiswa korporat yang 
diterima tahun 2012-2015 disajikan pada Tabel 5.2. 

 
Tabel 5.2 Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Korporat Tahun 2012-2015 

FAKULTAS PRODI 
JUMLAH 

2012 2013 2014 2015 

FST 

Teknik Industri 2 1 3 4 

Teknik Informatika 5 2 5 3 

Teknik Elektro 3 1 8 7 

Biologi 4 3 1 4 

FE 
Manajemen - - 2 1 

Akuntansi 1 4 4 4 

FH Ilmu Hukum 5 15 9 4 

FISIP 
Ilmu Hubungan Internasional 1 - 3 2 

Ilmu Komunikasi - 3 5 2 

FS 

Sastra Arab 1 2 4 3 

Sastra Cina 2 - 7 5 

Sastra Jepang - 1 1 3 

Sastra Inggris - - - 2 

FPP 

Psikologi 2 - - 1 

Bimbingan Penyuluhan Islam - - - 9 

PG PAUD - 3 5 10 

TOTAL 26 35 57 64 
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Selain beasiswa yang berasal dari beasiswa Korporat, mahasiswa baru UAI juga menerima 
beasiswa Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi (Bidikmisi) dari Kemenristekdikti. 
Beasiswa Bidikmisi diterima UAI mulai tahun 2013 hingga saat ini. Tabel 5.3 menyajikan data 
mahasiswa baru penerima beasiswa Bidikmisi pada tahun 2013-2015. 
 
Persentase mahasiswa baru penerima beasiswa korporat dan Bidikmisi pada tahun 2012 
adalah 3,8%, pada tahun 2013 adalah 7,4%, pada tahun 2014 adalah 10,8%, dan pada tahun 
2015 adalah 8,4%. Pada Tabel 5.3 tampak terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru 
penerima beasiswa Korporat seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa baru. Sedangkan, 
jumlah mahasiswa baru penerima beasiswa Bidikmisi menurun 50% ditahun 2015. Hal ini 
disebabkan oleh kebijakan baru Kemenristekdikti terkait rumusan baru kuota Bidikmisi dan 
pertimbangan penambahan 25 PTN baru sebagai pengelola Bidikmisi.  

 
Tabel 5.3 Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Tahun 2013 -2015 

FAKULTAS PRODI 
JUMLAH 

2013 2014 2015 

FST 

Teknik Industri 2 1  

Teknik Informatika 1 2  

Teknik Elektro 1 3  

Biologi 1 1  

FE 
Manajemen   1 

Akuntansi 1 1 1 

FH Ilmu Hukum 1 1  

FISIP 
Ilmu Hubungan Internasional    

Ilmu Komunikasi  4 1 

FS 

Sastra Arab 2 3 1 

Sastra Cina   2 

Sastra Jepang 1 1 1 

Sastra Inggris  1 1 

FPP 

Psikologi 1 2 1 

Bimbingan Penyuluhan Islam    

PG PAUD   1 

TOTAL 11 20 10 

 
 
b. Mahasiswa Aktif 
 
Perkembangan jumlah mahasiswa aktif setiap prodi sejak tahun ajaran 2011/2012 hingga 
2015/2016 dapat dilihat pada Tabel 5.4. Jumlah mahasiswa aktif dari prodi Ilmu Komunikasi, 
Psikologi dan Ilmu Hubungan Internasional memiliki jumlah yang lebih besar dibanding prodi 
lainnya. Jumlah mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum memiliki tren kenaikan tiap semester 
yang cukup baik. 
 
 
 
 



Renstra UAI 2016-2020 
51 

Tabel 5.4 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Aktif Per Tahun Akademik 5 Tahun Terakhir 

Program Studi 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2016 2015/2016 

Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap 

Teknik Industri 107 83 116 89 109 85 99 94 110 92 

Teknik Informatika 151 131 138 119 121 90 115 89 108 84 

Teknik Elektro 77 62 75 67 74 58 69 56 61 51 

Biologi (Biotek) 128 116 125 108 116 97 102 89 102 79 

Manajemen 294 275 290 250 270 216 268 229 263 229 

Akuntansi 172 149 166 149 160 129 157 136 151 136 

Sastra Arab 89 74 90 71 78 73 89 60 84 69 

Sastra Cina 76 63 69 57 70 65 77 67 76 63 

Sastra Inggris 132 114 139 119 147 126 140 110 145 127 

Sastra Jepang 92 70 84 74 93 87 99 78 101 82 

Bimbingan 
Penyuluhan Islam 
(Konseling) 

37 28 25 20 17 15 30 22 41 31 

Tarbiyah PAUD 146 124 145 123 104 73 58 53 0 0 

Psikologi 218 215 281 266 322 294 344 304 358 305 

PG PAUD 0 0 0 0 24 22 36 36 103 90 

Ilmu Hukum 215 173 201 168 187 162 176 147 174 145 

Ilmu Hubungan 
Internasional 

348 317 381 340 385 336 342 281 308 265 

Ilmu Komunikasi 706 621 666 596 665 566 639 559 702 616 

Magister Ilmu 
Hukum 

0 0 0 0 0 0 0 20 31 54 

Total 2988 2615 2991 2616 2942 2494 2840 2430 2918 2518 

 
Grafik pada Gambar 5.1. menyajikan data jumlah mahasiswa aktif pada September 2014 dan 
September 2015. Prodi Ilmu Komunikasi memiliki jumlah mahasiswa aktif yang tertinggi, 
sementara Magister Ilmu Hukum memilki jumlah mahasiswa aktif yang terendah karena 
program ini baru dibuka pada TA 2014/2015.  
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Gambar 5.1 Jumlah Mahasiswa Aktif pada September 2014 dan September 2015 

Rerata IPK mahasiswa aktif di UAI memiliki nilai yang sudah baik, yaitu >3,00. Rerata IPK 
lulusan untuk TA 2014/2015 dan 2015/2016 memiliki nilai yang baik, yaitu >3,20. IPK lulusan 
tertinggi diraih oleh mahasiswa dari prodi Sastra Jepang (3,98). Rerata masa studi mahasiswa 
tercepat diraih oleh Prodi Teknik Industri (8,3 Semester) sedangkan masa studi mahasiswa 
terendah adalah dari Prodi Psikologi (11,2 Semester).  Rasio DT/mahasiswa terbaik ada di 
Prodi Teknik Elektro (1:7) sedangkan yang belum memenuhi rasio ideal adalah Prodi Psikologi 
(1:45). Data rerata IPK mahasiswa aktif, IPK lulusan, masa studi, penyelesaian skripsi, dan rasio 
DT/mahasiswa pada tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 5.5. 
 

Tabel 5.5 Rerata IPK mahasiswa aktif, IPK Lulusan, Masa Studi, Penyelesaian Skripsi, dan 
Rasio DT/mahasiswa pada 2 tahun terakhir 

FAKULTAS & PRODI 

Rerata 
IPK 

IPK 
Lulusan 

Masa Studi 
(sem) 

Lulus Tepat 
Waktu (sem) 

Rasio 
DT/Mah, 

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Teknik Industri 2,76 2,69 3,32 3,26 7,6 8,3 7,1 7,4 1/17 1/18 

Teknik Informatika 2,71 2,76 2,98 3,17 10,8 9,4 7,8 7,7 1/14 1/14 

Teknik Elektro 2,89 2,92 3,11 3,16 11,0 9,6 8,0 8,0 1/8 1/7 

Biologi 2,92 3,00 3,25 3,20 9,9 10 8,0 8,0 1/15 1/15 

Fakultas Ekonomi 

Manajemen 2,79 2,8 3,04  3,11 11,2 10,5 7,8 7,3 1/24 1/24 

Akuntansi 3,03 3,06 3,33  3,30 9,8 9,6 7,8 7,3 1/16 1/15 

Fakultas Sastra 

Sastra Arab 3,07 3,18 3,45 3,23 9,6 9,3 8,0 7,4 1/15 1/14 
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FAKULTAS & PRODI 

Rerata 
IPK 

IPK 
Lulusan 

Masa Studi 
(sem) 

Lulus Tepat 
Waktu (sem) 

Rasio 
DT/Mah, 

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

Sastra Cina 3,15 3,23 3,11 3,34 11,8 10,6  6,7 1/10 1/10 

Sastra Inggris 3,01 3,05 3,24 3,16 10,4 10,2 7,6 7,8 1/20 1/21 

Sastra Jepang 2,96 3,03 3,29 3,24 9,7 9,4 7,9 8,0 1/14 1/14 

Fakultas Psikologi dan Pendidikan 

Psikologi 2,99 3,02 3,3 3,08 10,5 11,2 7,6 8,0 1/43 1/45 

Bimbingan 
Penyuluhan Islam 
(Konseling) 

2,97 3,51 3,34 3,55 11,5 14,2 - - 1/10 1/14 

PG PAUD 3,29 3,28   3,47   1,4  1,4 1/6 1/17 

Tarbiyah PAUD 3,23   3,3  9,9  8,0    

Fakultas Hukum 

Ilmu Hukum 3,13 3,09 3,31 3,27 9,9 10,8 7,5 7,9 1/20 1/19 

Program Magister 
Ilmu Hukum 

3,72 3,72  -  -  -  -  -  - 
 

1/10 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Ilmu Hubungan 
Internasional 

2,98 3,01 3,20 3,23 10,5 10,1 8,0 7,9 1/38 1/34 

Ilmu Komunikasi 2,96 2,98 3,16 3,15 11,0 10,7 7,8 8,0 1/34 1/37 

RERATA 
UNIVERSITAS 3,03 3,08 3,23 3,25 10,31 9,1 6,4 

6,4 
1/17 

1/18 

 
c. Lulusan 
 
Sampai dengan selesainya tahun akademik 2015-2016, UAI telah meluluskan sebanyak 3.950 
lulusan semenjak tahun akademik 2003-2004, yang distribusinya tertera pada Gambar 5.2. 
Berdasarkan grafik, tampak terjadinya tren peningkatan jumlah lulusan yang cukup signifikan 
sejak tahun 2003-2004 hingga 2015-2016, walaupun terlihat ada penurunan yang tidak terlalu 
signifikan pada tahun 2012-2013 dan 2015-2016. 
 

 
Gambar 5.2 Distribusi Lulusan Mahasiswa UAI Per Tahun Akademik 8 Tahun Terakhir 
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Distribusi lulusan UAI pada 2 tahun terakhir, seperti dinyatakan pada Gambar 5.3., terjadi 
penurunan pada tahun 2015-2016. Terlihat pula perbandingan jumlah lulusan antara tahun 
2014-2015 dan tahun 2015-2016. Prodi Ilmu Komunikasi memiliki jumlah lulusan tertinggi 
diikuti dengan prodi Ilmu Hubungan Internasional. Prodi di Fakultas Sains dan Teknologi 
kecenderungannya memiliki jumlah lulusan yang hampir sama, yaitu 20 hingga 25 lulusan. 
 
Pada TA 2015/2016, jumlah lulusan UAI tertinggi adalah di Prodi Ilmu Komunikasi yaitu 
sebanyak 75 lulusan, sedangkan yang terendah adalah Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam 
(BPI) yaitu sebanyak 5 lulusan. Prodi Tarbiyah PAUD tidak memiliki lulusan karena prodi ini 
sudah ditutup dan diganti nomenklaturnya menjadi Prodi PG PAUD. Distribusi lulusan UAI 
pada tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 5.3. 
 

 
Gambar 5.3 Distribusi lulusan mahasiswa UAI sampai tahun akademik 2 tahun terakhir 

d. Gap Analysis Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Akademik 
 
Pada kriteria akademik berdasarkan EMI 2014-2015, teridentifikasi 3 kesenjangan, yaitu: (1) 
Standar isi kurikulum, (2) Standar pengembangan mutu pembelajaran, dan (3) Standar 
kompetensi lulusan. 
 
Standar isi kurikulum masih belum sesuai dengan target yang diinginkan. Butir yang belum 
mencapai target adalah kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 
masyarakat disebabkan oleh belum berfungsinya Kelompok Keahlian (KK) dosen dan proses 
penyusunan kurikulum belum optimal. Fishbone diagram yang menyajikan akar 
permasalahan standar isi kurikulum disajikan pada Gambar 5.4. 
 

20 25 20 24

45

25 26

10

32
24

4

19

59

0

50

76

112

8 10 9 11

32
22

12 8 11 8 5 0

41

15
23

58

75

0

20

40

60

80

100

120

Lu
lu

sa
n

2014-2015 2015-2016



Renstra UAI 2016-2020 
55 

Isi Kurikulum

Kompetensi, komposisi,
struktur, silabus belum lengkap

Kelompok Keahlian Dosen

Belum tersedia di
setiap prodi

Belum berperan

Peran KK minim

Pembagian kerja 
tidak efektif

Belum sesuai 
visi/misi, 
kebutuhan 
& perkembangan

Raker tidak tuntas

 
Gambar 5.4 Fishbone Diagram Standar Isi Kurikulum 

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan dengan analisis SWOT, maka salah satu strategi yang 
ditetapkan untuk mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang yang ada adalah 
menjalin kerja sama lebih banyak lagi dengan stakeholders yang mempunyai potensi dengan 
pengembangan kompetensi lulusan. Empat strategi lainnya disajikan pada Tabel 5.6. 
 

Tabel 5.6 Analisis SWOT Standar Isi Kurikulum 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 
S1 Adanya MK yang memberikan 

peluang pengembangan skill 
enterpreneurship melalui mata 
kuliah JK3 bagi lulusan UAI 

W1 Belum optimalnya 
pelaksanaan tracer study di 
UAI 

S2 Mahasiswa yang lulus memiliki 
kompetensi di bidangnya yang 
didasari nilai-nilai akhlak yang 
memperkuat dirinya dalam 
berkompetisi di dunia kerja 

W2 Belum optimalnya 
dukungan institusi dalam 
pengembangan skill 
enterpreneurship bagi 
mahasiswa 

S3 Prestasi akademik dan 
kompetensi lulusan sudah 
cukup baik 

W3 Belum adanya program 
pengembangan skill 
enterpreneurship yang 
terstruktur dan 
berkesinambungan selama 
masa studi 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 
O1 Kerja sama antara UAI dengan banyak institusi 

yang sudah dilakukan sampai saat ini 
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 
belajar memahami dan menghadapi dunia kerja 
secara langsung 

1. Mengoptimalkan kurikulum yang 
mengacu pada pengembangan 
kompetensi-kompetensi yang 
dibutuhkan di dunia kerja  

2. Mengidentifikasi dan menjalin 
kerja sama lebih banyak lagi 
dengan stake holder yang 
mempunyai potensi dengan 
pengembangan kompetensi 
lulusan 

Mulai direncanakan pembentukan 
unit di universitas yang dapat 
memberikan bekal skill 
enterpreneurship pada mahasiswa  
  
  
  

  

O2 Program kerja praktek dan magang di berbagai 
macam instansi untuk mahasiswa yang 
merupakan bagian dari kurikulum UAI, memberi 
kesempatan mahasiswa untuk mengasah skill 
enterpreneurship nya 
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O3 MEA menjadi salah satu peluang yang masih bisa 
dimanfaatkan untuk lulusan UAI untuk 
meningkatkan kompetisi lulusan dengan 
memberikan bekal ketrampilan secara nyata 
dalam menghadapi dunia kerja 

  
  
  

O4 Pola pikir di masyarakat bahwa profesi sebagai 
entrepreneur/wiraswasta sudah berubah ke arah 
yang lebih positif 

O5 Jaringan dunia kerja dan kewirausahaan cukup 
luas dan kompetitif 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Sebagian perguruan tinggi di luar UAI sudah 
merumuskan dan memasukkan kemampuan 
berwirausaha sebagai salah satu bagian 
terintegrasi dalam kurikulumnya dan difasilitasi 
untuk mengimplementasikan skill tersebut 
secara langsung dalam unit-unit usaha kecil yang 
didukung sepenuhnya oleh universitas, sehingga 
lulusannya memiliki peluang lebih besar untuk 
diterima di dunia kerja dan juga menciptakan 
lapangan kerja karena sudah memiliki 
pengalaman entrepreneurship 

Mengidentifikasi kembali 
kompetensi-kompetensi yang saat ini 
dalam 10 tahun ke depan akan 
dibutuhkan oleh dunia kerja 
  

  

Benchmark dan studi banding 
dengan beberapa PT yang sudah 
memiliki unit pengembangan 
enterpreneurship bagi lulusannya 
  

  

T2 MEA yang akan diberlakukan akhir 2015 akan 
menjadi salah satu  filter kuat yang akan 
menentukan survive tidaknya lulusan PT 

T3 Prasyarat tidak tertulis dari dunia kerja yang 
menuntut perlunya kemampuan 
enterpreneurship yang cukup memadai dari 
calon pegawainya. Hal ini belum mejadi bagian 
fokus pengembangan skill  lulusan UAI  

 

Pada Standar Proses, untuk butir pengembangan mutu pembelajaran masih terdapat 1 item 
yang belum sesuai dengan target UAI, yaitu tingkat integrasi kegiatan akademik dengan 
pelaksanaan tridharma PT.  
 
Pada standar proses suasana akademik, berdasarkan nilai EMI telah memenuhi target. Pada 
Standar kompetensi kelulusan pada bagian Kelulusan Mahasiswa, untuk butir Persentase 
kelulusan tepat waktu baru mencapai 17% dari target 56%. Berdasarkan butir standar Rata-
rata lama studi lulusan dalam satu tahun terakhir adalah 4,5-5 tahun, yang artinya belum 
mencapai target yang diinginkan yaitu 4-4,5 tahun. Persentase lulusan yang menjadi 
entrepreuner dalam satu tahun terakhir juga masih belum mencapai target yang diinginkan 
yaitu baru mencapai 3-5% dari target 10-15% lulusan.  
 
Pada standar kompetensi kelulusan pada bagian Prestasi  Mahasiswa, untuk butir Pencapaian 
prestasi mahasiswa baru 3-5% di tingkat nasional, sementara target yang ditetapkan adalah 
lebih dari 10% mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan sekitar 3% di tingkat 
internasional. 
 
Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan pada bagian Ketersediaan pendidik dan 
tenaga kependidikan, secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan UAI. 
 
Pada standar penilaian pada bagian Evaluasi hasil belajar, intensitas review soal ujian belum 
melibatkan peer reviewer. 
 
Pada standar pengembangan mutu pembelajaran, rendahnya tingkat integrasi antara 
akademik dengan tridharma PT disebabkan oleh belum tersedianya tata kelola dan program 
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kegiatan, serta masih dalam lingkungan internal PT. Fishbone diagram yang menyajikan akar 
permasalahan standar pengembangan mutu pembelajaran disajikan pada Gambar 5.5.  

Pengembangan Mutu 
Pembelajaran

Evaluasi & perbaikan

Evaluasi 
belum tertulis

Upaya perbaikan tidak 
terdokumentasi baik

Belum ada arahan
 & standar

Belum secara 
periodik dilaksanakan

Tata kelola PT 
belum sepenuhnya tersedia

Kemitraan dengan  PT luar 
belum dijalin optimal

Dukungan unIversitas belum optimal

Motivasi dosen yang kurang untuk 
melakukan program kerja sama

Informasi tentang program 
yang kurang

 
Gambar 5.5 Fishbone Diagram Standar Pengembangan Mutu Pembelajaran 

Berdasarkan analisis SWOT, diturunkan strategi untuk pengembangan mutu pembelajaran 
adalah membuat dokumen implementasi pelaksanaan fungsi tridharma perguruan tinggi yang 
sesuai dengan visi dan misi masing-masing prodi. Selain itu, perlu dilakukan monev 
pelaksaanaan disertai reward bagi prodi yang mampu melaksanakan fungsi tridharma 
perguruan tinggi dengan baik. Analisis SWOT disajikan pada Tabel 5.7. 
 

Tabel 5.7 Analisis SWOT Standar Pengembangan Mutu Pembelajaran 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 
S1 Adanya dokumen yang mengatur 

pelaksanaan tridharma perguruan 
tinggi telah jelas ada di tingkat 
universitas 

W1 Dokumen yang sudah ada 
belum sepenuhnya dijalankan 
dengan baik 

S2 Fungsi tridharma perguruan tinggi 
yang sudah berjalan dengan baik 

W2 Kurangnya komitmen dalam 
pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi 

S3 Status madya dalam bidang 
penelitian untuk universitas 

W3 Kurangnya bimbingan bagi 
para dosen pemula terkait 
dengan pelaksanaan 
tridharma PT 

S4 Kontinuitas dan sistem yang 
berjalan dengan baik untuk 
pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi dalam fungsi tridharma 
perguruan tinggi  

W4 Kurangnya kerja sama dengan 
institusi terkait dalam 
peningkatan kualitas dosen 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 
O1 Prodi mampu mengimplementasikan dan 

mengembangkan pelaksanaan dokumen 
tridharma perguruan tinggi tingkat 
universitas sesuai dengan visi dan misi 
masing-masing prodi 

Dibuat dokumen implementasi 
pelaksanaan fungsi tridharma perguruan 
tinggi yang memiliki sesuai dengan visi 
dan misi masing-masing prodi 

1. Monitoring dan evaluasi 
pelaksaanaan disertai reward bagi 
prodi yang mampu melaksanakan 
fungsi tridharma perguruan tinggi 
dengan baik  

2. Workshop dan seminar tentang 
fungsi tridharma perguruan tinggi 
khususnya bagi dosen muda 
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O2 Sebagai unit terkecil dalam PT, prodi lebih 
mampu melihat permasalahan nyata 
yang terkait dengan implementasi dan 
pengintegrasian fungsi tridharma 
perguruan tinggi, sehingga dokumen yang 
menyangkut pengintegrasian fungsi 
tridharma perguruan tinggi lebih mudah 
dikembangkan ditingkat prodi 

 

O3 Prestasi pada tingkat  prodi sebagi unit 
terkecil dalam PT terkait pelaksanaan 
fungsi tridharma perguruan tinggi masih 
terbuka lebar  

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Visi misi untuk tiap prodi belum dapat 
dijabarkan, diimplementasikan, dan 
diintegrasikan dengan fungsi tridharma 
perguruan tinggi 

1. Workshop untuk prodi dalam 
penyusunan fungsi tridharma 
perguruan tinggi Rekrutmen staf 
pengajar baru  

2. Monitroring dan evaluasi fungsi prodi, 
sistem reward and punishment perlu 
dilakukan 

1. Dukungan finansial dari PT 
khususnya pengembangan 
laboratorium dan fasilitas PBM  

2. Mengundang pakar untuk 
memberikan wawasan tentang 
fungsi tridharma perguruan tinggi 
dalam kaitannya dengan 
peningkatan kompetensi mahasiswa 
dan kebutuhan dunia kerja saat ini 

T2 Tidak semua prodi memiliki SDM yang 
sama dalam hal pemahaman dan 
pelaksanaan fungsi tridharma perguruan 
tinggi 

T3 Prodi banyak beraktivitas yang tidak atau 
sedikit berhubungan dengan salah satu 
atau beberapa fungsi tridharma 
perguruan tinggi 

 
Pada standar kompetensi lulusan, rendahnya kelulusan tepat waktu disebabkan oleh 
penyelesaian TA yang belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa mahasiswa mendapat 
pekerjaan di masa pengerjaan tugas akhir, tugas-tugas selama perkuliahan kurang membantu 
dalam melatih mahasiswa mengerjakan tugas mandiri, kurangnya literatur utama dan 
pendukung yang tersedia di perpustakan, dan tidak semua prodi memiliki mata kuliah 
penunjang tugas akhir. Jika dilihat dari kriteria dosen, penyebab rendahnya kelulusan tepat 
waktu adalah jumlah dosen pembimbing yang terbatas. Selain itu, pada beberapa prodi 
jumlah dosen belum seimbang dengan jumlah mahasiswa yang mengambil tugas akhir.  
 
Permasalahan rendahnya prestasi mahasiswa disebabkan karena kurangnya pembinaan dan 
pendampingan yang terprogram dari universitas. Fishbone diagram yang menyajikan akar 
permasalahan standar kompetensi lulusan disajikan pada Gambar 5.6. 
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Kompetensi Lulusan

Mahasiswa kesulitan menentukan
topik penelitian

Tidak semua prodi memiliki mata kuliah
 penunjang tugas akhir

Rendahnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti lomba

Kurangnya informasi

Kurang pembinaan prodi
Proses seleksi yang tidak ketat

Kurangnya literatur pendukung 

di perpustakaan
Kurangnya literatur

 di perpustakaan

 
Gambar 5.6 Fishbone Diagram Standar Kompetensi Lulusan 

Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi, mencakup kebijakan 
dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya. 
Mengoptimalkan sistem evaluasi kelulusan, sistem Penasehat Akademik (PA), dan peran 
pembimbing tugas akhir merupakan beberapa strategi yang ditetapkan pada standar 
kompetensi lulusan. Analisis SWOT beserta strateginya disajikan pada Tabel 5.8.  
 

Tabel 5.8 Analisis SWOT Standar Kompetensi Lulusan 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 
S1 Sebagian prodi sudah 

menerapkan monitoring 
kelulusan tepat waktu bagi 
mahasiswa di prodi 

W1 Belum adanya komitmen pada 
beberapa prodi untuk 
melaksanakan SOP tentang 
evaluasi kelulusan tepat waktu 

S2 Dokumen yang mencakup 
pedoman, strategi, 
kebijaksanaan, monitoring, dan 
evaluasi untuk lulus tepat waktu 
sudah ada di tingkat universitas 

W2 Kebijakan dan strategi 
universitas yang belum 
mampu mendukung secara 
optimum target kelulusan 
tepat waktu untuk (Kurikulum, 
dll) 

S3 Evaluasi secara reguler telah 
dilakukan untuk mengetahui 
kelulusan tepat waktu bagi 
mahasiswa di tingkat universitas 

W3 Keterbatasan fasilitas yang 
pendukung pelaksanaan 
skripsi/tugas akhir (mis. prodi-
prodi pada FST, dll) 

S4 Adanya sistem reward and 
punishment yang diterapkan 
pada mahasiswa terkait  
ketepatan waktu kelulusan 

W4 Sistem kepenasehatan 
akademik yang dilakukan oleh 
dosen pembimbing tugas akhir 
masih belum optimal 

S5 Prodi Ilkom dan Manajemen 
dapat pengakuan publik 

  

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 
O1 Kelulusan tepat waktu bagi sebagian 

besar lulusan dan dunia kerja yang lebih 
diapresiasi 

Mengoptimalkan sistem evaluasi 
kelulusan yang sudah berjalan di 
universitas 

1. Mengundang pihak-pihak dunia 
kerja (stakeholders) untuk 
memberikan wawasan tentang 
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O2 Dunia kerja yang lebih banyak membuka 
peluang untuk fresh graduate dalam 
berkiprah dalam perusahaannya 

lulusan dan kompetensi yang 
mereka butuhkan  

2. Mengoptimalkan sistem PA 
3. Mengoptimalkan peran 

pembimbing tugas akhir mahasiswa 
4. Meningkatkan fasilitas dan dana 

penelitian di tingkat prodi  

O3 Evaluasi menyeluruh, terencana dan 
bersifat reguler bagi sistem evaluasi 
kelulusan yang dilakukan oleh universitas 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Student body yang masih menjadi salah 
satu faktor utama dan dianggap sangat 
penting bagi PT khususnya jika dikaitkan 
dengan angka statistik 

1. Mengoptimalkan promosi dan 
penerimaan mahasiswa baru, 
sehingga student body tidak 
terganggu dengan laju in < out 
mahasiswa 

2. Lebih konsisten dengan status 
kemahasiswaan, khususnya 
mahasiswa dengan status bermasalah 
sehingga tidak mengganggu database 
kemahasiswaan 

1. Optimasi, evaluasi dan monitoring 
database kemahasiswaan di tingkat 
prodi 

2. Menjalin kerja sama lebih baik 
dengan lebih banyak 
instansi/institusi dalam kaitaannya 
dengan pelaksanaan skripsi dan 
tugas akhir mahasiswa 

T2 Sistem database kelulusan yang sudah 
terintegrasi untuk tiap perguruan tinggi 
dan dan dapat dimonitoring oleh pihak 
kementerian pendidikan terkait yang akan 
berimbas pada status dan mutu PT 

 
e. FFA Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Akademik 
 
FFA bidang akademik yang disajikan pada Tabel 5.9. merupakan hasil dari usulan strategi 
analisis SWOT: (1) Standar isi kurikulum, (2) Standar pengembangan mutu pembelajaran, dan 
(3) Standar kompetensi lulusan. Terdapat 11 usulan strategi yang dinilai score pendukung dan 
penghambatnya (driving and restraining force). Terdapat 2 usulan strategi yang memperoleh 
score penghambat lebih besar, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk menguranginya. 
 
Usulan strategi pertama untuk mengoptimalkan sistem evaluasi kelulusan, harus dilakukan 2 
alternatif penyelesaian masalah, yaitu: (1) Memperbaiki koordinasi antara Biro Akademik 
Administrasi (BAA) dengan prodi, dan (2) Melengkapi fasilitas sarana prasarana untuk 
mendukung peningkatan kinerja prodi. 
 
Usulan strategi kedua untuk mengoptimalkan koordinasi antara prodi dan biro 
kemahasiswaan dalam perancangan tracer study harus dilakukan 2 alternatif penyelesaian 
masalah, yaitu: (1) Membuat portal tracer study bagi alumni dan mensosialisasikannya, dan 
(2) Biro Kemahasiswaan melaksanakan tracer study setiap semester. 
 

Tabel 5.9 Force Field Analysis Bidang Akademik 

Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Mengoptimalkan kurikulum 
yang mengacu pada 
pengembangan kompetensi-
kompetensi yang dibutuhkan 
di dunia kerja dengan 
memperhatikan masukan 
dari stakeholders yang 
berpotensi terhadap 
pengembangan kompetensi 
lulusan 

Peningkatan mutu 
pendidikan yang mengacu 
pada enterpreneurship 
skill 

7.55 Belum ada program 
enterpreneurship yang 
terstruktur selama masa studi 

7.35   

Peningkatan mutu dan 
daya saing lulusan sesuai 
dengan kebutuhan dunia 
kerja 

8.16 Tracer study belum optimal 7.09   

Total Score 15.72 Total Score 14.44   

Menginisiasi program 
enterprenuership bagi 
lulusan dengan melakukan 
benchmark dan studi 
banding pada beberapa PT 

Mendesaknya 
pembentukan unit 
pengembangan 
enterprenuership skill di 
tingkat universitas 

7.97 Belum tersedianya SDM yang 
berkompeten dan 
berkomitmen untuk 
mengembangkan unit 
enterpreneurship 

7.55   
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

yang sudah memiliki unit 
pengembangan 
enterprenuership skill 

Citra UAI sebagai 
enterprising university 

7.35 Citra UAI sebagai enterprising 
university belum 
diimplementasikan sebagai 
kegiatan nyata dari institusi 

6.79   

Total Score 15.33 Total Score 14.34   

Mengoptimalkan sistem 
evaluasi kelulusan yang 
sudah berjalan dan konsisten 
terhadap kebijakan masa 
studi sehingga tidak 
mengganggu database 
sistem informasi akademik di 
universitas 

Status PTS Sehat menjadi 
target institusi 

7.79 Implementasi standar mutu 
dari setiap prodi belum 
terdistribusi merata 

7.38 1. Memperbaiki 
koordinasi antara 
BAA dan prodi 
melalui 
penyelenggaraan 
workshop evaluasi 
kinerja mahasiswa  
setiap semester 

2. Melengkapi fasilitas 
sarana prasarana 
yang mendukung 
peningkatan kinerja 
prodi 

  

Peningkatan mutu lulusan 7.97 Belum adanya komitmen 
pada beberapa prodi untuk 
melaksanakan SOP tentang 
evaluasi kelulusan tepat 
waktu 

6.79 

  
 

Ketersediaan fasilitas yang 
mendukung kelulusan tepat 
waktu (sarana parasarana 
laboratorium) belum optimal 

7.11 

Total Score 15.76 Total Score 21.28 

Menjalin kerja sama dengan 
stakeholders (peningkatan 
wawasan dan kompetensi 
mahasiswa) dalam 
pelaksanaan skripsi dan 
tugas akhir mahasiswa 

Peningkatan mutu dan 
daya saing lulusan sesuai 
dengan kebutuhan dunia 
kerja 

8.00 Pemanfaatan jejaring belum 
optimal 

7.33   

Total Score 8.00 Total Score 7.33 
  

Mengoptimalkan sistem PA 
dalam rangka kelulusan tepat 
waktu 

Status PTS Sehat menjadi 
target institusi 

7.79 Tidak semua dosen PA dan 
pembimbing tugas akhir 
memahami SOP 
kepenasehatan 

6.55   

Peningkatan akreditasi 
prodi 

7.97 Sistem evaluasi kelulusan 
yang sudah berjalan belum 
konsisten diterapkan pada 
mahasiswa yang bermasalah 

6.92   

Total Score 15.76 Total Score 13.48   

Mengoptimalkan promosi 
dan penerimaan mhs baru, 
sehingga student body tidak 
terganggu dengan laju in < 
out mahasiswa 

Status PTS Sehat menjadi 
target institusi 

7.55 Strategi promosi institusi 
belum optimal 

7.38   

Peningkatan akreditasi 
prodi 

7.97 Pemanfaatan jejaring belum 
optimal 

7.56   

Dukungan dan komitmen 
institusi sudah memadai 

7.58   
 

  

Total Score 23.11 Total Score 14.94   

Peningkatan fasilitas 
laboratorium bagi 
mahasiswa skripsi agar 
target lulus tepat waktu 
tercapai 

Status PTS Sehat menjadi 
target institusi 

7.55 Minimnya ketersediaan 
fasilitas sarana parasarana 
laboratorium 

7.11   

Peningkatan akreditasi 
prodi 

8.16 Pemanfaatan jejaring belum 
optimal 

7.33   

Peningkatan kualitas dan 
kuantitas kinerja 
penelitian 

7.35 Dukungan dan komitmen 
institusi belum memadai 

6.73   

Total Score 23.07 Total Score 21.17   

Pembentukan ikatan alumni 
secara institusional yang 
sejalan dengan visi/misi UAI 

Peningkatan mutu 
Tridharma PT 

7.55 Dukungan dan komitmen 
institusi belum memadai 

7.16   

Peningkatan citra institusi 7.55 SDM belum memadai 7.35   

Peningkatan jejaring 
alumni 

7.79 Tracer study belum optimal 6.49   

Total Score 22.89 Total Score 21.00   

Mengoptimalkan koordinasi 
antara prodi dan Biro 
Kemahasiswaan dalam 
perancangan dan 
pelaksanaan tracer study 

Peningkatan akreditasi 
prodi 

7.73 Koordinasi antara prodi dan 
Biro Kemahasiswaan belum 
optimal 

7.71 1. Membuat portal 
untuk alumni dan 
mensosialisasikannya 

2. Biro Kemahasiswaan 
melaksanakan tracer 

Peningkatan mutu 
pendidikan 

6.96 SDM belum memadai 7.16 
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

yang berorientasi pada 
pemanfataan data 

Peningkatan strategi 
promosi institusi 

6.78 Belum tersedianya kebijakan 
koordinasi antara prodi dan 
Biro Kemahasiswaan dalam 
perancangan dan 
pelaksanaan tracer study  

7.33 study setiap 
semester 

  

Total Score 21.48 Total Score 22.20 

Mermberdayakan dan 
memberikan apresiasi pada 
seluruh sivitas akademika 
yang berprestasi 
(akademik/non akademik) 
dan mempublikasikannya 
melalui website UAI 

Peningkatan citra institusi 8.00 Dukungan dan komitmen 
institusi belum memadai 

7.35   

Peningkatan intake 
mahasiswa baru 

8.39 Dokumentasi yang 
representatif tentang 
pencapaian prestasi sivitas 
akademika belum tersedia 

6.94   

Pemanfaatan potensi 
alumni UAI 

7.79   
 

  

Total Score 24.18 Total Score 14.30   

Pembuatan dokumen 
implementasi pelaksanaan 
fungsi tridharma perguruan 
tinggi yang sesuai dengan 
visi/misi masing masing 
prodi 

Peningkatan mutu 
tridharma PT 

7.55 Belum ada kesiapan dalam 
penyusunan dokumen 
implementasi 

6.97   

Peningkatan mutu bahan 
ajar 

7.58 Ketersediaan dan kesiapan 
SDM di prodi 

6.97   

Peningkatan akreditasi 
prodi 

7.53 Belum tertuang dalam 
renstra atau dokumen 
pengembangan universitas 
terdahulu 

6.15   

Total Score 22.67 Total Score 20.10   

Note: Score 1 (low) - 10 (high) 

 
5.1.2. Kemahasiswaan 
 

a. Prestasi Kemahasiswaan 
 
Kegiatan akademik dan non akademik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
Kemahasiwaan UAI. Unit-unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah koordinasi Biro 
Kemahasiswaan, adalah: 

1. Al Azhar Seni Bela Diri (ASBD) 
2. Karate 
3. Arga Zarka (AZKA) 
4. Pramuka 
5. English Club (EC) 
6. Rascacielos Choir (RASCHO) 
7. Samanita UAI (SAMAN) 
8. Basket 
9. Volly 
10. Kharisma 
11. Jami’atul Quro’a Wal Huffadz Al Azhar (JQH) 
12. Musik Sore (Musor) 
13. Focuz 

 
Mahasiswa UAI merupakan mahasiswa yang memiliki beragam prestasi akademik dan non 
akademik dalam kegiatan kemahasiswaan. Data yang tercatat di Biro Kemahasiswaan 
terdapat 100 prestasi mahasiswa dalam tingkat propinsi, nasional dan internasional. Terdapat 
50 prestasi tingkat propinsi, 24 prestasi tingkat nasional dan 26 prestasi tingkat internasional. 
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Prestasi di bidang seni, olahraga, pramuka, lomba debat, kompetisi keilmuan, pertukaran 
pelajar, dan presentasi hasil karya ilmiah secara aktif diikuti oleh mahasiswa UAI dalam 
berbagai event propinsi, nasional, dan internasional. Penerimaan beasiswa bagi mahasiswa 
ke Ritsumeikan University di Jepang, dan pertukaran pelajar pada Korea Future Orientied 
Youth Exchange Program dari mahasiswa Prodi HI secara berturut pada tahun 2013-2014. 
 
Presentasi karya ilmiah mahasiswa pada tingkat internasional diantaranya diselenggarakan di 
Phnom Penh, Malaysia, Singapore, India, Laos, Thailand, Korea Selatan, Australia dan Kairo. 
Mahasiwa prodi TE merupakan mahasiswa yang cukup aktif melakukan presentasi karya 
ilmiah pada konferensi atau seminar ilmiah tingkat internasional. Tabel 5.10 menyajikan data 
prestasi mahasiswa UAI pada tingkat propinsi, nasional dan internasional. 
 

Tabel 5.10 Prestasi Mahasiwa UAI Tahun 2012-2015 

Tahun 
Prestasi Tingkat 

Propinsi Nasional Internasional 

2012 - - 8 

2013 43 9 3 

2014 2 5 6 

2015 5 10 9 

TOTAL 50 24 26 

 
Kegiatan PKM di lingkungan mahasiswa UAI masih harus digiatkan implementasinya. Mulai 
dari persiapan penerimaan proposal, choaching proposal, unggah proposal dan penetapan 
pemenang proposal. Tabel 5.11 menyajikan jumlah proposal yang diajukan dan lolos didanai 
oleh Kemenristekdikti pada tahun 2011 sampai 2015.  
 

Tabel 5.11 Data Proposal PKM Usulan dan Lolos Didanai Tahun 2011-2015 

Tahun Usulan Lolos Didanai 

2011 3  0 

2012 6 6 

2013 - - 

2014 - - 

2015 16 0 

 
Terlihat pada Tabel 5.11 bahwa pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada proposal yang diajukan, 
hal ini karena pada tahun 2012 terjadi kesalahan koordinasi di bidang keuangan. Oleh sebab 
itu, pada tahun 2013 dan 2014 mahasiswa tampak lesu untuk mengajukan proposal. 
Sehingga, pada tahun akhir 2014 kembali disosialisikan kegiatan PKM di kalangan mahasiswa, 
dan dilakukan coaching clinic terhadap proposal yang masuk. Tetapi karena kegiatan ini belum 
optimal dilaksanakan, maka tidak ada satupun proposal yang lolos didanai.  
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b. Gap Analysis Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Kemahasiswaan 
 
Berdasarkan EMI 2014-2015 untuk isian standar kemahasiswaan, UAI sudah menyediakan 3 
dari 5 layanan kemahasiswaan yang diharapkan, dan pada kurun waktu tersebut juga memiliki 
3 dari 5 layanan bimbingan karir bagi mahasiswa dan lulusan yang diharapkan. Namun belum 
memiliki instrumen untuk melakukan survei kepuasan pengguna terhadap layanan bidang 
kemahasiswaan. Perlu diperhatikan juga adalah belum terjadwalnya pendataan alumni pada 
tingkat universitas, dan belum ada intrumen pendataan dan pembinaan prestasi mahasiswa 
yang terintegrasi pada tingkat universitas.  
 
Pada layanan mahasiswa, belum tercapainya layanan yang diharapkan disebabkan oleh 
kurang fokusnya komitmen universitas dan kurang tergalinya potensi yang ada pada 
lingkungan terdekat UAI. Dalam hal bimbingan karir belum tercapainya standar layanan 
disebabkan oleh kurangnya dukungan universitas dalam hal alumni. Survei kepuasan 
kemahasiswaan yang belum terlaksana terkendala oleh pergantian pimpinan biro dan 
kurangnya program berjangka. Dalam hal pendataan alumni dan pembinaan prestasi 
mahasiswa, kedua hal tersebut dilakukan pada tingkat prodi, dan belum dilakukan secara 
terprogram di tingkat universitas. Akar permasalahan standar kemahasiswaan disajikan pada 
fishbone diagram di Gambar 5.7. 
 

Kemahasiswaan

Jumlah mahasiswa mendapat 
penghargaan rendah

Kualitas mahasiswa 
yang masuk 
kurang baik Rata2 pertambahan jumlah mahasiswa baru 

tidak signifikan

Metode promosi kurang inovatif

UKKM kurang dibina

Pusat Studi belum 
berfungsi secara efektif

  

Gambar 5.7 Fishbone Diagram Standar Kemahasiswaan 

Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi yang diusulkan dalam rangka memanfaatkan 
kekuatan yang dimiliki UAI adalah memanfaatkan jaringan unit YPI, jejaring alumni dan kerja 
sama mitra strategis. Strategi SWOT untuk standar kemahasiswaan disajikan pada Tabel 5.12. 
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Tabel 5.12 Analisis SWOT Standar Kemahasiswaan 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 Tersedia 3 dari 5 layanan standar 
mahasiswa yaitu dalam bidang 
pembinaan soft skills, beasiswa, dan 
kesehatan 

W1 Survei kepuasan terhadap layanan 
Biro Kemahasiswaan belum 
terencana secara berkala 

S2 Biro kemahasiwaan menyebarkan 
informasi dari external kerja, 
workshop, seminar, penyelenggaraan 
bursa kerja, perencanaan karir, 
pelatihan melamar kerja  

W2 Belum ada layanan terpadu dari Biro 
Kemahasiswaan dalam bidang 
bimbingan dan konseling, minat dan 
bakat 

S3 Ruang Organisasi Mahasiswa 
(ORMAWA) tersedia 

W3 Belum ada program bimbingan karir 
bagi mahasiswa yang 
diselenggarakan secara  intensif 

    W4 Tracer study belum terencana 
secara berkala 

    W5 Data alumni belum terdokumentasi 
dengan baik 

    W6 Sosialisasi bagi mahasiswa untuk 
kegiatan eksternal belum terlaksana  

    W7 Tidak ada program untuk 
mendorong prestasi mahasiswa di 
luar kampus 

    W8 Kegiatan pembinaan 
kemahasiswaan kurang 

    W9 SDM yang tersedia kurang 
kompeten di bidangnya 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Adanya berbagai layanan dan 
pembinaan di lingkungan YPI Al 
Azhar 

1. Memanfaatkan jaringan unit YPI untuk 
penyebaran informasi baik utk 
mahasiswa, alumi dan sivitas YPI 

2. Memanfaatkan jejaring alumni sebagai 
sumber informasi sekaligus 
penyebarannya, terkait pengembangan 
karir 

3. Meningkatkan kerja sama dengan mitra 
untuk memperoleh informasi dan 
kesempatan bagi mahasiswa dan alumni 

 

1. Kerja sama dengan unit di bawah YPI 
dalam penyelenggaraan layanan 
mahasiswa 

2. Melibatkan alumni dalam layanan 
bimbingan karir 

3. Mewadahi dan menopang jejaring 
alumni dalam hal/melalui 
pengembangan organisasi, portal 
alumni, pertemuan dan penghargaan 
alumni  

4. Kerja sama dengan mitra/stakeholders 
dalam penyelenggaraan layanan 
mahasiswa 

5. Menjembatani pendanaan kegiatan 
mahasiswa oleh mitra 

6. Menggali dan menunjang potensi 
prestasi mahasiswa melalui berbagai 
kegiatan dan program 

O2 Jumlah dan jejaring alumni 

O3 Adanya mitra dan jejaring UAI 

O4 Banyaknya ajang 
penyaluran/kompetisi minat dan 
bakat oleh lembaga luar 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Perkembangan PT lain 1. Menonjolkan prestasi bidang 
kemahasiswaan yang dicapai pada media 

2. Menjajaki layanan kemahasiswaan dalam 
standar nasional/internasional 

1. Menyusun dan melaksanakan program 
pembinaan bagi mahasiswa 

2. Menguatkan SDM berdasarkan latar 
belakang dan pengalaman organisasi 

3. Melaksanakan sosialisasi kegiatan 
eksternal secara rutin 

T2 Perubahan aturan Dikti dan 
akreditasi 

T3 Munculnya organisasi dan paham 
di luar visi misi UAI 

 
c. FFA Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Kemahasiswaan 
 
FFA bidang kemahasiswaan yang disajikan pada Tabel 5.13. Terdapat 2 usulan strategi yang 
dinilai score pendukung dan penghambatnya (driving and restraining force) dan keduanya 
memperoleh score penghambat lebih besar, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk 
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menguranginya. Alternatif solusi yang diusulkan untuk mengurangi score penghambat terdiri 
dari 11 alternatif. 

  
Tabel 5.13 Force Field Analysis Bidang Kemahasiswaan 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS (Restraining 

Force) 
Score 

Pembentukan program 
"Jejaring UAI" yang 
terintegrasi diantara 
seluruh stakeholders UAI 

Adanya berbagai layanan dan 
pembinaan di lingkungan YPI 
Al Azhar 

7.38 
Munculnya organisasi dan 
paham di luar visi misi UAI 5.50 

1. Membuat dan 
melaksanakan survei 
kepuasan terhadap 
layanan biro 
kemahasiswaan secara 
berkala 

2. Melakukan 
pemutahiran data 
alumni secara berkala 

3. Menempatkan sdm 
yang memiliki 
integritas 

4. Mewadahi silaturahmi 
alumni 

Jumlah dan jejaring alumni 

6.76 

Survei kepuasan terhadap 
layanan Biro 
Kemahasiswaan belum 
terencana secara berkala 

5.93 

Adanya mitra dan jejaring UAI 

7.93 

Belum ada program 
bimbingan karir bagi 
mahasiswa yang 
diselenggarakan secara  
intensif 

6.09 

Biro kemahasiwaan 
menyebarkan informasi dari 
eksternal kerja, workshop, 
seminar, penyelenggaraan 
bursa kerja, perencanaan 
karir, pelatihan melamar kerja  

6.97 

Tracer study belum 
terencana secara berkala 6.65 

Data alumni belum 
terdokumentasi dengan 
baik 

6.56 

SDM yang tersedia kurang 
kompeten di bidangnya 

6.26 

Total Score 29.04 Total Score 36.99   

Program peningkatan 
prestasi mahasiswa  

Banyaknya ajang 
penyaluran/kompetisi minat 
dan bakat oleh lembaga luar 

7.55 

Perubahan aturan Dikti 
dan akreditasi 

6.13 
1. Membuat program 

pembinaan 
kemahasiswaan 

2. Membuat SOP layanan 
kemahasiswaan dalam 
ajang penyaluran 
/kompetisi berdasar 
hasil benchmark 
dengan PT lain 

3. Kerja sama dengan 
stakeholders untuk 
menyelenggarakan 
layanan mahasiswa 

4. Melakukan sosialisasi 
rutin kegiatan 
kemahasiswaan 

5. Mengoptimalkan 
penyerapan dana 
universitas terhadap 
kegiatan 
kemahasiswaan 

6. Mengaktifkan kegiatan 
pembinaan yang 
terjadwal 

7. Memberikan insentif 
yang sesuai bagi para 
pembina kegiatan 

Belum ada layanan 
terpadu dari biro kmhs 
dalam bidang bimbingan 
dan konseling, minat dan 
bakat 

6.01 

Ruang ORMAWA tersedia 

7.76 

Sosialisasi bagi mahasiswa 
untuk kegiatan eksternal 
belum terlaksana  5.62 

Tersedia 3 dari 5 layanan 
standar mahasiswa yaitu 
dalam bidang pembinaan soft 
skills, beasiswa, dan 
kesehatan 

7.58 

Tidak ada program untuk 
mendorong prestasi 
mahasiswa di luar kampus 

6.03 

Kegiatan pembinaan 
kemahasiswaan kurang 5.77 

SDM yang tersedia kurang 
kompeten di bidangnya 

6.52 

Perhatian yang tinggi 
terhadap kegiatan 
kemahasiswaan di PT lain 

6.01 

Total Score 22.90 Total Score 42.09  

Note: Score 1 (low) - 10 (high) 
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5.1.3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
 
a. Penelitian 
 
Kegiatan penelitian di UAI dilaksanakan berdasarkan pendanaan internal dan eksternal UAI. 
Seluruh kegiatan penelitian DT UAI berada dalam koordinasi LP2M. Kegiatan dan penyerapan 
dana penelitian yang telah berlangsung sejak tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 5.8 dan 
5.9. 
 
Pada Gambar 5.8 dan 5.9 menyajikan adanya kenaikan judul penelitian yang cukup signifikan 
pada tahun 2014 ke tahun 2015. Hal ini berdampak pada kenaikan dana penelitian pada tahun 
2014 ke 2015, dan tahun 2015 ke 2016. 
 

 
Gambar 5.8 Jumlah Judul Penelitian 

 

 
Gambar 5.9 Jumlah Dana Penelitian 

 
Publikasi dalam Jurnal Ilmiah 
Seluruh hasil kegiatan penelitian DT wajib dipublikasi pada jurnal ilmiah dan atau forum 
seminar ilmiah. Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah disajikan pada Tabel 5.11. Pada tabel 
terlihat bahwa Prodi Ilmu Komunikasi menghasilkan jumlah publikasi pada artikel ilmiah 
tertinggi, yaitu 27 judul, diikuti Prodi Biologi sejumlah 20 judul. Selebihnya bervariasi mulai 
dari 14 publikasi hingga 4 judul publikasi.  
 
Berdasarkan Tabel 5.14 masih tampak adanya prodi yang belum memiliki publikasi, seperti 
program magister Ilmu Hukum dan BPI. Hal ini disebabkan, karena kedua prodi ini baru 2 
semester dibuka.  
 

Tabel 5.14 Jumlah Publikasi dalam Jurnal Ilmiah Per Prodi 4 Tahun Terakhir 

FAKULTAS DAN PRODI 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

LOK NAS INT LOK NAS INT LOK NAS INT LOK NAS INT 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Teknik Industri 4   5   4  1    

Teknik Informatika 2   3   1      

Teknik Elektro 4   3   2     2 

Biologi 5 2  6 3  2  1  1  

Fakultas Ekonomi 

Manajemen    6   3   3   

Akuntansi 7   2   3   1  2 
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Fakultas Sastra 

Sastra Arab 4 1  4      2   

Sastra Cina       3  1    

Sastra Inggris 2   1   3      

Sastra Jepang 3    2  2      

Fakultas Psikologi dan Pendidikan 

Psikologi 4   5   1      

BPI             

PAUD 3   3   1      

Fakultas Hukum 

Ilmu Hukum 4   4   5     1 

Program Magister Ilmu 
Hukum 

            

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Ilmu Hubungan 
Internasional 

4   4  1 4  1    

Ilmu Komunikasi 8   6   2   1 5 5 

TOTAL 54 3 0 52 5 1 36 0 4 7 6 10 

 
Publikasi dalam Forum Seminar Ilmiah 
Publikasi dalam Forum Seminar Ilmiah (FSI) dilakukan DT pada tingkat nasional dan 
internasional. Pendanaan internal UAI untuk kegiatan FSI lebih banyak teralokasi pada 
kegiatan seminar internasional, dibandingkan seminar nasional.  
 
Penyajian Tabel 5.15 terlihat bahwa DT lebih tertarik mengikuti forum internasional. Hal ini 
menunjukkan bahwa DT UAI mulai percaya diri untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya 
dalam bahasa Asing, dan keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan mitra dari 
universitas lain cukup tinggi.  
 
Pada Tabel 5.15 tampak Prodi TI menghasilkan publikasi tertinggi, yaitu sebanyak 42 judul, 
diikuti dengan Prodi Biologi dan Ilmu Komunikasi masing-masing sebanyak 40 judul. 
Selebihnya, jumlah publikasi FSI bervariasi, mulai dari 36 judul hingga hanya 2 judul publikasi.  
 

Tabel 5.15 Jumlah Publikasi dalam Forum Seminar Ilmiah per Prodi 4 tahun terakhir 

FAKULTAS DAN PRODI 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

NAS INT NAS INT NAS INT NAS INT 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Teknik Industri 3 16  4 5 6 7 1 

Teknik Informatika 5 7  4 3 3 2  

Teknik Elektro 5 25 1   6 3  

Biologi 19 4 8  3 1 1  

Fakultas Ekonomi 

Manajemen     1 4   

Akuntansi 1  2  3 3 1 1 

Fakultas Sastra 

Sastra Arab 2  2 1  3 1 6 

Sastra Cina      2   

Sastra Inggris         

Sastra Jepang 1 3 5 3  3 5 8 

Fakultas Psikologi dan Pendidikan 

Psikologi 1 1   1   1 



Renstra UAI 2016-2020 
69 

FAKULTAS DAN PRODI 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

NAS INT NAS INT NAS INT NAS INT 

BPI         

PAUD        3 

Fakultas Hukum 

Ilmu Hukum         

Program Magister Ilmu Hukum         

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Ilmu Hubungan Internasional 1 1  1   2 1 

Ilmu Komunikasi 11 10 6 3 4 2 2 2 

TOTAL 49 67 24 16 20 33 24 23 

 
Publikasi Buku Ajar 
Publikasi buku ajar merupakan publikasi yang cukup aktif diikuti oleh DT di UAI. Pada Gambar 
5.10 tampak bahwa hanya fakultas tertentu yang sangat aktif menulis buku, yaitu Fakultas 
Hukum untuk Prodi Ilmu Hukum. Fakultas lain yang cukup produktif mempublikasi buku ajar 
adalah FISIP dan Fakultas Sastra. Total publikasi yang dimiliki UAI hingga 4 tahun terakhir 
adalah 30 judul buku. 

 
Gambar 5.10 Jumlah Judul Publikasi Buku Ajar pada Fakultas Tahun 2012-2016 

Saat ini, UAI Press yaitu unit yang bertugas memproduksi buku hasil karya DT, mahasiswa 
maupun karyawan, telah berhasil memproduksi sebanyak 3.000 eksemplar buku yang 
berjudul Pancasila Suatu Visi Kebangsaan. Buku ini merupakan karya bersama DT Prodi Ilmu 
Hukum dan HI. Buku ini telah terdistribusi ke mahasiswa UAI, dan beberapa PTS di 
Jabodetabek. 
 
Luaran Kekayaan Intelektual 
Hasil penelitian saat ini tidak hanya dipublikasi pada jurnal ilmiah, FSI dan buku, tetapi juga 
dalam bentuk KI. DT yang melakukan penelitian dituntut untuk menghasilkan KI. UAI sejak 
tahun 2014 telah mendirikan Sentra HKI UAI yang pembentukan memperoleh Insentif 
Pembentukan dari Kemenristek.  
 
Pada tahun 2015 dan 2016, Sentra HKI berturut-turut memperoleh Insentif Penguatan Sentra 
HKI dari Kemenristekdikti. Bahkan, pada tahun akhir tahun 2016, UAI bersama dengan 
Kemenristekdikti telah bekerja sama dalam menghasilkan Kegiatan Pelatihan Paten sebagai 
Luaran Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan 2 judul 
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drafting DT UAI mendapatkan pendanaan mendaftarkan Paten, masing-masing DT berasal 
dari Prodi Teknik Elektro dan Biologi.  
 
Sejak tahun 2013 hingga 2016, Sentra HKI telah menghasilkan 17 judul KI. Tabel 5.16 
menyajikan luaran KI DT UAI pada tahun 2013-2016. 
 

Tabel 5.16 Luaran Kekayaan Intelektual 2013-2016 

No Pengusul Judul 
Tahun 
Ajaran 

Fakultas
/Prodi 

Jenis HKI 
Nomor Sertifikat/ 

Pendaftaran 
(Filling Date) 

Ketarangan 

1 Aprilia Tri 
Purwandari 

Perubahan Meja dan 
Kursi Belajar 
Konvensional menjadi 
Meja dan Kursi 
Ergonomis untuk 
Siswa Usia 6-8 Tahun 

13/14 FST Paten 
Sederhana 

S00201402000                        
(7 April 2014) 

Pemeriksaan 
substantif 

2 Aliah B.P 
Hasan 

Perubahan Wayang 
Tradisional Menjadi 
Wayang Jari 

13/14 FPP Paten 
Sederhana 

S00201300204               
(12 September 

2013) 

Pemeriksaan 
substantif 

3 Naufal A. 
Pramana 

Lagu "Talk Show 
Nasional" 

14/15 FST Hak Cipta C00201404177               
(31 Mei 2014) 

Sertifikat 

4 Syarif Hidayat Disertasi: "Model 
Penyeimbang Nilai 
Tambah Berdasarkan 
Tingkat Risiko pada 
Rantai Pasok Minyak 
Sawit" 

14/15 FST Hak Cipta C00201404433              
(23 Agustus 2012) 

Sertifikat 

5 Nunung 
Nurhasanah 

Program Komputer 
“Sistem Informasi 
Berbasis Web untuk 
Perencanaan 
Produksi Terintegrasi 
Bagi Industri Tekstil 
dan Produk 
Turunannya” 

14/15 FST Hak Cipta C00201404178               
(24 Oktober 2014) 

Sertifikat 

6 Dwi Astharini Paket Sistem Radio 
pada Komputer 

14/15 FST Paten 
Sederhana 

S00201407334              
(24 November 

2014) 

Pemeriksaan 
substantif 

7 Anwar 
Mujadin 

Konfigurasi 
Penyusunan Tata 
Letak Komponen 
Optik dan Elektronik 
pada Erbium Doped 
Fiber Amflifier (EDFA) 
untuk Rentang 
Panjang Gelombang C 
dan L Band 

14/15 FST Paten    P00201406757               
(31 Oktober 2014) 

Pemeriksaan 
substantif 

8 Dwi Astharini Program Komputer        
"Software Defined 
Radio Universitas Al 
Azhar Indonesia (SDR 
UAI)" 

14/15 FST Hak Cipta C00201404475              
(24 Oktober 2013) 

Sertifikat 

9 Nida'ul 
Hasanati 

Sistem Pakar 
Pembimbing 
Akademik bagi 
Mahasiswa di Tingkat 
Universitas 

14/15 FST Paten 
Sederhana 

S00201406756              
(31 Oktober 2014) 

Pemeriksaan 
substantif 
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No Pengusul Judul 
Tahun 
Ajaran 

Fakultas
/Prodi 

Jenis HKI 
Nomor Sertifikat/ 

Pendaftaran 
(Filling Date) 

Ketarangan 

10 Octarina Nur 
Samijayani 

Sensor Digital 
Ketinggian Fluida 

15/16 FST Paten 
Sederhana 

S00201508049                  
(2 Desember 

2015) 

Terdaftar 

11 Endang 
Ripmiatin, 
Dody Haryadi 

Program Komputer        
"Sistem Informasi 
Penerimaan Zakat 
berbasis Web untuk 
Lembaga Amil Zakat" 

15/16 FST Hak Cipta C00201504892                
(1 Juni 2015) 

Sertifikat 

12 Nida’ul 
Hasanati 

ESPA (Expert System 
Pembimbing 
Akademik) 

15/16 FST Hak Cipta C00201504752                 
(1 Juli 2010) 

Sertifikat 

13 Nita Noriko Tepung Komposit 
Canna edulis Kerr 
(Ganyong) dan 
Spirulina platensis 
dengan pengawet 
alami Acalypha indica 
(anting-anting)   

15/16 FST Paten P00201508315                
(8 Desember 

2015) 

Pemeriksaan 
substantif 

 
b. Gap Analysis Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Penelitian 
 
Berdasarkan EMI 2014-2015 untuk isian standar penelitian, UAI telah memiliki kelengkapan 
pedoman penelitian. Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat diterbitkan 
setiap tahun akademik, dan mulai diterbitkan pada TA 2012-2013.  
 
Beberapa capaian yang telah memenuhi target standar penelitian adalah: (1) Publikasi artikel 
ilmiah dan jumlah artikel ilmiah tersitasi, (2) Telah melaksanakan 35 kali pertemuan ilmiah 
yang diselenggarakan institusi dalam rangka mendukung kegiatan P2M, (3) Telah tercapai 
12,77% DT meraih penghargaan internasional, 97,8% DT melakukan publikasi melalui seminar 
call for paper, dan lebih dari 10% DT meraih penghargaan ilmiah nasional. 
 
Standar penelitian yang masih berstatus major gap adalah: (1) Baru 38% DT menerima dana 
hibah penelitian internal UAI (18,44%) dan hibah eksternal (12,06%), (2) Baru 10% DT 
mempublikasi luaran dalam bentuk buku yang diterbitkan, prodi Ilmu Hukum merupakan 
prodi yang aktif menghasilkan publikasi luaran dalam bentuk buku, (3) Jumlah paten yang 
diajukan pendaftaran baru terpenuhi 1 judul untuk paten dan 3 judul untuk paten sederhana, 
(4) Rasio prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang 
diterapkan di tingkat nasional <10%, (5) Belum ada dosen yang menjadi invited speaker di 
tingkat internasional maupun nasional, dan (6) Hingga saat ini UAI tidak mendanai status 
dosen yang hanya menjadi peserta pertemuan ilmiah. Tetapi jika bisa diasumsikan semua 
dosen sebagai penyaji adalah juga peserta, maka nilainya sama dengan poin di atas. 
Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 
<30%. Terdapat 11 penyaji internasional (7,8%) dan nasional 17 (12,1%). 
 
Berdasarkan isian EMI terhadap standar P2M, maka akan dilakukan analisis penyebab 
timbulnya permasalahan menggunakan root cause analysis dengan bantuan fishbone 
diagram. Untuk permasalahan rendahnya persentase dosen yang menjalankan penelitian, 
hal ini dilihat dari dua kategori, yaitu: DT dan institusi. Dari kategori DT, ternyata 
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permasalahan yang ada adalah: (1) Rendahnya komitmen DT dalam menjalankan penelitian, 
dan (2) Rendahnya motivasi DT dalam menjalankan penelitian. 
 
Rendahnya komitmen DT dalam menjalankan penelitian disebabkan karena DT kurang 
memahami makna tridharma PT, dan hal ini disebabkan oleh karena institusi belum 
memberikan pemahaman mendasar tentang tugas pokok DT. Penyebab rendahnya motivasi 
DT dalam menjalankan penelitian adalah karena DT belum memprioritaskan penelitian 
sebagai tugas dosen. 
 
Permasalahan ini muncul dari sisi institusi adalah disebabkan oleh belum optimalnya 
dukungan dana dan belum ada pembekalan tupoksi DT dalam menjalan tridharma PT. Akar 
masalahnya adalah institusi belum optimal dalam mengalokasikan waktu untuk kegiatan 
pembekalan. Fishbone diagram yang merepresentasikan penjelasan rendahnya persentase 
dosen dalam menjalankan penelitian disajikan pada Gambar 5.11. 
 

Persentase Dosen 
menjalankan penelitian

Rendahnya komitmen untuk menjalankan penelitian

Institusi belum memberikan pemahaman
 mendasar tentang tugas pokok Dosen

Rendahnya motivasi dalam melakukan penelitian

Belum ada pembekalan tupoksi dosen dalam menjalankan tridharma

Belum optimalnya dukungan dana

 

Gambar 5.11 Fishbone Diagram Persentase Dosen Menjalankan Penelitian 

Untuk menghasilkan strategi yang dapat memecahkan akar permasalahan, maka digunakan 
analisis SWOT. Terlebih dahulu akan diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman. Analisis SWOT untuk kegiatan penelitian disajikan pada Tabel 5.17. 
 

Tabel 5.17 Analisis SWOT Persentase Dosen Menjalankan Penelitian 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 Sudah memiliki RIP  W1 Rendahnya motivasi dalam melakukan 
penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

S2 Kinerja Penelitian sudah berpredikat 
Madya 

W2 Belum memprioritaskan penelitian 
sebagai tugas dosen 

S3 Dukungan Institusi terhadap alokasi 
anggaran penelitian internal 

W3 Rendahnya komitmen untuk 
menjalankan penelitian 

S4 Jumlah tenaga peneliti (dosen) sudah 
memadai 

W4 Kurang memahami tridharma 

S5 Tersedia layanan bagi dosen peneliti 
(informasi terkait penelitian internal dan 
eksternal, konsultasi proposal) 

W5 Institusi belum memberikan 
pemahaman mendasar tentang tugas 
pokok dosen 

S6 Tersedia buku pedoman P2M W6 Belum ada pembekalan tupoksi dosen 
dalam menjalankan tridharma 
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S7 Tersedia SOP Penelitian W7 Institusi belum optimal 
mengalokasikan waktu untuk kegiatan 
pembekalan           

S8 Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara 
rutin melalui media informasi berupa 
website LP2M, email dan surat 

    

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Tersedianya Hibah 
penelitian dari berbagai 
institusi 

1. Meningkatkan kompetensi dosen untuk 
meningkatkan jumlah hibah riset  

2. Meningkatkan pemahaman dosen terhadap 
RIP yang sudah tersusun untuk 
meningkatkan jumlah hibah riset unggulan  

3. Meningkatkan pelayanan sistem informasi 
melalui implementasi sms gateway sebagai 
notifikasi informasi internal LP2M dan 
SIMLITABMAS 

1. Membuat program ToT sebagai 
koordinator SIMLITABMAS di tiap prodi 
untuk meningkatkan jumlah hibah riset 
unggulan 

2. Membuat program pembekalan tupoksi 
dosen terkait pemahaman tridharma oleh 
institusi kepada dosen agar meningkatkan 
jumlah hibah riset  

3. Membuat program Coaching Clinic Peer 
Group untuk meningkatkan jumlah hibah 
riset 

O2 Adanya Sistem Litabmas 
yang terintegrasi 

    

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Tingginya kegiatan 
eksternal Dosen 

1. Mengembangkan program peningkatan 
kepakaran dosen sehingga perannya di 
institusi optimal dan mengurangi kegiatan 
eksternal dosen  

2. Memperbaharui secara berkelanjutan buku 
RIP dan Pedoman P2M  

3. Mengembangkan sistem informasi track 
record peneliti dalam tampilan web, 
sehingga kepakarannya dapat diketahui 
publik Mengembangkan SOP Penelitian bila 
menggunakan dana talangan institusi 

1. Mengembangkan fungsi dan peran pusat 
studi untuk meningkatkan pendapatan 
universitas dan mengurangi kegiatan 
eksternal dosen  

2. Membuat program ToT sebagai 
koordinator SIMLITABMAS di tiap prodi 
untuk menyiapkan dosen memenuhi 
persyaratan administrasi dari instansi 
pemberi hibah  

3. Mendorong dosen untuk meningkatkan JJA 
sehingga memiliki daya saing yang kuat 
terhadap kompetensi dosen PT lain 

4. Merancang RAB dana talangan untuk 
mengantisipasi keterlambatan pencairan 
dana hibah 

T2 Ketatnya persyaratan 
administrasi dari instansi 
pemberi hibah 

T3 Kualifikasi kompetensi 
dosen sangat kompetitif 

T4 Keterlambatan pencairan 
dana hibah 

 
Untuk permasalahan rendahnya persentase publikasi dalam bentuk artikel, buku dan HKI 
disebabkan karena rendahnya jumlah judul penelitian yang dilakukan DT, sehingga 
berdampak pada rendahnya publikasi luaran penelitian. Akar masalah hal ini adalah DT belum 
memprioritaskan tugasnya sebagai dosen. Dari sisi institusi, hal ini disebabkan karena masih 
terbatasnya dana dalam menghasilkan luaran penelitian, dan Sentra HKI UAI berperan 
secara optimal. Fishbone Diagram yang merepresentasikan penjelasan rendahnya persentase 
publikasi disajikan pada Gambar 5.12. 
 

Rendahnya Persentase Publikasi 
Luaran Penelitian

(Artikel, Buku, HKI, dll)

Masih terbatasnya pendanaan dalam menghasilkan luaran penelitian

Peran Sentra HKI belum optimal

 
Gambar 5.12 Fishbone Diagram Persentase Publikasi Luaran Penelitian 
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Untuk menghasilkan strategi yang dapat memecahkan akar permasalahan, maka digunakan 
analisis SWOT. Terlebih dahulu akan diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman. Analisis SWOT untuk publikasi luaran penelitian disajikan pada Tabel 5.18. 
 

Tabel 5.18 Analisis SWOT Persentase Publikasi Luaran Penelitian 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 Sudah memiliki RIP  W1 Rendahnya jumlah penelitian yang 
dilakukan 

S2 Kinerja Penelitian sudah 
berpredikat Madya 

W2 Belum memprioritaskan penelitian 
sebagai tugas dosen  

S3 Dukungan Institusi terhadap 
alokasi anggaran publikasi 
domestic dan international 
seminar grant, serta insentif HKI 

W3 Masih terbatasnya pendanaan dari 
Institusi dalam menghasilkan luaran 
penelitian    

S4 Jumlah tenaga peneliti (dosen) 
sudah memadai 

    

S5 Tersedia layanan bagi Dosen 
peneliti (informasi terkait 
penelitian internal dan eksternal, 
konsultasi proposal) 

    

S6 Tersedia buku pedoman P2M     

S7 Tersedia SOP Publikasi     

S8 Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 
secara rutin melalui media 
informasi berupa website LP2M, 
email dan surat 

    

S9 Adanya Sentra HKI UAI     

S10 Banyak produk hasil penelitian 
dosen berpeluang mendapat HKI 

    

S11 Sudah terbentuknya UAI Press 
untuk mempermudah 
penerbitan buku 

    

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Tersedianya hibah publikasi seminar 
internasional dari Kemenristekdikti 

1. Meningkatkan kompetensi dosen 
untuk meningkatkan jumlah hibah 
riset  

2. Meningkatkan pemahaman dosen 
terhadap RIP yang sudah tersusun 
untuk  

3. Meningkatkan jumlah hibah riset 
unggulan meningkatkan pelayanan 
sistem informasi melalui implementasi 
sms gateway sebagai notifikasi 
informasi internal LP2M dan 
SIMLITABMAS  

4. Mengoptimalkan peran Sentra HKI 
dalam meningkatkan jumlah luaran KI 

1. Membuat program ToT sebagai 
koordinator SIMLITABMAS di tiap prodi 
untuk meningkatkan jumlah hibah riset 
unggulan  

2. Membuat program pembekalan tupoksi 
dosen terkait pemahaman tridharma 
oleh institusi kepada dosen agar 
meningkatkan jumlah hibah riset 

  
  

  

O2 Tersedianya Hibah HKI (seperti: 
insentif raih HKI, UBER HKI) 

O3 Tersedianya undangan pelatihan 
publikasi karya ilmiah 

O4 Banyaknya kesempatan untuk publikasi 
melalui seminar nasional/internasional 
(call for paper) 

O5 Banyak kesempatan penulis internal 
menulis di jurnal 
nasional/internasional 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Tingginya kegiatan eksternal Dosen 1. Mengembangkan program 
peningkatan kepakaran dosen 
sehingga perannya di institusi optimal 
dan mengurangi kegiatan eksternal 
dosen 

2. Memperbaharui secara berkelanjutan 
buku RIP dan Pedoman P2M 

3. Mengembangkan sistem informasi 
track record peneliti dalam tampilan 
website, sehingga kepakarannya 
dapat diketahui publik 

4. Mengembangkan SOP Penelitian bila 
menggunakan dana talangan institusi 

5. Memaksimalkan fungsi dan peran 
Sentra HKI di bawah pengawasan 
LP2M dan BPMU untuk memfasilitasi 
granted HKI dan meningkatkan daya 

1. Mengembangkan fungsi dan peran pusat 
studi untuk meningkatkan pendapatan 
universitas dan mengurangi kegiatan 
eksternal dosen 

2. Membuat program ToT sebagai 
koordinator SIMLITABMAS di tiap prodi 
untuk menyiapkan dosen memenuhi 
persyaratan administrasi dari instansi 
pemberi hibah 

3. Mendorong dosen untuk meningkatkan 
JJA sehingga memiliki daya saing yang 
kuat terhadap kompetensi dosen PT lain 

 

T2 Ketatnya persyaratan administrasi dari 
instansi pemberi hibah 

T3 Kualifikasi kompetensi dosen sangat 
kompetitif 

T4 Tahapan granted HKI membutuhkan 
waktu yang panjang 

T5 Kualifikasi kompetensi produk HKI 
sangat kompetitif 
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saing dosen dalam menghasilkan 
luaran berpotensi HKI 

 
Untuk permasalahan rendahnya persentase partisipasi DT dalam forum ilmiah (sebagai 
invited speaker, penyaji dan peserta) disebabkan karena: (1) Rendahnya jumlah kegiatan 
penelitian, sehingga berdampak belum ada materi yang dapat disajikan secara oral, (2) DT 
belum optimal dalam menjalin jejaring, dan (3) Belum tereksposnya kompetensi (kepakaran) 
DT dalam bidang penelitian. Penyebab permasalahan dari sisi institusi adalah: (1) Belum ada 
pembekalan tupoksi DT dalam menjalankan tridharma, (2) Belum tersedia database kegiatan 
DT dalam forum ilmiah yang berbasis TIK, (3) Belum tersedia SOP laporan kegiatan, dan (4) 
masih rendahnya dukungan dana untuk kegiatan ini. 
 
Akar masalah dari rendahnya persentase partisipasi DT dalam forum ilmiah adalah kegiatan 
seperti ini belum menjadi prioritas bagi DT dalam mengimplementasikan tridharma PT, 
karena masih fokus pada dharma pendidikan saja. Selain itu, institusi belum optimal 
mengalokasikan waktu kegiatan pembekalan DT dalam memaknai tridharma PT. Fishbone 
diagram yang merepresentasikan penjelasan persentase partisipasi DT dalam forum ilmiah 
disajikan pada Gambar 5.13. 
 

Rendahnya Persentase Partisipasi Dosen 

dalam Forum Ilmiah

(Invited Speaker, Penyaji, Peserta)

Dosen

Kurang tereksposenya kompetensi (kepakaran) 

dosen dalam bidang penelitian

Promosi kurang

Belum optimal dalam menjalin jejaring

Rendahnya dukungan dana

Rendahnya jumlah kegiatan penelitian

Belum ada pembekalan tupoksi dosen dalam menjalankan tridharma

Kurang memahami tridharma

Belum memprioritaskan penelitian sebagai tugas dosen

Belum tersedia database kegiatan dosen dalam forum ilmiah

Belum tersedianya SOP laporan kegiatan terkait

 
 

Gambar 5.13 Fishbone Diagram Persentase Partisipasi Dosen dalam Forum Ilmiah 

Untuk menghasilkan strategi yang dapat memecahkan akar permasalahan, maka digunakan 
analisis SWOT. Terlebih dahulu akan diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman. Analisis SWOT untuk partisipasi dosen dalam forum ilmiah disajikan pada Tabel 
5.19. 
 
 
 
 
 
 
 



 Renstra UAI 2016-2020 
76 

Tabel 5.19 Analisis SWOT Persentase Partisipasi DT dalam Forum Ilmiah 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 Sudah memiliki RIP  W1 Rendahnya jumlah kegiatan penelitian 

S2 Kinerja Penelitian sudah 
berpredikat Madya 

W2 Dosen belum optimal dalam menjalin 
jejaring 

S3 Dukungan Institusi terhadap 
alokasi anggaran publikasi 
domestic dan international 
seminar grant serta insentif HKI 

W3 Kurang tereksposenya kompetensi 
(kepakaraban) dosen dalam bidang 
penelitian 

S4 Jumlah tenaga peneliti (dosen) 
sudah memadai 

W4 Belum dikenalnya institusi secara luas 

S5 Tersedia layanan bagi Dosen 
peneliti (informasi terkait 
penelitian internal dan 
eksternal, konsultasi proposal) 

W6 kurangnya promosi Institusi 

S6 Tersedia buku pedoman P2M W7 Belum optimalnya dukungan dana dari 
Institusi 

S7 Tersedia SOP Publikasi W8 Belum ada pembekalan tupoksi dosen 
dalam menjalankan tridharma 

S8 Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 
secara rutin melalui media 
informasi berupa website LP2M, 
email dan surat 

W9 Rendahnya komitmen untuk 
menjalankan penelitian 

    W10 Belum tersedia database kegiatan 
dosen dalam forum ilmiah 

    W11 Belum tersedianya SOP laporan 
kegiatan terkait 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Tersedianya Hibah publikasi 
seminar internasional dari 
kemenristekdikti 

1. Meningkatkan kompetensi dosen 
untuk meningkatkan jumlah hibah 
publikasi riset 

2. Meningkatkan pemahaman dosen 
terhadap RIP yang sudah tersusun 
untuk meningkatkan jumlah hibah 
riset unggulan 

3. Meningkatkan pelayanan sistem 
informasi melalui implementasi sms 
gateway sebagai notifikasi informasi 
internal LP2M dan SIMLITABMAS 

4. Memaksimalkan para dosen untuk 
menggunakan dana hibah seminar 
domestic dan international 

  

1. Membuat program ToT sebagai koordinator 
SIMLITABMAS di tiap prodi untuk 
meningkatkan jumlah hibah riset unggulan 

2. Membuat program pembekalan tupoksi 
dosen terkait pemahaman tridharma oleh 
institusi kepada dosen agar meningkatkan 
jumlah hibah riset 

3. Meningkatkan jejaring dan mengikuti 
organisasi profesi sesuai kompetensi 
keilmuan 

4. Meningkatkan dukungan dana hibah grant 
seminar domestic dan international 

5. Menyusun SOP pelaporan kegiatan forum 
ilmiah yang diikuti oleh dosen 

O2 Tersedianya undangan pelatihan 
publikasi karya ilmiah 

O3 Banyaknya kesempatan untuk 
publikasi melalui seminar 
nasional/internasional (call for 
paper) 

O4 Banyak kesempatan penulis 
internal menulis di jurnal 
nasional/internasional 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 
T1 Tingginya kegiatan eksternal 

Dosen 
1. Mengembangkan program 

peningkatan kepakaran dosen 
sehingga perannya di institusi optimal 
dan mengurangi kegiatan eksternal 
dosen 

2. Memperbaharui secara berkelanjutan 
buku RIP dan Pedoman P2M 

 

Mengembangkan sistem informasi track record 
peneliti dalam tampilan website, sehingga 
kepakarannya dapat diketahui publik 

  
T2 Ketatnya persyaratan administrasi 

dari penyelenggara forum ilmiah 

T3 Kualifikasi kompetensi dosen 
sangat kompetitif 

 
c. Pengabdian kepada Masyarakat 
 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UAI dilaksanakan berdasarkan pendanaan 

internal dan eksternal UAI. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat DT UAI berada 

dalam koordinasi LP2M. Kegiatan dan penyerapan dana pengabdian kepada masyarakat yang 

telah berlangsung sejak tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 5.14 dan 5.15. 
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Pada Gambar 5.14 dan 5.15 menyajikan adanya kenaikan judul pengabdian kepada 
masyarakat yang cukup signifikan pada tahun 2014 ke tahun 2015. Tetapi hal ini tidak 
berbanding lurus dengan jumlah dana yang diterima, karena pendanaan internal UAI lebih 
mendominasi. 

 
Gambar 5.14 Jumlah Judul Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 
Gambar 5.15 Jumlah Dana Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 
Sharing for Indonesia 

Mulai tahun 2012, LP2M UAI menyelenggarakan Pekan Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

dikemas dalam program “Sharing for Indonesia”. Pekan Pengabdian Kepada Masyarakat ini 

dilaksanakan secara rutin setiap semester. Sharing for Indonesia (S4I) adalah kegiatan yang 

dilakukan LP2M bersama dosen dan mahasiswa UAI dalam bentuk kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dapat berupa: pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan dan sosialisasi.  Kegiatan S4I dilaksanakan di UAI agar masyarakat umum dapat 

lebih mengenal UAI. Jumlah peserta yang terlibat kegiatan ini untuk periode 2012-2016 

disajikan pada Gambar 5.16. 

 

 
Gambar 5.16 Jumlah Peserta Kegiatan S4I tahun 2012 – 2016 

Kegiatan Ciliwung Bersih UAI dengan TNI Kodam Jaya 

Selain itu, UAI telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka 

mendukung program Pemda DKI dan Kodam Jaya untuk kegiatan Ciliwung Bersih. UAI bekerja 

sama dengan Kodam Jaya untuk membersihkan bantaran sungai Ciliwung, dan memberikan 

penyuluhan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Penandatanganan MoU kerja 

sama ini dilakukan pada tanggal 31 Mei 2015 di jalan MT. Haryono antara Rektor UAI dan 
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Pangdam Jaya Bapak Agus Sutomo. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian pengabdian 

kepada masyarakat pada program Ciliwung bersih ini disajikan pada Tabel 5.20. 

 

Tabel 5.20 Kegiatan Ciliwung Bersih, Kerja Sama UAI dengan TNI Kodam Jaya 

Kegiatan Waktu 
Total Dosen 
Pendamping 

Jumlah 
Mahasiswa 

Karya Bakti Bersih Ciliwung 8 Maret 2015 18 orang 127 orang 

Karya Bakti Bersih Ciliwung Maret -September 2015 23 orang 515 orang 

Penandatanganan MOU dan Bersih Ciliwung 31 Mei 2015 49 orang 196 orang 

 

d. Gap Analysis Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat  
 
Berdasarkan EMI 2014-2015 untuk isian standar pengabdian kepada masyarakat, UAI telah 
memiliki kelengkapan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang bukunya tergabung 
dalam Buku Pedoman P2M.  
 
Standar pengabdian kepada masyakarat yang masih berstatus major gap adalah: (1) Tercatat 
masih rendahnya persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat satu 
tahun terakhir, yaitu 24,11%, (2) Tercatat masih rendahnya persentase pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penelitian satu tahun terakhir, yaitu 4,96%, (3) Persentase penyerapan 
dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat satu tahun terakhir baru 
mencapai angka 4,14%, dan (4) DT UAI belum ada yang mendapatkan penghargaan di bidang 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
Untuk permasalahan rendahnya persentase DT dalam menjalankan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat disebabkan oleh: (1) Rendahnya komitmen dan motivasi DT untuk 
menjalankan kegiatan ini, (2) Masih sedikitnya wilayah binaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang sustainable, dan (3) Belum tersedia secara optimal tata kelola kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
Rendahnya komitmen dan motivasi DT dalam menjalankan kegiatan ini disebabkan oleh 
institusi belum memberikan pemahaman mendasar tentang tugas pokok DT, belum 
terlaksana coaching clinic proposal per skim, rendahnya angka kredit (kum) kegiatan ini, 
persyaratan administrasi untuk mendapatkan hibah dalam kegiatan ini dianggap rumit, 
institusi belum optimal mengalokasi waktu untuk memberikan pembekalan dalam memaknai 
tridharma bagi DT, belum tersedia tata kelola pengabdian kepada masyarakat secara 
optimal. Fishbone diagram yang merepresentasikan penjelasan rendahnya persentase DT 
dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Gambar 5.17. 
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Rendahnya Persentase Dosen 

menjalankan abdimas

Rendahnya komitmen untuk 

menjalankan abdimas

Institusi belum memberikan pemahaman

 mendasar tentang tugas pokok dosen

Rendahnya motivasi dalam 

melakukan abdimas

Belum memprioritaskan abdimas

sebagai tugas dosen

Belum optimalnya

dukungan dana

Belum tersedia secara optimal

tata kelola abdimas

Belum terlaksananya coaching

clinic proposal per skim

Masih sedikit wilayah binaan 

kegiatan abdimas yang sustainable

Belum tersedianya

pedoman abdimas

 

Gambar 5.17 Fishbone Diagram Persentase Dosen Menjalankan Pengabdian Masyarakat 

 
Untuk menghasilkan strategi yang dapat memecahkan akar permasalahan, maka digunakan 
analisis SWOT. Terlebih dahulu akan diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman. Analisis SWOT untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 
5.21. 
 

Tabel 5.21 Analisis SWOT Persentase Dosen Menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 
S1 Dukungan Institusi terhadap 

alokasi anggaran pengabdian 
kepada masyarakat internal 

W1 Rendahnya motivasi dalam melakukan 
pengabdian kepada masyarakat 

S2 Jumlah dosen sudah memadai W2 Belum memprioritaskan pengabdian 
kepada masyarakat sebagai tugas 
Dosen 

S3 Tersedia layanan bagi Dosen 
(informasi terkait kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat, 
konsultasi proposal) 

W3 Rendahnya angka kredit (kum) untuk 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

S4 Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 
secara rutin melalui media 
informasi berupa website LP2M, 
email dan surat 

W4 Runtutan persyaratan administrasi 
membutuhkan waktu lama 

S5 Tersedia SOP Grant pengabdian 
kepada masyarakat 

W5 Rendahnya komitmen untuk 
menjalankan pengabdian kepada 
masyarakat 

    W6 Kurang memahami tridharma, institusi 
belum memberikan pemahaman 
mendasar tentang tugas pokok dosen  

    W7 Kurang memahami skim pengabdian 
kepada masyarakat dari 
Kemenristekdikti 

    W8 Belum terlaksananya coaching clinic 
proposal per skim 

    W9 Belum ada pembekalan tupoksi dosen 
dalam menjalankan tridharma 
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    W10 Institusi belum optimal 
mengalokasikan waktu untuk kegiatan 
pembekalan 

    W11 Belum optimalnya dukungan dana dari 
Institusi 

    W12 Belum tersedia secara optimal tata 
kelola pengabdian kepada masyarakat 

    W13 Masih sedikit wilayah binaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
sustainable 

    W14 Wilayah binaan belum disinergikan 
dengan RIP 

    W15 Belum tersedianya pedoman 
pengabdian kepada masyarakat 

    W16 Belum tersedia penghargaan di bidang 
pengabdian kepada masyarakat 

    W17 Belum adanya tata kelola kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

    W18 Lemahnya dukungan unit lain 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Tersedianya hibah pengabdian 
kepada masyarakat dari berbagai 
institusi 

1. Meningkatkan kompetensi dosen 
untuk meningkatkan jumlah hibah 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Meningkatkan pelayanan sistem 
informasi melalui implementasi sms 
gateway sebagai notifikasi informasi 
internal LP2M dan SIMLITABMAS 

3. Membuat program pengabdian 
kepada masyarakat yang akan 
dijadikan model pengembangan 
daerah binaan yang berkelanjutan 
bersama mitra pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan 
dana CSR 

4. Membuat tim peminatan pengabdian 
kepada masyarakat untuk 
mengembangkan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat berbasis kerja 
sama (Ciliwung bersih, IWWASH, Pos 
Daya) 

 

1. Membuat program ToT sebagai koordinator 
SIMLITABMAS di tiap prodi untuk 
meningkatkan jumlah hibah pengabdian 
kepada masyarakat 

2. Membuat program pembekalan tupoksi 
dosen terkait pemahaman tridharma oleh 
institusi kepada dosen agar meningkatkan 
jumlah hibah pengabdian kepada 
masyarakat 

3. Membuat RIP dan buku pedoman 
pengabdian kepada masyarakat 

4. Membuat program coaching clinic peer 
group untuk meningkatkan jumlah hibah 
pengabdian kepada masyarakat 

5. Membuat SOP koordinasi antar unit untuk 
mendukung kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

6. Meningkatkan alokasi dana institusi untuk 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

O2 Adanya Sistem Litabmas yang 
terintegrasi 

O3 Tersedia penghargaan 
pengabdian kepada masyarakat 
dari beberapa instansi 
pemerintah (LPDP) 

O4 Tersedianya berbagai jenis 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang berkelanjutan 
dibeberapa daerah binaan terkait 
kegiatan Ciliwung Bersih, 
IWWASH, Pos Daya, dsb 

O5 Tersedianya dana CSR untuk 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

O6 Banyak mitra yang bersedia 
bekerja sama untuk kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Tingginya kegiatan eksternal 
dosen 

1. Mengembangkan program 
peningkatan kepakaran dosen 
sehingga perannya di institusi optimal 
dan mengurangi kegiatan eksternal 
dosen 

2. Memperbaharui secara berkelanjutan 
buku RIP dan Pedoman P2M 

3. Mengembangkan sistem informasi 
track record peneliti dalam tampilan 
web, sehingga kepakarannya dapat 
diketahui publik 

4. Mengembangkan SOP Penelitian bila 
menggunakan dana talangan institusi 

1. Mengembangkan fungsi dan peran pusat 
studi untuk meningkatkan pendapatan 
universitas dan mengurangi kegiatan 
eksternal dosen 

2. Membuat program ToT sebagai koordinator 
SIMLITABMAS di tiap prodi untuk 
menyiapkan dosen memenuhi persyaratan 
administrasi dari instansi pemberi hibah 

3. Mendorong dosen untuk meningkatkan JJA 
sehingga memiliki daya saing yang kuat 
terhadap kompetensi dosen PT lain 

4. Merancang RAB dana talangan untuk 
mengantisipasi keterlambatan pencairan 
dana hibah 

T2 Ketatnya persyaratan 
administrasi dari instansi pemberi 
hibah 

T3 Kualifikasi kompetensi dosen 
sangat kompetitif 

T4 Keterlambatan pencairan dana 
hibah 

T5 Adanya kegiatan eksternal 
mahasiswa yang lebih menarik 
minat mahasiswa (seni/olah 
raga/organisasi) 

 
Untuk permasalahan rendahnya jumlah penghargaan pengabdian kepada masyarakat 
disebabkan oleh: (1) Rendahnya motivasi DT untuk menjalankan kegiatan ini, (2) Institusi 
belum menyediakan penghargaan di bidang pengabdian kepada masyarakat. Akar masalah 
dari hal ini adalah belum tersedianya tata kelola pengabdian kepada masyarakat dan 
kegiatan ini menjadi belum menjadi prioritas bagi DT. Fishbone diagram yang 
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merepresentasikan penjelasan rendahnya jumlah penghargaan pengabdian kepada 
masyarakat disajikan pada Gambar 5.18. 
 

Rendahnya jumlah penghargaan abdimas

yang diperoleh

Belum tersedia penghargaan di bidang abdimas

Rendahnya motivasi dalam melakukan abdimas

 
Gambar 5.18 Fishbone Diagram Rendahnya Jumlah Penghargaan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

e. FFA Evaluasi Diri Tridharma PT Kriteria Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Hasil penggabungan pendapat Pimpinan UAI (Tabel 5.22), diperoleh 4 prioritas pemecahan 
masalah dan strateginya yang terkait dengan P2M, yaitu: 
1. Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang P2M agar mampu meningkatkan jumlah 

judul hibah penelitian, melalui: 
a. Mengadakan pelatihan/seminar/workshop/lokakarya yang berkaitan dengan 

penelitian secara reguler bagi dosen 
b. Membuat program pembekalan tupoksi dosen terkait pemahaman tridharma 
c. Membuat program Coaching Clinic Peer Group untuk meningkatkan jumlah hibah 

riset untuk menaikkan jumlah judul hibah P2M 
 

2. Mengembangkan program peningkatan kepakaran dosen sehingga perannya di institusi 
optimal dan mengembangkan sistem informasi track record peneliti dalam tampilan 
website, sehingga kepakarannya dapat diketahui publik. Hal ini dapat dilaksanakan 
dengan: 

a. Mendukung pendanaan untuk program/training peningkatan kepakaran dosen dan 
memfasilitasi dosen untuk menjadi ahli dibidangnya 

b. Membuat database kepakaran DT 
c. Memfasilitasi pembentukan pusat studi yang berbasis kepakaran dan mendukung 

berkembangnya kelompok keahlian di masing-masing prodi 
 

3. Memaksimalkan fungsi dan peran Sentra HKI di bawah pengawasan LP2M dan BPMU untuk 
memfasilitasi granted HKI dan meningkatkan daya saing dosen dalam menghasilkan luaran 
berpotensi HKI, melalui: 

a. Mengoptimalkan dukungan terhadap dosen untuk mendapatkan dana penelitian 
dari institusi lain 

b. Mendorong dosen untuk lebih giat meneliti dengan memberikan reward yang sesuai 
dengan prestasi 
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4. Membuat program pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan model 
pengembangan daerah binaan yang berkelanjutan bersama mitra pengabdian kepada 
masyarakat dengan menggunakan dana CSR, membuat tim peminatan pengabdian kepada 
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan abdbimas berbasis kerja sama (Ciliwung 
bersih, IWWASH, Pos Daya). Hal ini dapat dilaksanakan dengan: 

a. Memberikan dukungan (dana dan fasilitas) dan apresiasi terhadap prodi dan dosen 
yang aktif dalam menciptakan dan melaksanakan program pengabdian kepada 
masyarakat 

b. Bekerja sama dengan LAZ APU YPI Al Azhar untuk memberdayaakan wilayah binaan 
dengan dosen sebagai fasilitator dan 'think tank' 

c. Menjalin kerja sama lebih luas dengan institusi lain yang memiliki misi sesuai dengan 
UAI 

 
Tabel 5.22 Force Field Analysis Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS (Restraining 

Force) 
Score 

Meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat 
(P2M) agar mampu 
meningkatkan jumlah judul 
hibah riset P2M 

Citra institusi 8.39 Rendahnya komitmen 
dan motivasi untuk 
menjalankan penelitian 

7.11 1. Mengadakan 
pelatihan/seminar/wo
rkshop/lokakarya yang 
berkaitan dengan 
penelitian secara 
reguler bagi dosen 

2. Membuat program 
pembekalan tupoksi 
dosen terkait 
pemahaman 
tridharma 

3. Membuat program 
coaching clinic peer 
group untuk 
meningkatkan jumlah 
hibah riset untuk 
menaikkan jumlah 
judul hibah P2M 

Peningkatan mutu P2M 
UAI 

7.79 Kurang memahami 
tridharma 

6.32 

Peningkatan jumlah 
judul/kegiatan P2M 

8.19 Belum ada pembekalan 
tupoksi dosen dalam 
menjalankan tridharma 

6.52 

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

8.00 Institusi belum optimal 
mengalokasikan waktu 
untuk kegiatan 
pembekalan  

6.52 

  
 

Masih terbatasnya 
pendanaan dari Institusi 
dalam menghasilkan 
luaran penelitian    

6.90 

Total Score 32.37 Total Score 33.37 

Membuat RIP P2M 2016-2019 Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.79 Belum tersedia tata kelola 
pusat studi 

6.72   

Peningkatan jumlah riset 
unggulan universitas 

7.79 Persepsi semua topik riset 
terpetakan dalam RIP 

6.92   

Citra institusi 7.97   
 

  

Total Score 23.55 Total Score 13.64   

Meningkatkan pelayanan sistem 
informasi melalui implementasi 
sms gateway sebagai notifikasi 
informasi internal LP2M dan 
SIMLITABMAS 

Citra institusi 7.55 Alokasi waktu kerja SDM 
IT 

7.16 
 

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.55   
 

  

Total Score 15.11 Total Score 7.16   

Mengembangkan program 
peningkatan kepakaran dosen 
sehingga perannya di institusi 
optimal dan mengembangkan 
sistem informasi track record 
peneliti dalam tampilan web, 
sehingga kepakarannya dapat 
diketahui publik 

Citra institusi 7.97 Keterbatasan dana untuk 
mengikuti program 
peningkatan kepakaran 
dosen di instansi luar 

8.00 1. Mendukung 
pendanaan untuk 
program/training 
peningkatan 
kepakaran dosen dan 
memfasilitasi dosen 
untuk menjadi ahli 
dibidangnya 

2. Membuat database 
kepakaran DT 

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.95 Belum tersedianya 
database kepakaran 
dosen 

8.00 

Peningkatan kompetensi 
DT 

7.79 Peran pusat studi belum 
optimal 

8.00 

  
 

Belum optimal kelompok 
keahlian di prodi 

8.00 
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS (Restraining 

Force) 
Score 

  
 

Ketidaksesuaian 
narasumber dengan 
masing-masing bidang 
kepakaran 

8.00 3. Memfasilitasi 
pembentukan pusat 
studi yang berbasis 
kepakaran dan 
mendukung 
berkembangnya 
kelompok keahlian di 
masing-masing prodi  

Total Score 23.71 Total Score 40.00 

Mengembangkan fungsi dan 
peran pusat studi untuk 
meningkatkan pendapatan 
universitas, sehingga dapat 
mengurangi kegiatan eksternal 
dosen 

Citra institusi 7.97 Tingginya kegiatan 
eksternal DT 

7.38   

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.79 Kurangnya pemahaman 
mengenai fungsi peran 
dan pengembangan pusat 
studi 

7.38   

Peningkatan revenue 
generating 

7.35 Tata kelola pusat studi 
belum tersedia 

7.16   

Total Score 23.12 Total Score 21.93   

Membuat program ToT sebagai 
koordinator SIMLITABMAS di 
tiap prodi untuk menyiapkan 
dosen memenuhi persyaratan 
administrasi dari instansi 
pemberi hibah 

Peningkatan jumlah riset 
unggulan universitas 

7.79 Persyaratan administrasi 
dari instansi pemberi 
hibah 

6.52   

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.55   
 

  

Total Score 15.34 Total Score 6.52   

Merancang RAB dana talangan 
untuk mengantisipasi 
keterlambatan pencairan dana 
hibah 

Citra institusi 7.97 Keterbatasan dana 7.14   

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.58   
 

  

  Total Score 15.56 Total Score 7.14   

Memaksimalkan fungsi dan 
peran Sentra HKI di bawah 
pengawasan LP2M dan BPMU 
untuk memfasilitasi granted HKI 
dan meningkatkan daya saing 
dosen dalam menghasilkan 
luaran berpotensi HKI 

Citra institusi 8.19 Masih terbatasnya 
pendanaan dari Institusi 
dalam menghasilkan 
luaran penelitian   

7.16 1. Mengoptimalkan 
dukungan terhadap 
dosen untuk 
mendapatkan dana 
penelitian dari 
institusi lain 

2. Mendorong dosen 
untuk lebih giat 
meneliti dengan 
memberikan reward 
yang sesuai dengan 
prestasi  

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.97 Belum memprioritaskan 
penelitian sebagai tugas 
Dosen 

7.55 

  
 

Rendahnya jumlah 
kegiatan penelitian 

7.53 

  
 

Dosen belum optimal 
dalam menjalin jejaring 

7.33 

Total Score 16.17 Total Score 29.57 

Memaksimalkan para dosen 
untuk menggunakan dana hibah 
seminar domestic dan 
international 

Citra institusi 7.35 Masih terbatasnya 
pendanaan dari Institusi 
dalam menghasilkan 
luaran penelitian   

7.11   

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.35 Rendahnya jumlah 
kegiatan penelitian 

6.94   

Total Score 14.71 Total Score 14.05   

Membuat program pengabdian 
kepada masyarakat yang akan 
dijadikan model pengembangan 
daerah binaan yang 
berkelanjutan bersama mitra 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan menggunakan dana CSR, 
membuat tim peminatan 
pengabdian kepada masyarakat 

Citra institusi 8.59 Rendahnya motivasi 
dalam melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

7.14 1. Memberikan 
dukungan (dana dan 
fasilitas) dan 
apresiasi terhadap 
prodi dan dosen 
yang aktif dalam 
menciptakan dan 
melaksanakan 

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.58 Belum memprioritaskan 
pengabdian kepada 
masyarakat sebagai tugas 
dosen 

7.33 
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS (Restraining 

Force) 
Score 

untuk mengembangkan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
berbasis kerja sama (Ciliwung 
bersih, IWWASH, Pos Daya) 

    Masih sedikit wilayah 
binaan kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat yang 
sustainable 

6.92 program pengabdian 
kepada masyarakat 

2. Berkerja sama 
dengan LAZ APU YPI 
Al Azhar untuk 
memberdayaakan 
wilayah binaan 
dengan dosen 
sebagai fasilitator 
dan 'think tank' 

3. Menjalin kerja sama 
lebih luas dengan 
institusi lain yang 
memiliki misi sesuai 
dengan UAI 

    Wilayah binaan belum 
disinergikan dengan RIP 

7.33 

    Dosen belum optimal 
dalam menjalin jejaring 

7.53 

Total Score 16.17 Total Score 36.25 

Membuat program Coaching 
Clinic Peer Group untuk 
meningkatkan jumlah hibah 
pengabdian kepada masyarakat, 
membuat SOP koordinasi antar 
unit untuk mendukung kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat, 
meningkatkan alokasi dana 
institusi untuk kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

Citra institusi 7.73 Persyaratan administrasi 6.92   

Peningkatan kinerja P2M 
sehingga menjadi PTS 
Utama di bidang P2M 

7.55 Dosen belum optimal 
dalam menjalin jejaring 

6.92   

Total Score 15.29 Total Score 13.84   

Score: 1 (low) - 10 (high) 

 

5.2. Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT 
 

5.2.1. Promosi PMB 
 
a. Perkembangan Mahasiswa Baru 
 
Kegiatan promosi dan penerimaan mahasiswa baru di UAI dikoordinir oleh Biro Humas dan 
Promosi PMB. Kegiatan promosi dilakukan melalui empat strategi: (1). Kunjungan sekolah di 
wilayah Jabodetabek setiap tahun ajaran baru, (2) Pameran sekolah setiap tahun ajaran baru, 
(3) Mengikuti event pameran pendidikan yang tahun ini diselenggarakan di Jakarta 
Convention Center (JCC), dan (4) Iklan pada media cetak (majalah, koran, flyer), iklan media 
elektronik (radio, media online), dan iklan media luar ruang (billboard, spanduk, iklan di 
commuter line). 
 
Media elektronik yang biasa digunakan adalah Republika Online dan Radio Prambors. Media 
cetak yang biasa digunakan adalah majalah Go Girl, Provoke, Warta Al Azhar dan majalah 
Gontor. Untuk flyer biasanya bekerja sama dengan agen koran, penyebaran ke masjid 
Jabodetabek melalui mahasiswa kerja, dan penyebaran brosur ke sekolah-sekolah.  
 
Seluruh kegiatan promosi memiliki dampak yang cukup signifikan pada peningkatan jumlah 
mahasiswa baru dalam 6 tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 5.23 Prodi Ilmu Komunikasi 
memiliki jumlah mahasiswa baru terbanyak yaitu 208 orang, kemudian Prodi Psikologi dengan 
jumlah 89 orang, Prodi PG PAUD dengan jumlah 78 orang, Prodi Manajemen dengan jumlah 
75 orang, Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan jumlah 69 orang dan selebihnya adalah 
prodi yang jumlah mahasiswa barunya dibawah 50 orang. 
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Tabel 5.23 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru/Prodi dalam 6 Tahun Terakhir 

FAKULTAS & PRODI 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2015/2016 

Fakultas Sains dan Teknologi 132 112 111 86 109 108 

Teknik Industri 41 26 34 30 34 32 

Teknik Informatika 43 32 31 22 30 32 

Teknik Elektro 19 21 19 13 22 16 

Biologi 29 33 27 21 23 28 

Fakultas Ekonomi 93 102 91 91 104 110 

Manajemen 54 65 53 53 66 75 

Akuntansi 39 37 38 38 38 35 

Fakultas Sastra 87 107 102 93 100 126 

Sastra Arab 25 22 20 15 24 36 

Sastra Cina 9 27 21 17 17 20 

Sastra Inggris 33 29 39 36 34 39 

Sastra Jepang 20 29 22 25 25 31 

Fakultas Psikologi dan Pendidikan 99 96 104 100 109 188 

Psikologi 60 68 82 76 75 89 

Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) 4 0 0 0 17 21 

PG PAUD 0 0 0 24 17 78 

Tarbiyah PAUD 35 28 22 0 0 0 

Fakultas Hukum 51 48 41 36 67 52 

Ilmu Hukum 51 48 41 36 43 36 

Program Magister Ilmu Hukum 0 0 0 0 24 16 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 262 200 221 212 223 277 

Ilmu Hubungan Internasional 93 74 100 73 57 69 

Ilmu Komunikasi 169 126 121 139 166 208 

TOTAL 724 665 670 618 712 861 

 
Kegiatan penerimaan mahasiswa baru terdiri dari empat jenis, yaitu: (1) Dropping formulir 
pendaftaran mahasiswa baru ke sekolah di wilayah Jabodetabek yang sudah bekerja sama 
dengan UAI, (2) Pemberian reward ke guru yang telah mempromosikan UAI kepada CMB 
hingga tahap daftar ulang sebesar Rp.150.000 per CMB, (3) Program Member get Member 
(MGM) yang diberikan kepada masyarakat luas yang berhasil membawa CMB hingga 
mendaftar dan masuk ke UAI, reward yang diberikan sebesar Rp.200.000 per CMB, dan (4) 
Agent PMB merupakan mahasiswa UAI yang bertugas mendampingi CMB mengikuti proses 
pendaftaran hingga tahap daftar ulang. 
 
UAI menyelenggarakan tes seleksi secara online sebanyak 5 gelombang dalam tiap tahun 
ajaran. Nilai passing grade terendah adalah 45 dan yang tertinggi adalah 90. Rata-rata CMB 
UAI memiliki nilai passing grade 65-75. Perkembangan seleksi mahasiswa baru dalam 4 tahun 
terakhir disajikan pada Tabel 5.24.  
 

 
 
 
 
 
 



 Renstra UAI 2016-2020 
86 

  Tabel 5.24 Perkembangan Seleksi Mahasiswa Baru dalam 4 Tahun Terakhir 

Tahun 
Penerimaan 

Peserta 
Seleksi 

Lolos 
Seleksi 

Daftar 
Ulang 

Mengundurkan 
Diri 

Mahasiswa 
Baru 

2012 1269 1100 693 28 665 

2013 1255 1055 693 76 617 

2014 2779 1161 696 - 696 

2015 2351 1247 817 - 817 

 

b. Gap Analysis Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria Promosi dan PMB 
 
EMI 2014-2015 untuk biro promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) memuat 9 poin 
ukuran mutu.  Ketujuh poin tersebut adalah:  (1) Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip-prinsip ekuitas, (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa, (3) Tata kelola sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, (4) Prosedur, instrumen, (5) sistem 
pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya, (6) Kelengkapan sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi 
akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus, (7) Rasio 
jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi, (8) Rasio 
jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi, (9) 
Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.  
 
Hasil evaluasi terhadap EMI 2014-2015 mendapatkan hasil 7 poin yang berada dalam kondisi 
baik atau sudah sesuai standar mutu dan hanya ada 2 poin yang masih membutuhkan 
perbaikan cukup besar (major gap) adalah: (1) Rasio jumlah mahasiswa yang diterima 
terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi, dan (2) Rasio jumlah mahasiswa yang 
mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi. Identifikasi akar 
permasalahan yang disajikan dengan fishbone diagram terdapat di Gambar 5.19. 

 

Rasio jumlah CMB diterima 
terhadap mahasiswa lulus seleksi, 

dan Rasio jumlah CMB diterima 
terhadap jumlah ikut seleksi 

Institusi

Angka pengunduran diri 

CMB masih tinggi

Kerja sama dengan prodi tidak selalu 
berjalan sebaik yang diharapkan

Prodi

Jumlah pendaftar 
belum mencukupi 
untuk melakukan 

seleksi optimal

Program kerja tidak selalu 
dapat terlaksana

Belum ada perencanaan promosi 
dan proyeksi penerimaan PMB 

secara berjangka

Passing grade PMB 

belum meningkat

Positioning UAI  

belum jelas
Masih ada prodi 

dengan jumlah mahasiswa 
di bawah batas minimum 

yang ditentukan 

 
Gambar 5.19 Fishbone Diagram Promosi dan PMB 

 

Setelah dilakukan pemetaan terhadap mutu, maka dilakukan analisis SWOT untuk menyusun 
strategi selanjutnya dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada pada Biro Promosi 
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dan PMB untuk mengurangi kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada.  Untuk analisis 
SWOT selengkapkanya disajikan pada Tabel 5.25. 
 

Tabel 5.25 Analisis SWOT Promosi PMB 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 
Sistem PMB menerapkan prinsip 
ekuitas 

W1 
Passing grade PMB belum 
meningkat 

S2 

Sistem PMB menerapkan prinsip 
pemerataan wilayah asal 
mahasiswa 

W2 

Jumlah pendaftar belum mencukupi 
untuk melakukan seleksi optimal 

S3 

Tata kelola sistem PMB mencakup 
kebijakan, kriteria, prosedur, 
instrumen, sistem pengambilan 
keputusan dan konsistensi 
pelaksanaannya 

W3 

Masih ada prodi dengan jumlah 
mahasiswa di bawah batas 
minimum yang ditentukan 

S4 

Kelengkapan sistem PMB 
memberi peluang dan menerima 
mahasiswa yang memiliki potensi 
akademik namun kurang mampu 
secara ekonomi dan/atau 
berkebutuhan khusus 

W4 

Kerja sama dengan prodi tidak selalu 
berjalan sebaik yang diharapkan 

S5 

Rasio jumlah mahasiswa baru 
transfer terhadap jumlah 
mahasiswa reguler kurang dari 
10% 

W5 

Program kerja tidak selalu dapat 
terlaksana 

S6 

Nama besar Al Azhar dan 
berbasiskan Islam yang moderat W6 

Belum ada perencanaan promosi 
dan proyeksi penerimaan PMB 
secara berjangka 

S7 
Kampus pertama lokasi strategis 
 

W7 
Angka pengunduran diri CMB masih 
tinggi 

S8 
Dalam usia 15 tahun mendapat 
pengakuan kualitas (akreditasi) 
Nasional, dan PTS sehat 

W8 
Rasio jumlah CMB diterima 
terhadap jumlah ikut seleksi sekitar 
60-80% 

S9 

Kampus yang ada berada di 
Jakarta Selata dekat ke akses jalan 
tol arteri menuju ke areal Jakarta 
timur dan Jakarta Barat serta 
menuju selatan Jakarta 

W9 

Rasio jumlah CMB mendaftar ulang 
terhadap jumlah lulus seleksi adalah 
37% 

  W10 Positioning UAI  belum jelas 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 
Adanya SMA dan berbagai unit di 
lingkungan YPI Al Azhar 

1. Memanfaatkan jaringan unit YPI 
untuk penyebaran informasi UAI  

2. Memanfaatkan alumni, mitra, dan 
jejaring lainnya untuk penyebaran 
informasi PMB dan berita UAI 

 

1. Meningkatkan kerja sama dalam 
lingkungan YPI terutama untuk promosi 
luar Jabodetabek 

2. Meningkatkan upaya menggali dan 
menunjang program promosi/ 
penyebaran informasi terkait prodi  

3. Meningkatkan kerja sama jalur PMB 
khusus dengan pihak potensial  

4. Meningkatkan rasa memiliki dan 
kebanggaan terhadap UAI dalam seluruh 
jaringan YPI 

O2 
Jumlah dan jejaring alumni 

O3 Adanya mitra dan jejaring UAI 

O4 
Nama baik YPI Al Azhar sebagai 
penyelenggara pendidikan 

O5 
Banyak potensi muslimin yang 
bersedia memberi waqaf tanah 
maupun waqaf produktif 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 
Bertambahnya kapasitas PTN, 
bertambahnya jumlah PTN 

Menonjolkan prestasi UAI yang dicapai 
pada media 

  

1. Mengembangkan rencana berjangka 
untuk promosi dan proyeksi penerimaan 
PMB 

2. Segmenting, targeting and positioning PT 
yang jelas, dengan menggunakan media 
yang sesuai 

T2 Munculnya beberapa PT Swasta Baru 

T3 Perkembangan media informasi 

T4 
PTS berbasiskan Islam yang lebih lama 
berdiri banyak dan lebih besar dari UAI 

T5 
Bersaing dengan PTS yang besar dan 
lebih maju yang lebih agresif 
ekspansinya 
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T6 
Lulusan SMA dari kalangan Islam yang 
mampu secara finasnsial mulai 
memilih kuliah di negaar tetangga 

 
 

c. FFA Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria Promosi dan PMB 
 

Penggunaan analisis FFA bertujuan untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan 
pada renstra 2016-2020. Untuk biro promosi, strategi yang akan dilaksanakan adalah 
menyusun strategi pemasaran yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh UAI sehingga 
mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru UAI. 
 
Beberapa tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis FFA adalah : (1) Memanfaatkan 
jaringan dan meningkatkan kerja sama dengan unit-unit YPI untuk penyebaran informasi UAI 
terutama untuk promosi luar Jabodetabek, serta meningkatkan rasa memiliki dan 
kebanggaan terhadap UAI dalam seluruh jaringan YPI, (2) Memanfaatkan alumni, mitra, dan 
jejaring lainnya untuk penyebaran informasi PMB dan berita UAI, (3) Meningkatkan kerja 
sama jalur PMB khusus dengan pihak potensial/instansi, (4) Optimalisasi pengelolaan media 
informasi untuk menonjolkan prestasi UA, (5) Mengembangkan rencana berjangka untuk 
promosi dan proyeksi penerimaan PMB, (6) Segmenting, targeting and positioning PT yang 
jelas, untuk promosi yang terarah, (7) Meningkatkan upaya menajamkan program promosi/ 
penyebaran informasi terkait prodi, (8) Memperluas titik promosi Nasional, dan (9) 
Melakukan upaya untuk memperoleh mahasiswa internasional, baik reguler ataupun 
pertukaran. Uraian FFA Promosi PMB disajikan pada Tabel 5.26. 
 

Tabel 5.26 Force Field Analysis Promosi PMB 

Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be 
taken, or 

alternative 
solution to modify 

scores 

FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Memanfaatkan jaringan dan 
meningkatkan kerja sama 
dengan unit-unit YPI untuk 
penyebaran informasi UAI 
terutama untuk promosi luar 
jabodetabek, serta 
meningkatkan rasa memiliki 
dan kebanggaan terhadap UAI 
dalam seluruh jaringan YPI 

Banyaknya sekolah dan 
unit lainnya di bawah 
lingkup YPI 

8.19 Belum mapannya hubungan 
UAI dengan unit lain YPI 

7.53   

Adanya kesamaan 
komunitas dengan target 
pasar 

7.97 Tingkat kepercayaan dan 
kebanggaan atas UAI pada 
unit-unit YPI belum terlalu 
tinggi 

6.90   

Total Score 16.17 Total Score 14.43 
  

Memanfaatkan alumni, mitra, 
dan jejaring lainnya untuk 
penyebaran informasi PMB 
dan berita UAI 

Status sebagai mitra 
menunjukkan perhatian 
ataupun kepentingan 
suatu pihak terhadap UAI 

7.35 Belum tergalinya kegiatan 
kerja sama dengan berbagai 
mitra 

6.36   

Alumni memiliki 
kepentingan untuk 
kemajuan UAI 

7.35 Masih mudanya usia alumni 
UAI dan belum matangnya 
organisasi yang mewadahinya 

4.85   

Alumni adalah salah satu 
aset pencitraan UAI di 
masyarakat 

8.19   
 

  

Total Score 22.90 Total Score 11.21   

Meningkatkan kerja sama jalur 
PMB khusus dengan pihak 
potensial/instansi 

Adanya program 
peningkatan SDM, 
beasiswa keluarga 
pegawai, ikatan dinas 
dsb pada berbagai 
instansi baik pemerintah 
maupun swasta 

7.58 Diperlukan pengembangan 
program khusus untuk 
karyawan agar sesuai dengan 
aturan dikti 

6.89 Memperbaiki 
kinerja dan 
layanan PMB yang 
beorientasi pada 
layanan prima 
melalui pelatihan 
dan monitoring 
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be 
taken, or 

alternative 
solution to modify 

scores 

FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Sudah adanya 
mitra/stakeholders UAI 

7.38 Diperlukan upaya khusus 
pendekatan pada instansi 
potensial 

7.51 evaluasi kepada 
seluruh staf PMB 
  

    
 

Tingkat kepercayaan publik 
terhadap UAI belum tinggi 

5.79 

Total Score 14.97 Total Score 20.18   

Optimalisasi pengelolaan 
media informasi untuk 
menonjolkan prestasi UAI 

Pesatnya penggunaan 
media informasi dan 
sosial di masyarakat 

8.19 Perlunya pemilihan dan 
pengelolaan media 
disesuaikan dengan target 
pasar UAI 

7.38   

Promosi melalui media 
sosial relatif lebih murah 

8.77 Perlunya SOP untuk menjamin 
pematangan informasi agar 
efektif dan tepat sasaran 

7.79   

Total Score 16.96 Total Score 15.17   

Mengembangkan rencana 
berjangka untuk promosi dan 
proyeksi penerimaan PMB 

Perlunya perencanaan 
jangka panjang untuk 
promosi dan proyeksi 
PMB 

8.39 Perlunya kesinambungan 
dengan bidang lain dan UAI 
secara keseluruhan 

7.79   

Adanya rencana 
berjangka memudahkan 
operasional dan kerja 
sama antar bidang 

7.97 Komitmen bersama (institusi 
dan per bagian) untuk 
pelaksanaan rencana 
berjangka 

8.16   

Total Score 16.36 Total Score 15.95   

Segmenting, Targeting dan 
Positioning PT yang jelas, 
untuk promosi yang terarah 

Pentingnya segmenting, 
targeting and positioning 
PT yang jelas, untuk 
promosi yang terarah 

8.72 Belum menjadi prioritas 6.04   

Strategi promosi institusi 
belum saat ini optimal 

7.35   
 

  

Total Score 16.07 Total Score 6.04   

Meningkatkan upaya 
menajamkan program 
promosi/ penyebaran 
informasi terkait prodi  

Banyaknya prestasi dan 
nilai jual lain pada setiap 
prodi maupun unit di UAI 

7.58 Keterbatasan dana promosi 7.16   

Informasi prestasi 
maupun hal positif perlu 
digali dan diolah untuk 
menjadi bahan promosi  

8.19 Kurangnya skill pada prodi/ 
unit untuk menggali dan 
memoles informasi agar 
bernilai jual 

6.38   

Efektifitas informasi 
banyak ditentukan oleh 
bentuk dan medianya 

7.79 Perlu informasi segmentasi 
penerima infromasi 

7.16   

Total Score 23.56 Total Score 20.70   

Memperluas titik promosi 
Nasional 

Promosi saat ini masih 
bertitik berat pada 
Jabodetabek 

7.97 Dana promosi yang terbatas 6.94   

Tingginya potensi CMB 
daerah belum terjajaki 

7.35 Belum menjadi prioritas 
ataupun salah satu strategi 
promosi 

6.97   

Nama Al Azhar/YPI sudah 
dikenal di daerah 
tertentu 

7.97 Perlu perencanaan dan sistem 
penunjang 

7.19   

Fasilitas dan tim IT UAI 
cukup kuat untuk 
mendukung PMB daerah 

7.76   
 

  

Dapat dipermudah 
menggunakan media info 
dan sosial 

8.39   
 

  

Total Score 39.45 Total Score 21.10   

Melakukan upaya untuk 
memperoleh mahasiswa 

Merupakan salah satu 
aspek untuk kampus 
bertaraf internasional 

6.88 Kesiapan dan koordinasi SDM 
prodi perlu dijajaki dan 
direncanakan 

7.09   
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be 
taken, or 

alternative 
solution to modify 

scores 

FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

internasional, baik reguler 
ataupun pertukaran  

Adanya kemungkinan 
pasar untuk PT Islami 
bertaraf internasional 
(benchmark pada PT 
Malaysia) 

7.53 Diperlukan integrasi dengan 
biro kerja sama 

7.35   

Potensi jual Indonesia 
untuk pertukaran pelajar 

7.56   
 

  

Total Score 21.96 Total Score 14.44   

Score: 1 (low) - 10 (high) 

 

5.2.2. Perpustakaan 
 
a. Perkembangan Perpustakaan UAI hingga tahun 2016 
 
Perpustakaan UAI berdiri pada tahun 2001. Perpustakaan UAI merupakan Unit Pelaksana 
Teknis Perguruan Tinggi (UPT-PT). Tugas utama Perpustakaan UAI adalah memberikan 
layanan pustaka kepada sivitas akademika, yaitu: mahasiswa, dosen, dan karyawan dalam 
rangka pelaksanaan Tridharma PT.  
 
Perpustakaan UAI terbuka untuk umum. Pengunjung dari luar UAI dapat memanfaatkan 
fasilitas dan layanan perpustakaan sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku. 
Perpustakaan UAI melanggan beberapa jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal 
internasional. Jumlah judul buku teks yang dimiliki lebih dari 15.000 judul. 
 
Beberapa sarana prasarana Perpustakaan UAI tersedia dari Program Hibah Pembinaan 
Perguruan Tinggi Swasta (PHP PTS) untuk 2 periode berturut-turut, yaitu pada tahun 2012 
dan 2013. Aktivitas yang dilaksanakan pada hibah ini adalah: (1) Perbaikan layanan 
kepustakaan dengan meningkatkan jumlah buku, dan (2) Pengelolaan jurnal artikel digital. 
 
Untuk aktivitas perbaikan layanan kepustakaan dengan meningkatkan jumlah buku, kegiatan 
yang terlaksana adalah pengadaan bahan pustaka senilai Rp.353.680.000. Untuk aktivitas 
pengelolaan jurnal artikel digital, kegiatan yang terlaksana adalah pengadaan TIK senilai 
Rp.69.681.000 dan pengadaan software senilai Rp.50.437.000. Jumlah konten fasilitas 
perpustakaan pada tahun 2015 dan 2016 disajikan pada Tabel 5.27. 

 
Tabel 5.27 Jumlah Konten Fasilitas Perpustakaan Tahun 2015 dan 2016 

Jenis Pustaka 

2015 2016 

Jumlah 
Judul 

Jumlah 
Copy 

Jumlah 
Judul 

Jumlah 
Copy 

Buku teks  16.735 23.170 17.845 24.456 

Jurnal nasional yang terakreditasi 28 205 35 238 

Jurnal internasional 55 279 57 283 

Prosiding 98 119 100 122 

Skripsi  2.369 2.779 3.568 3.978 

Tesis 12 12 12 12 

Disertasi 20 20 20 20 

Koleksi audio-video 180 385 181 386 
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Jenis Pustaka 

2015 2016 

Jumlah 
Judul 

Jumlah 
Copy 

Jumlah 
Judul 

Jumlah 
Copy 

Koleksi karya ilmiah (laporan penelitian dosen) 437 458 525 546 

Buku terbitan UAI 32 127 74 193 

E-Articles 784 784 858 858 

Artikel 112 114 113 115 

Laporan PKL 810 985 879 1.054 

E-Book 1.577 1.577 1.649 1.649 

TOTAL 23.249 31.018 25.916 33.910 

 
b. Gap Analysis Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria Perpustakaan 
 
Berdasarkan EMI tahun 2014-2015 untuk isian Standar Sarana pada bagian Perpustakaan 
terdapat SOP dan sudah dilaksanakan dengan konsisten, hal ini dapat dilihat salah satunya 
pada jam buka perpustakaan yang sesuai aturan Dikti. SDM pada bagian perpustakaan 
sejumlah 90% adalah lulusan D3 dan S1 Ilmu Perpustakaan, dimana kepala Perpustakaannya 
menjadi Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT) wilayah Jakarta-Depok-Bekasi-
Tangerang (Kepemimpinan Publik).  
 
Dilihat dari ketersediaan buku perpustakaan, terdapat variasi yang sudah memenuhi aturan 
standar perpustakaan dari SNI, koleksi perpustakaan dengan jumlah memadai, serta 
dilengkapi pula dengan penyediaan konten lokal UAI untuk dipublikasi secara online. Untuk 
menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna layanan perpustakaan, telah terpasang CCTV 
dan terdapat pula petugas keamanan. Bagian perpustakaan juga telah bekerja sama dengan 
The Asia Fondation dan jejaring nasional (Binus, UI, Untar, Atmajaya, Kemenristekdikti, LIPI, 
dan BPPT) yang sudah dimanfaatkan dengan optimal. 
 
Hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan SDM perpustakaan pada jenjang S2. 
Kemudian, jumlah SDM yang masih terbatas, seharusnya tersedia minimal 8 SDM dengan 
latar belakang pendidikan S1 Perpustakaan. Sarana dan prasarana juga masih terbatas. 
Keterbatasan juga terdapat pada ketersediaan dana yang berdampak pada terhambatnya 
upaya penambahan jumlah eksemplar bahan pustaka dan koleksi perpustakaan, sehingga 
jumlahnya belum sesuai standar perpustakaan.  
 
Berdasarkan isian EMI dan GA dalam evaluasi Renstra 2011-2015, maka dilakukan analisis 
untuk mencari penyebab timbulnya permasalahan menggunakan root cause analysis dengan 
bantuan fishbone diagram. Dari fishbone diagram pada Gambar 5.20. untuk permasalahan 
sarana prasarana perpustakaan, terkendala pada ketersediaan gedung dan juga dukungan 
pimpinan yang belum optimal. 
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Gambar 5.20 Fishbone Diagram Permasalahan Sarana Prasarana Perpustakaan 

Sementara untuk masalah SDM pada perpustakaan diketahui bahwa akar masalahnya 
terletak pada belum tersedianya dana untuk karyawan perpustakaan agar dapat melanjutkan 
pendidikan ke jenjang S2. Hal tersebut berdampak pada keterbatasan jumlah SDM 
perpustakaan yang seharusnya memiliki rasio SDM:anggota perpustakaan adalah 6:3.000. 
Akar masalah mengenai SDM Perpustakaan disajikan dalam fishbone diagram pada Gambar 
5.21. 

 
Gambar 5.21 Fishbone Diagram SDM Perpustakaan 

Untuk menyelesaikan akar permasalahan dari sarana prasarana dan SDM perpustakaan, maka 
diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan analisis SWOT. 
Setelah itu, strategi berdasarkan 4 komponen SWOT disajikan pada Tabel 5.28. 
 

Tabel 5.28 Analisis SWOT Sarana Prasarana Perpustakaan 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 SOP tersedia dan sudah 
dilaksanakan dengan konsisten 

W1 SDM S2 Perpustakaan 
belum tersedia 

S2 Jam buka sudah sesuai aturan Dikti W2 Sarana dan prasarana 
masih terbatas 

S3 SDM sudah 90% lulusan D3 dan S1 
Ilmu Perpustakaan 

W3 Jumlah SDM masih 
terbatas (min tersedia 8 S1 
Perpustakaan) 
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S4 Variasi sudah memenuhi aturan 
standar perpustakaan dari SNI 

W4 Ketersediaan dana belum 
sesuai standar 
perpustakaan PT 

S5 Kepala Perpustakaan menjadi Ketua 
Forum perpustakaan PT Jakarta-
Depok-Bekasi-Tangerang 
(Kepemimpinan Publik) 

W5 Dukungan pimpinan belum 
optimal 

S6 CCTV dan petugas keamanan sudah 
tersedia 

W6 Ketersediaan eksemplar 
bahan pustaka belum 
sesuai standar 
perpustakaan PT 

S7 Tersedia konten lokal UAI untuk 
dipublikasi secara online 

W7 SDM yang menindaklanjuti 
kerja sama perpustakaan 
belum optimal (Biro Kerja 
sama) 

S8 Kerja sama dengan The Asia 
Fondation sudah terlaksana  

W8 Jumlah eksemplar koleksi 
perpustakaan masih 
terbatas 

S9 Jejaring nasional sudah 
dimanfaatkan dengan optimal 
(Binus, UI, UNTAR, Atmajaya, 
Kemenristekdikti, LIPI, BPPT) 

W9 Keterbatasan dana dalam 
penambahan jumlah 
eksemplar koleksi 
perpustakaan 

S10 Koleksi perpustakaan memadai     

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Tersedianya dana hibah pengembangan 
sarana prasarana dari instansi nasional dan 
internasional 

1. Memanfaatkan dana hibah yang tersedia 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan sarana prasarana 
perpustakaan 

2. Memanfaatkan peluang jejaring 
nasional/internasional, kerja sama dan 
kepemimpinan publik kepala 
perpustakaan untuk pengembangan 
perpustakaan 

1. Menambah jumlah SDM S2 
bidang perpustakaan untuk 
memanfaatkan peluang hibah 
dan kerja sama 

2. Mengembangkan jejaring 
nasional dan internasional 

O2 Tersedianya kerja sama untuk 
pengembangan sarana prasarana dari 
instansi nasional dan internasional 

O3 Jejaring nasional dan internasional tersedia 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Meningkatnya jumlah mahasiswa dan 
bahan pustaka, menyebabkan ruang 
perpustakaan semakin terbatas 
(kenyamanan tidak terjamin) 

Mengembangkan sarana dan prasarana 
perpusatakaan untuk mengatasi 
peningkatan jumlah mahasiswa 

Meningkatkan komitmen 
pimpinan dalam mendukung 
pengembangan perpustakaan  
untuk service excellent untuk 
mengatasi peningkatan jumlah 
mahasiswa  

 

c. FFA Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria Sarana Prasarana Perpustakaan 
 

Penggunaan analisis FFA bertujuan untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan 
pada renstra 2016-2020. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis FFA 
adalah: (1) Menyediakan ruangan tambahan untuk perpustakaan, dan (2) Merekrut tenaga 
perpustakaan atau meningkatkan jenjang pendidikan SDM yang sudah ada. Uraian FFA 
Promosi PMB disajikan pada Tabel 5.29. 
 

Tabel 5.29 Force Field Analysis Sarana Prasarana Perpustakaan 

Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Memanfaatkan peluang hibah 
yang disediakan instansi 
pemerintah dan swasta baik 
nasional maupun internasional, 
peluang kerja sama dan 
jejaring UAI dalam 

Peningkatan mutu 
institusi 

7.97 Peruntukan dana hibah 
terbatas pada penambahan 
koleksi perpustakaan 

6.90 1. Menyediakan ruangan 
tambahan untuk 
perpustakaan 

2. Mengembangkan kerja 
sama dan jejaring nasional-
internasional untuk 

Akreditasi institusi 7.97 Buku yang diminta Prodi 
adalah buku yang sudah tidak 
terbit lagi 

6.43 
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Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

mengoptimalkan sarana 
prasarana dan koleksi 
perpustakaan 

  
 

Keterbatasan ruang 
perpustakaan untuk 
menyimpan hibah dalam 
bentuk sarana prasarana 

7.71 pengembangan 
perpustakaan 

 
  
  

  
  

  
 

Belum optimal 
memanfaatkan jejaring  

5.26 

Total Score 15.95 Total Score 26.30 

Menambah jumlah SDM S2 
Perpustakaan agar dapat 
mengoptimal pemanfaatan 
dana hibah, kerja sama dan 
jejaring nasional/internasional 

Peningkatan mutu 
institusi 

7.79 Terbatasnya jumlah SDM S2 
Perpustakaan di masyarakat 
yang dapat direkrut 

6.76 1. Merekrut tenaga 
perpustakaan atau 
meningkatkan jenjang 
pendidikan SDM yang 
sudah ada  

  
  

Akreditasi institusi 7.79 Keterbatasan dukungan dana 
untuk perekrutan SDM S2 
Perpustakaan 

7.16 

  
 

Keterbatasan jumlah SDM 
sehingga akan menyebabkan 
terganggunya pelayanan 
terhadap anggota 
perpustakaan karena tenaga 
SDMnya jadi berkurang (full 
konsentrasi kuliah) 

8.00 

    Biasanya sudah PNS atau 
kerja di institusi swasta 
mapan dengan gaji tinggi 

6.00 

Total Score 15.58 Total Score 27.92   

Menambah jumlah eksemplar 
koleksi Perpustakaan dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan 
dana hibah, kerja sama dan 
jejaring nasional/internasional 

Peningkatan mutu 
institusi 

7.79 Keterbatasan dana 6.94   

Akreditasi institusi 7.79 Belum optimal 
memanfaatkan jejaring  

6.55   

Total Score 15.58 Total Score 13.50   

Meningkatkan sarana dan 
prasarana perpustakaan yang 
terbatas dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan 
dana hibah, kerja sama dan 
jejaring nasional/internasional 

Peningkatan mutu 
institusi 

7.79 Keterbatasan dana 6.94   

Akreditasi institusi 8.00 Keterbatasan ruang 
perpustakaan untuk 
menyimpan hibah dalam 
bentuk sarana prasarana 

7.87   

Total Score 15.79 Total Score 14.82   

Memanfaatkan dan 
mengoptimalkan kerja sama 
dengan The Asia Foundation 
dan instansi lain baik nasional 
maupun internasional dalam 
menyediakan layanan 
kenyamanan pengguna 
perpusatakaan 

Peningkatan mutu 
institusi 

7.79 Tidak dapat bebas untuk 
mendapatkan bantuan sesuai 
dengan kebutuhan 
perpustakaan UAI karena 
tergantung dari program dan 
project the asia foundation 

6.00   

Akreditasi institusi 8.00   
 

  

Total Score 15.79 Total Score 6.00 
  

Note: Score: 1 (low) - 10 (high) 

 
 

5.2.3. Pusat Komputer dan Sistem Informasi 
 

a. Perkembangan Pusat Komputer dan Sistem Informasi 
 

Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI) bertanggungjawab atas ketersediaan 
infrastruktur dan sistem informasi baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar maupun 
untuk kegiatan operasional dan administrasi di lingkungan UAI. Pada Tabel 5.30 mengenai 
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Sistem Pengelolaan Data (SPD) yang diambil dari borang akreditasi BAN-PT, terlihat bahwa 
semua SPD yang dibutuhkan suatu perguruan tinggi, sudah tersedia di UAI dan 
terkomputerisasi. Kecuali pengelolaan data inventaris universitas, semua data mahasiswa-
dosen-proses belajar mengajar-perpustakaan-keuangan sudah terintegrasi dan tersedia 
melalui jaringan luas. 
 

Tabel 5.30 Sistem Pengelolaan Data 

No Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer Tanpa 

Jaringan 

Dengan 
Komputer 

Melalui Jaringan 
Lokal (LAN) 

Dengan Komputer 
Melalui Jaringan 

Luas (WAN) 

1 Mahasiswa     
2 Kartu Rencana Studi (KRS)     
3 Jadwal mata kuliah     
4 Nilai mata kuliah     
5 Transkrip akademik     
6 Lulusan     
7 Dosen     
8 Pegawai     
9 Keuangan     

10 Inventaris     

11 Pembayaran SPP     
12 Perpustakaan     

 
Kapasitas bandwidth terus ditingkatkan meskipun sampai saat ini masih tetap dirasakan 
tingkat kepuasan pengguna yang rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya peralatan 
pendukung pengelolaan jaringan (manageable switch) sehingga sulit diterapkan 
penyeimbangan beban (load balancing). Hal ini akan menjadi perhatian bagi PKSI ke 
depannya. Tabel 5.31 menyajikan kapasitas bandwith yang tersedia dan Gambar 5.22. 
menyajikan topologi jaringan TIK di UAI. 
 

Tabel 5.31 Kapasitas Bandwidth Tahun 2010-2015 

No Tahun 
Kapasitas 

(Mbps) 
Keterangan 

1 2010 16 Mandiri 

2 2011 20 Mandiri 

3 2012 20 Mandiri 

4 2013 22 Mandiri 

5 2014 22 Mandiri 

6 2015 50 Mandiri 
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Gambar 5.22 Topologi Jaringan TIK di UAI 

b. Gap Analysis Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria PKSI 
 
Akar permasalahan belum tersedianya blue print pengembangan, dan belum optimalnya 
pengelolaan-pemanfaatan-keamanan sistem informasi yang digambarkan dalam fishbone 
diagram antara lain adalah kurangnya SDM, belum tersedia sistem informasi pendukung, 
pemetaan analisis kebutuhan user belum optimal dan kurangnya dukungan dana untuk 
pengembangan TIK. Fishbone diagram yang merepresentasikan akar permasalahan disajikan 
pada Gambar 5.23. 
 

Blue print pengembangan, pengelolaan, 
pemanfaatan, dan pengamanan 
sistem informasi belum optimal

Kurangnya arahan dari universitas
untuk pengembangan TIK

Unit

Pemetaan analisis kebutuhan
user belum optimal

Rendahnya respon DT dalam
program pengembangan TIK

Belum tersedia sistem informasi untuk: (1) Pengelolaan sarana 
prasarana, (2) Kerja sama, dan (3) Pengambilan 

keputusan/Expert Information System (EIS)

Kurangnya SDM (analis & pemrograman) yang 
menghambat pelaksanaan beberapa program

Kurangnya dukungan dana 
untuk pengembangan TIK

 
 

Gambar 5.23 Fishbone Diagram PKSI 

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berhasil diidentifikasi dengan analisis 
SWOT. Beberapa kekuatan yang teridentifkasi adalah bandwith yang tersedia sudah 
mencapai 22 Mbps, serta data akademik dan keuangan sudah terintegrasi. Strategi untuk 
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mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang adalah memanfaatkan fasilitas TIK 
untuk penyebaran informasi UAI melalui jejaring alumni dan mitra UAI serta YPI Al Azhar. 
Tujuh strategi lainnya diuraikan pada Tabel 5.32. 
 

Tabel 5.32 Analisis SWOT Pusat Komputer dan Sistem Informasi 

ANALISIS SWOT 

  Strengths 
 

Weaknesses 

S1 Tercukupinya Fasilitas TIK: (1) 
Bandwith dengan access point, (2) 
Sistem informasi akademik, (3) 
Software aplikasi berlisensi, (4) e-
learning, (5) e-library, dan secara 
berkala didiskusikan dengan 
pemangku kepentingan untuk 
continuous improvement 

W1 Blue print untuk pengembangan, 
pengelolaan dan pemanfaatan sistem 
informasi belum mancakup seluruh 
aspek perkembangan teknologi dan 
pendanaan 

S2 Penggunaan dan pengembangan 
sistem informasi mencakup 4 dari 6 
yang tercantum dalam rubrik, yaitu 
sistem informasi untuk: (1) Proses 
Perkuliahan, (2) Administrasi 
Akademik, (3) Administrasi Umum 
(mendukung kegiatan 
kemahasiswaan), dan (4) Administrasi 
keuangan 

W2 Belum tersedia sistem informasi untuk: 
(1) Pengelolaan Sarana Prasarana, dan 
(2)  Kerja sama, dan (3) Belum tersedia 
sisfo untuk Pengambilan Keputusan 

S3 Bandwidth yang tersedia 22 Mbps 
dengan jumlah pengguna konkuren 
500, sehingga per mahasiswa 
memperoleh sekitar 44 kbps 

W3 Kurangnya SDM (analis dan 
pemrograman) yang menghambat 
pelaksanaan beberapa program 

S4 Data akademik dan keuangan sudah 
terintegrasi dan dapat diakses melalui 
jaringan internet 

W4 Arahan dari universitas untuk 
pengembangan TIK masih kurang. 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Adanya berbagai fasilitas di 
lingkungan YPI Al Azhar 

Memanfaatkan fasilitas TIK untuk 
penyebaran informasi UAI melalui jejaring 
alumni dan mitra UAI serta YPI Al Azhar 
  

  

1. Kerja sama dengan unit di bawah YPI dalam 
SDM TIK 

2. Memanfaatkan alumni dan mitra untuk 
membantu pengembangan blue print TIK UAI 

3. Memanfaatkan alumni dan mitra dalam hal 
SDM TIK UAI 

O2 Perkembangan TIK sangat pesat dan 
Akses internet di Indonesia makin 
mudah 

O3 Jejaring alumni dan mitra UAI 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 
T1 Perkembangan PT lain 1. Menonjolkan TIK UAI sebagai bahan 

promosi 
2. Menjajaki standar TIK instusi pendidikan 

pada tingkat Regional/internasional 
  

1. Pengembangan rencana berjangka tingkat 
UAI yang mencakup/menyiratkan kebutuhan 
TIK pendukung  

2. Peningkatan SDM TIK melalui sertifikasi dan 
pelatihan 

T2 Perubahan aturan Dikti dan akreditasi 

T3 Ancaman keamanan TIK yang 
semakin beragam 

 

c. FFA Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria PKSI 
 
Alternatif strategi berdasarkan FFA yang diusulkan berdasarkan penggabungan pendapat 
Pimpinan UAI adalah: (1) Membuat benchmark dengan institusi lain yang lebih baik dalam 
pengembangan TIK, dan (2) Membuat kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi 
dan data UAI. Uraian lengkap dalam FFA disajikan pada Tabel 5.33. 
 

Tabel 5.33 Force Field Analysis Pusat Komputer dan Sistem Informasi 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Memanfaatkan fasilitas, 
capaian, dan keunggulan 

Peningkatan akreditasi 
institusi 

7.55 Dukungan finansial perlu 
lebih diperhatikan 

7.58 
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Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

TIK untuk penyebaran 
informasi dan promosi 
UAI 

Kualitas TIK insitusi yang 
dapat dikategorikan 
baik 

7.38 Kurangnya benchmark 
dengan institusi luar yang 
sudah mapan dalam hal TIK 

7.58 
 

Promosi melalui website 
dan TIK  sebagai wujud 
eksistensi institusi 
merupakan tuntutan 
dalam era digital seperti 
saat ini 

8.37 
   

Total Score 23.30 Total Score 15.17 

 

Kerja sama dengan unit di 
bawah YPI dalam SDM 
TIK dan menjajaki 
peningkatan standar TIK 
instusi pada level 
regional/internasional 

Peningkatan akreditasi 
dan mutu institusi 

7.28 Kurangnya benchmark 
dengan institusi luar yang 
sudah mapan dalam hal TIK 

7.79 1. Membuat benchmark 
dengan institusi lain 
yang lebih baik dalam 
pengembangan TIK 

2. Membuat kebijakan 
untuk meningkatkan 
aksesibilitas informasi 
dan data UAI 

Peningkatan sinergi 
kerja sama antara 
institusi dan YPI 

8.00 Kurangnya SDM (analis dan 
pemrograman) yang 
menghambat pelaksanaan 
beberapa program 

7.38 
 

  
Belum ada program 
silaturahim yang kontinyu 
antara UAI dengan YPI 

6.19 
 

 

Total Score 15.28 Total Score 21.36 

 

Memanfaatkan alumni 
dan mitra untuk berperan 
dalam pengembangan 
SDM dan perencanaan 
blue print TIK UAI 

SDM TIK yang sudah 
cukup baik 

7.19 Belum adanya aturan yang 
dapat dijadikan acuan untuk 
rekrutmen alumni sebagai 
calon SDM TIK institusi 

6.94 
 

Lulusan TI UAI yang 
sudah teruji di dunia 
kerja 

7.38 Belum adanya pemetaan 
lulusan yang berprestasi dan 
berkualitas yang dapat 
direkrut sebagai tenaga SDM 
TIK institusi 

7.14 
 

 

Total Score 14.57 Total Score 14.08 

 

Pengembangan rencana 
berjangka tingkat UAI 
yang 
mencakup/menyiratkan 
kebutuhan TIK 
pendukung, peningkatan 
mutu SDM TIK melalui 
sertifikasi dan pelatihan 

Peningkatan akreditasi 
dan mutu institusi 

7.16 Alokasi dana yang terbatas 
untuk pengembangan SDM 
dan sarana serta prasarana 
TIK institusi 

7.16 
 

Blue print untuk 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi yang 
menjamin mutu unit 
dan institusi yang lebih 
baik 

7.76 
   

 

Total Score 14.92 Total Score 7.16 

 

Score: 1 (low) - 10 (high) 

 

5.2.4. Sarana dan Prasarana 
 
a. Perkembangan Sarana dan Prasarana  
 
Sarana dan prasarana di UAI mengalamai pengembangan cukup signifikan pada tahun 2014 
dan akhir tahun 2015. Pengembangan yang telah terlaksana yaitu pendirian Pojok Bank 
Indonesia (BI corner) yang pendanaanya diperoleh Perpusatakaan UAI dari BI. Ruangan ini 
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ditempatkan di ruang diskusi pada lantai basement yang peruntukkannya adalah bagi seluruh 
sivitas akademika UAI. 
 
Pengembangan pada akhir tahun 2015, adalah pendirian Perpustakaan Kebudayaan 
Tiongkok. Perpustakaan ini sering disebut juga dengan China Corner. Perpustakaan ini 
merupakan hibah yang pendanaannya diperoleh atas kerja sama UAI dengan Fujian Normal 
University (FNU). China corner saat ini terletak di lantai 2. 
 
Pada tahun 2016 telah direncanakan untuk perbaikan Lantai 7 yang akan difungsikan untuk 
ruang kuliah, ruang FPP dan Laboratorium psikologi konseling. Selain itu, pengembangan 
perpustakaan juga akan dilakukan dengan melakukan perluasan area perpustakaan Konsep 
perluasan area perpustakaan disebut dengan green building. Bersamaan dengan 
pengembangan ini, wilayah pedestrian, kantin dan perluasan lapangan olah raga juga akan 
dilakukan bagi kepentingan sivitas akademika. Tabel 5.34 menyajikan data ketersediaan 
sarana prasarana utama. 
 

Tabel 5.34 Ketersediaan Sarana Prasarana 

No. Jenis Prasarana 
Jumlah 

Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan Kondisi Utilisasi 
(Jam/ 

minggu) SD SW Terawat 
Tidak 

Terawat 

1 Gedung 1 23.485,00       72 jam 

2 Ruang Kuliah 39 1.904,00       61 jam 

3 Ruang Lab 23 1.197,73       25 jam 

4 Ruang Kantor 19 878,50       56 jam 

5 Ruang Sekretariat/ 6 622,00       61 jam 

6 Dosen Fakultas 6 647,00     61 jam 

7 Ruang Perpustakaan 2 415,75       61 jam 

8 Ruang Baca 1 142,00       45 jam 

9 Ruang Lembaga 2 97,90       50 jam 

10 Ruang BEM 9 193,30       60 jam 

11 Ruang Auditorium 1 600,00       35 jam 

12 Ruang Amphiteather 3 225,00       72 jam 

13 Ruang Kantin 1 337,00       45 jam 

14 Ruang Serbaguna 1 180,00       25 jam 

15 Ruang TAA 1 134,00       45 jam 

16 Ruang Operator Gedung 1 30,00       60 jam 

17 Ruang Komersial/ 
2 180,00       45 jam 

18 Outsource 

19 Ruang Poliklinik 1 46,00       45 jam 

20 Ruang Sekuriti 1 32,00       192 jam 

 
Pada Tabel 5.35 yang menyajikan ketersediaan sarana prasarana penunjang memberikan data 
seluruh perlengkapan yang digunakan untuk KBM dan non akademik. Perlengkapan media      
e-Learning yang digunakan di seluruh kelas diperolah dari pendanaan PHP PTS tahun 2012. 
Media e-Learning yang diperolah adalah satu set Personal Computer (PC) sebanyak 34 unit. 
 
Saat ini, seluruh kelas dan ruangan rapat universitas seperti ruang rapat Serbaguna Niaga 
Lantai 2 serta aula auditorium Arifin Panigoro di lantai 3 telah menggunakan LCD projector. 
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Pada tahun 2015, pengembangan sarana pendukung dilakukan di aula auditorium Arifin 
Panigoro di lantai 3. Pengembangan yang terlaksana adalah penggantian background menjadi 
layar background penggantian LCD projector menjadi Layar background dan layar statis.   
 

Tabel 5.35 Ketersediaan Prasarana Penunjang 

No. 
Jenis Prasarana 

Penunjang 
Jumlah 

Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan Kondisi 
Unit 

Pengelola 
SD SW Terawat 

Tidak 
Terawat 

1 Kursi Kuliah 1963         UAI 

2 Kursi Dosen 67         UAI 

3 Meja Dosen 67         UAI 

4 Meja OHP/Laptop 67         UAI 

5 LCD Projector 75         UAI 

6 AC (split, kaset, standing) 225         UAI 

7 Papan Whiteboard 103         UAI 

8 Komputer PC 288         UAI 

9 Lemari  172         UAI 

10 Filling kabinet 186         UAI 

11 Meja Kerja 213         UAI 

12 Kursi Kerja 213         UAI 

13 Meja Komputer 35         UAI 

14 Kursi Komputer 35         UAI 

15 Dispenser Aqua 33         UAI 

16 Rak Buku Perpustakaan 120         UAI 

17 Meja Baca Perpustakaan 48         UAI 

18 Meja Rapat 16         UAI 

19 Kendaraan Operasional 3         UAI 

20 Lapangan Olahraga 1         UAI 

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama. 

 
Hingga akhir tahun 2015, UAI telah memiliki 30 laboratorium yang digunakan oleh prodi. 
Seluruh laboratoium dipusatkan di lantai basement dan Lantai 6. Tabel 5.36 menyajikan data 
nama laboratorium yang dimiliki UAI. 
 

Tabel 5.36 Daftar Nama Laboratorium di UAI 

No Nama Laboratorium Ruangan Lokasi Pemakai 

1 Lab.Fisika 022 Basement 1 FST 

2 Lab.Kimia 008 Basement 1 FST 

3 Lab. Ilkom (mini studio) 009 Basement 1 FISIP 

4 Lab. Ilkom (editing) 010 Basement 1 FISIP 

5 Lab. Ilkom (fotografi) 013 Basement 1 FISIP 

6 Lab. Ilkom (radio) 014 Basement 1 FISIP 

7 Lab. Ilkom (desain grafis) 015 Basement 1 FISIP 

8 Pusat Kajian Ilkom 403 Basement 1 FISIP 

9 Lab. Biologi 002B Basement 1 FST 

10 Lab. Biomolekuler 007 Basement 1 FST 

10 Lab. T.Industri 2 034 Basement 1 FST 

11 Lab. T.Industri 3 035 Basement 1 FST 

12 Lab. Hub. Internasional 412 Lt4 FISIP 
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No Nama Laboratorium Ruangan Lokasi Pemakai 

13 Ruang Pengadilan Semu (Moot Court) 605 Lt6 FH 

14 Lab. PAUD 606 Lt6 FPP 

15 Lab. Studio On Air 601 Lt6 FISIP 

16 LKPTI 602A Lt6 FPP 

17 Pusat Kajian Hukum 602B Lt6 FH 

18 Puskom A 615 Lt6 Semua Prodi 

19 Puskom B 616 Lt6 Semua Prodi 

20 Lab. Industri 1 611 Lt6 FST 

21 Lab. Elektro 612A Lt6 FST 

22 Lab. Elektro 612B Lt6 FST 

23 Lab. Elektro 612C Lt6 FST 

24 Lab. Elektro 612D Lt6 FST 

25 Bank Mini 608 Lt6 FE 

26 Lab. Informatika 613 Lt6 FST 

27 Lab. Cisco 618 Lt6 FST 

28 Lab. Bahasa 003 Basement 1 Semua Prodi 

29 Green House GH Lt1 FST 

30 Lab. Mencit 043 Basement 2 FST 

 
b. Gap Analysis Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria Sarana dan Prasarana  
 
Berdasarkan EMI 2014-2015 untuk isian standar sarana dan perlengkapan mencapai nilai 7 

dalam skala 17. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses 
pembelajaran dan akses penggunaan sangat memadai (>75%) penggunaan mencakup tempat 
praktikum, bengkel/studio,  ruang simulasi dan greenhouse. 
 
Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana non-akademik yang mendukung suasana 
akademik yang kondusif mencakup ruang serbaguna, tempat olahraga, ruang himpunan 
mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, jalur hijau, fasilitas difabel, ruang bimbingan dan 
konseling. 
 
Semua sarana tersebut sudah tersedia dan milik institusi/yayasan, meskipun dari segi kualitas 
masih harus ditingkatkan dan membutuhkan peremajaan, mengingat gedung UAI yang sudah 
berusia lebih dari 10 tahun 
 
Berdasarkan EMI 2014-2015 untuk isian standar sistem informasi, mencapai nilai 5.6 dalam 

skala 17. Hal ini direalisasikan dengan tersedianya sistem informasi yang lengkap untuk 
mendukung proses pembelajaran (Sistem Informasi Akademik, e-learning, e-library, 
studentdesk, parentdesk) maupun untuk proses administrasi institusi (penerimaan 
mahasiswa baru, wisuda, keuangan, kepegawaian) yang berbasis web sehingga dapat diakses 
tanpa batasan ruang dan waktu. Bandwidth yang tersedia melebihi target yang ditetapkan 
untuk menyediakan kenyamanan akses informasi bagi mahasiswa dan dosen.  
 
Yang perlu dikembangkan adalah blue print pengembangan sistem ICT di UAI untuk jangka 
menengah dan rencana jangka panjang untuk menjadi pedoman dalam pengembangan 
sistem ICT ke depannya. 
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Berdasarkan isian EMI dan gap analisys dalam evaluasi Renstra 2011-2015, maka dilakukan 
analisis untuk mencari penyenan timbulnya permasalah menggunakan root cause analysis 
dengan bantuan fish bone diagram pada Gambar 2.4. Untuk permasalahan kurangnya 

Sarana-Prasarana dan Sistem Pendukung dilihat dari 3 (tiga) komponen, yaitu: Sistem 

Pendukung  Keputusan (SPK), Sistem Keamanan Terpadu, dan blue print Renstra 
Pengembangan Sistem Informasi.  

 
 

Gambar 5.24 Fishbone Diagram Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung 

Pengembangan Sistem Pendukung  Keputusan (SPK) belum dimulai karena sistem ini 
sebetulnya merupakan ide dan saran dari PKSI melihat segi kematangan sistem (system 
maturity). Akar masalahnya adalah tenaga pengembang yang kurang memadai jumlahnya 
menyebabkan analisis kebutuhan belum pernah dilaksanakan, sosialisasi terutama di tingkat 
Universitas juga sangat kurang yang menyebabkan belum ada arahan dari pihak Universitas.  
 
Sistem Keamanan di UAI masih sebatas fisik, dalam arti sudah dianggap cukup dengan 
tersedianya tenaga satpam. Sebetulnya untuk pengelolaan keamanan kampus yang 
mencakup area cukup luas dan memiliki banyak akses, dibutuhkan suatu sistem dengan 
konsep yang jelas. Akar masalahnya adalah belum dipikirkannya sistem keamanan yang jelas 
dengan didukung SOP dan wajib diimplementasikan, serta dievaluasi secara berkala sesuai 
kondisi terkini. Dukungan perangkat pendukung (fisik) seperti CCTV dan ruang monitor serta 
tenaga kemanan yang memadai harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem keamanan yang 
terpadu. 
 
Blue print Renstra Pengembangan Sistem Informasi belum diformulasikan dengan baik. Hanya 
ada rencana jangka pendek karena Tim PKSI masih disibukkan dengan kebutuhan baru yang 
selalu muncul. Kurangnya tenaga analis menjadi akar permasalahan belum adanya analisis 
kebutuhan yang komprehensif, di samping kurangnya dukungan dari pihak Universitas. 
 
Beberapa komponen peluang yang dapat diidentifikasi dari analisis SWOT diantaranya adalah: 
adanya perkembangan teknologi informasi sangat pesat, akses internet di Indonesia makin 
mudah, sistem pengamanan terpadu banyak tersedia di pasaran, dan banyak tersedia peluang 
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untuk mendapatkan hibah bagi pengembangan kualitas institusi pendidikan. Sedangkan 
ancaman yang teridentifikasi adalah: lokasi UAI yang dekat dengan pusat kegiatan berisiko 
tinggi (Blok M), dan mahasiswa UAI yang banyak merupakan  rentan terhadap perilaku 
negatif. 
 
Dalam rangka memanfaatkan peluang banyaknya hibah bagi pengembangan kualitas institusi 
pendidikan, UAI secara berturut-turut di tahun 2012 dan 2013 menerima pendanaan PHP PTS 
senilai kurang lebih 1,5M dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Peluang 
hibah ini secara rutin dibuka oleh Dikti. 
 
Strategi yang ditetapkan untuk memanfaatkan peluang dalam mengoptimalkan kekuatan 
adalah: (1) Memanfaatkan fasilitas, capaian, dan keunggulan TIK untuk penyebaran informasi 
dan promosi UAI, (2) Menjajaki standar layanan sarana prasana pendidikan dan keamanan 
dalam tingkat regional & nasional/internasional, dan (3) Kerja sama dengan unit di bawah YPI 
dalam SDM TIK dan menjajaki peningkatan standar TIK instusi pada level regional dan 
nasional/internasional. Paparan strategi berdasarkan analisis SWOT disajikan pada Tabel 
5.37. 
 

Tabel 5.37 Analisis SWOT Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung 

  
  
  
  
  
  

ANALISIS SWOT 

  
  

Strengths Weaknesses 

S1 
Sarana-prasarana yang sesuai 
standar Dikti sudah tersedia 

W1 
Blue print pengembangan TIK ada 
tapi tidak lengkap 

S2 
Sarana-prasarana non-akademik 
untuk olahraga, seni dan kesehatan 
sudah tersedia 

W2 
Arahan dari universitas untuk 
pengembangan TIK masih kurang 

S3 
Workshop tentang service excellence 
sudah dilaksanakan 

W3 
Sistem pendukung keputusan 
belum dikembangkan 

S4 

Presentase terpenuhinya fasilitas 
kenyamanan (sanitasi, parkir, 
ruangan, taman, dll) sudah 
terpenuhi 

W4 
Tenaga analis dan pemrogram 
kurang 

S5 
Tingkat keamanan relatif baik, tidak 
terjadi insiden keamanan 

W5 Sistem Keamanan tidak jelas 

S6 

Jumlah sistem informasi berbasis 
web sudah melebihi target (dari 
target 9, ternyata ada 10 sistem 
yang berhasil diimplementasikan) 

W6 

SOP untuk sistem Keamanan belum 

ada dan evaluasi tidak  pernah 
dilakukan 

S7 

Penyediaan kapasitas bandwidth 
sudah melebihi target (dari target 
10 Mbps ternyata sudah tersedia 22 
Mbps) 

W7 
Dukungan dari universitas untuk 
perangkat sistem keamanan masih 
kurang 

  W8 
Pertumbuhan jumlah mahasiswa 
masih sedikit 

  W9 
Kapasitas kampus yang ada di 
Kebayoran sudah tidak sesuai 
dengan jumlah mahasiswa 

  Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 
Perkembangan teknologi informasi 
sangat pesat 

1. Memanfaatkan fasilitas, capaian, dan 
keunggulan TIK untuk penyebaran 
informasi dan promosi UAI 

2. Menjajaki standar layanan sarana 
prasana pendidikan dan keamanan 
dalam tingkat regional dan 
nasional/internasional 

1. Memanfaatkan alumni dan mitra untuk 
berperan dalam pengembangan SDM 
dan perencanaan blue print TIK UAI 

2. Memanfaatkan alumni, mitra, YPI dan 
jejaring lainnya untuk penyebaran 
informasi layanan sarana prasarana dan 
keamanan UAI 

O2 
Akses internet di Indonesia makin 
mudah 

O3 
Sistem pengamanan terpadu banyak 
tersedia di pasaran 
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O4 
Pihak YPIA menginginkan sistem 
keamanan terpadu untuk Kampus 
Sisingamangaraja 

3. Kerja sama dengan unit di bawah YPI 
dalam SDM TIK dan menjajaki 
peningkatan standar TIK instusi pada 
level regionaldan nasional/internasional 

3. Pengembangan rencana berjangka 
tingkat UAI yang 
mencakup/menyiratkan kebutuhan TIK 
pendukung 

4. Kerja sama dengan unit di bawah YPI 
dalam penggunaan fasilitas 

5. Mengikuti hibah yang tersedia untuk 
meningkatkan kinerja sarana dan 
prasarana 

O5 

Banyak tersedia peluang untuk 
mendapatkan hibah bagi 
pengembangan kualitas institusi 
pendidikan 

O6 

Waqaf Al-Azhar memiliki tanah 
waqaf produktif yang bisa 
dimanfaatkan untuk kampus dengan 
mekanisme waqaf produktif 

  Threats Strategi S-T Strategi W-I 

T1 
Lokasi UAI yang dekat dengan pusat 
kegiatan berisiko tinggi (Blok M) 

1. Membuka peluang dan standardisasi 
prosedur kerja sama dengan pihak luar 
untuk pemanfaatan sarana prasarana 
bagi layanan pendidikan UAI 

2. Menonjolkan kegiatan menggunakan 
sarana prasarana UAI pada media sosial 

Memanfaatkan alumni, mitra, YPI dan 
jejaring lainnya untuk penyebaran 
informasi layanan sarana prasarana UAI 

T2 
Mahasiswa UAI yang banyak 
merupakan  rentan terhadap 
perilaku negatif 

T3 
Harga tanah di Jakarta dan 
sekitarnya sudah sangat tinggi 

 
c. FFA Evaluasi Diri Pendukung Tridharma PT Kriteria Sarana dan Prasarana  
 
Tahap analisis terakhir adalah Force Field Analysis (FFA) dengan meminta pendapat Pimpinan 
UAI dalam penilaian Driving force score dan Restraining force score. Tabel 5.38 menyajikan 
uraian FFA secara lengkap. 
 
Hasil penggabungan pendapat Pimpinan UAI, diperoleh 4 prioritas pemecahan masalah dan 
strateginya yang terkait dengan sarana-prasarana, yaitu: 
1. Kerja sama dengan unit di bawah YPI dalam penggunaan fasilitas 

 Kerja sama dengan YPI 
2. Memanfaatkan alumni, mitra, dan jejaring lainnya untuk pengembangan prasarana 

maupun sarana 
a. Kerja sama dengan jejaring 
b. Menggali informasi kerja sama 

3. Menonjolkan kegiatan menggunakan sarana prasarana UAI pada media 

 Koordinasi dengan unit lain di UAI, 
4. Membuka peluang dan standardisasi prosedur kerja sama dengan pihak luar untuk 

pemanfaatan sarana prasarana bagi layanan pendidikan UAI 

 Pembuatan aturan tentang penggunaan sarana prasarana oleh pihak eksternal yang 
tidak merugikan pihak internal 

5. Menjajaki standar layanan sarana prasana pendidikan  dalam tingkat Nasional dan 
Regional/internasional 
a. Rotasi pegawai dan pimpinan biro 
b. Memilih personil yang sadar akan arti pelayanan 
c. Memilih personil yang cepat tanggap terhadap permasalahan 

6. Mengikuti hibah yang tersedia untuk meningkatkan kinerja sarana dan prasarana 
a. Memenuhi semua persyaratan pengajuan hibah 
b. Sosialisasi manfaat dan konsekuensi perolehan hibah 
c. Institusi hanya melibatkan prodi yang berminat 

7. Memanfaatkan alumni, mitra, YPI dan jejaring lainnya untuk penyebaran informasi layanan 
sarana prasarana UAI 
a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 



Renstra UAI 2016-2020 
105 

b. Mengaktifkan kembali fungsi pengelolaan alumni dan pengembangan karir 
c. Memformalkan pengelolaan sosial media 

8. Kerja sama dengan unit di bawah YPI dalam SDM TIK dan menjajaki peningkatan standar 
TIK instusi pada level Regional/internasional 
a. Membuat benchmark dengan institusi lain yang lebih baik dalam pengembangan TIK 
b. Membuat kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan data UAI 

 
Tabel 5.38 Force Field Analysis Sarana Prasarana dan Pendukung 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS  

(Restraining Force) 
Score 

Kerja sama dengan unit 
di bawah YPI dalam 
penggunaan fasilitas 

Tersedianya berbagai 
sarana dan prasarana 
yang dimiliki oleh YPI 
dan tersebar di berbagai 
wilayah. Sarana ini 
termasuk berbagai 
sarana penunjang untuk 
kegiatan non akademis 

8.14 Belum terjalinnya kerja 
sama dan komunikasi 
yang tertata baik dengan 
pihak YPI 

6.92 Kerja sama dengan YPI 

Total Score 8.14 Total Score 6.92   

Memanfaatkan alumni, 
mitra, dan jejaring 
lainnya untuk 
pengembangan 
prasarana maupun 
sarana 

Saat ini harus 
dimaksimalkan kerja 
sama dengan mitra dan 
jejaring yang dimiliki 
oleh UAI. Banyak dana 
yang dapat diperoleh 
melalui kerja sama 
industri dan lembaga 
pendidikan. Beberapa 
lembaga memiliki dana 
CSR yang dapat 
dimanfaatkan 

7.97 Alumni yang dimiliki UAI 
masih merintis karir dan 
belum menduduki posisi 
strategis sehingga belum 
banyak sumbangan 
(terutama dana) yang 
dapat diperoleh melalui 
jalur alumni 

7.33 1. Kerja sama dengan 
jejaring  

2. Menggali informasi 
kerja sama 

  

Koordinasi Biro Sarana 
dengan unit lain harus 
ditingkatkan untuk 
memperoleh berbagai 
informasi tentang 
kesempatan kerja sama 

7.58     

Total Score 15.56 Total Score 7.33 

Menonjolkan kegiatan 
menggunakan sarana 
prasarana UAI pada 
media 

Lokasi strategis UAI 
memungkinkan sarana 
prasarana yang ada di 
UAI untuk digunakan 
maksimal dan 
menghasilkan 
keuntungan 

7.79 Belum adanya koodinasi 
dan kerja sama dengan 
biro lain serta pihak lain 
yang terjalin dengan 
baik 

6.72 Koordinasi dengan unit 
lain di UAI 
  

Total Score 7.79 Total Score 6.72 

Membuka peluang dan 
standardisasi prosedur 
kerja sama dengan pihak 
luar untuk pemanfaatan 
sarana prasarana bagi 
layanan pendidikan UAI 

Banyaknya kesempatan 
untuk mendapatkan 
keuntungan dari 
pemanfaatan sarana 
prasarana oleh pihak 
luar 

7.79 Keterbatasan dana 
untuk fasilitas yang 
berbayar 

6.97 Pembuatan aturan 
tentang penggunaan 
sarana prasarana oleh 
pihak eksternal yang tidak 
merugikan pihak internal 
  
  Dukungan tinggi melalui 

kebijakan pimpinan  
untuk kerja sama 
dengan pihak luar 

7.79 Belum semua mengikuti 
aturan yang tertuang 
pada pedoman kerja 
sama 

6.52 

Total Score 15.58 Total Score 13.49 
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Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS  

(Restraining Force) 
Score 

Menjajaki standar 
layanan sarana prasana 
pendidikan  dalam 
tingkat Nasional & 
Regional/internasional 

Melakukan studi 
banding dan pelatihan 
terkait pengelolaan 
sarana prasarana 

6.97 Jarangnya terjadi rotasi 
personil di Biro Sarana 
Prasarana sehingga 
perlu penyegaran dalam 
komposisi personil di 
Biro Sarana  

7.63 1. Rotasi pegawai dan 
pimpinan biro  

2. Memilih personil yang 
sadar akan arti 
pelayanan 

3. Memilih personil yang 
cepat tanggap 
terhadap 
permasalahan 

  
  

Menempatkan para 
personil yang 
memahami tugas 
pelayanan dan 
koordinasi  

7.79 Masih dirasakan kurang 
cepat tanggap terhadap 
permasalahan yang 
terjadi menyangkut 
sarana dan prasarana 
dan kurangnya 
kesadaran atas cara 
kerja matrik atau 
koordinasi dengan unit 
lain 

7.73 

Berkembangnya sarana 
dan prasarana di 
lembaga pendidikan lain 
serta dijadikannya 
sarana dan prasarana 
sebagai salah satu 
keunggulan sebuah 
lembaga pendidikan  

7.55 kurangnya kesadaran 
atas cara kerja matrik 
atau koordinasi dengan 
unit lain 

8.00 

Sumber daya manusia 
ditingkatkan bukan 
dalam jumlah tetapi 
kesadaran tentang 
fungsi pelayanan dan 
koordinasi dengan unit 
lain 

8.39 Kurangnya kesadaran 
atas pentingnya layanan 
prima dan koordinasi 
dengan unit lain 

8.00 

Total Score 30.70 Total Score 31.37 

Mengikuti hibah yang 
tersedia untuk 
meningkatkan kinerja 
sarana dan prasarana 

Adanya kesempatan 
untuk mengikuti hibah 
dan bantuan lainnya 

7.79 Belum terpenuhinya 
persyaratan PTS 
mengikuti hibah 
(Kategori PTS Sehat, 
contoh: rasio dosen) 

6.01 1. Memenuhi semua 
persyaratan pengajuan 
hibah 

2. Sosialisasi manfaat dan 
konsekuensi perolehan 
hibah  

3. Institusi hanya 
melibatkan prodi yang 
berminat 

  
  

Perlu ditingkatkan 
kemampuan para 
personil untuk 
menyusun proposal yang 
baik 

7.79 Mengikuti/mendapatkan 
hibah dianggap 
menambah beban kerja 

6.55 

Perlu dilakukan 
pemetaan kepemilikan 
sarana dan prasarana 
sehingga hibah/bantuan 
yang diajukan benar-
benar sesuai dengan 
kebutuhan 

7.35 Kurangnya pemahaman 
tentang hibah yang 
ditawarkan 

7.11 

    Beban kerja yang 
berlebihan di tingkat 
prodi 

6.52 

Total Score 22.93 Total Score 26.19 

Memanfaatkan alumni, 
mitra, YPI dan jejaring 
lainnya untuk 
penyebaran informasi 
layanan sarana 
prasarana UAI 

Luasnya jaringan yang 
dimiliki YPI 

7.76 Masih belum 
memanfaatkan kerja 
sama dan koordinasi 
dengan unit lain untuk 
sosialisasi sarana dan 
prasarana yang ada 
serta belum 
memaksimalkan 
penggunaan media 
sosial yang dimiliki UAI 

7.93 1. Meningkatkan kualitas 
sarana dan prasarana  

2. Mengaktifkan kembali 
fungsi pengelolaan 
alumni dan 
pengembangan karir  

3. Memformalkan 
pengelolaan sosial 
media 
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Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS  

(Restraining Force) 
Score 

Mulai banyaknya jumlah 
alumni 

7.58 Masih belum 
memanfaatkan kerja 
sama dan koordinasi 
dengan unit lain untuk 
sosialisasi sarana dan 
prasarana 

6.32   

Banyaknya jejaring yang 
dimiliki 

7.58 Belum memaksimalkan 
penggunaan media 
sosial yang dimiliki UAI 

6.72 

Letak UAI yang strategis 7.79 Kualitas layanan sarana 
prasarana belum 
memadai 

6.43 

  

  

Belum ada program 
silaturahim yang 
kontinyu antara UAI 
dengan alumni, mitra, 
YPI dan jejaring 

6.43 

Total Score 30.72 Total Score 33.83 

Score: 1 (low) - 10 (high) 

 
5.3 Evaluasi Diri Tata Pamong 
 

5.3.1. Evaluasi Diri Tata Pamong Kriteria SDM 
 

a. Data Tenaga Pendidik 
 
Total DT pada 16 prodi yang dimiliki UAI berjumlah 133 orang berdasarkan Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) tahun 2015. Data seluruh DT untuk masing-masing prodi 
disajikan pada Tabel 5.39. 
 

Tabel 5.39 Data Total Tenaga Pendidik Tahun 2015 

FAKULTAS & PRODI 
Jabatan Fungsional* Pendidikan Akhir 

Tugas 
Belajar 

TP AA L LK GB S1 S2 S3 S2 S3 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Teknik Industri  2 3 1   6    

Teknik Informatika 4 1 3    7 1   

Teknik Elektro  3 6    7 2   

Biologi 1 3 2 1   3 4   

Fakultas Ekonomi 

Manajemen 2 5 2 1 1 2 7 2   

Akuntansi 1 8 1    10    

Fakultas Sastra 

Sastra Arab  1 4 1   3 3   

Sastra Cina 5 1 2   4 4    

Sastra Jepang 2 1 4   1 6    

Sastra Inggris 1 3 3    7    
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FAKULTAS & PRODI 
Jabatan Fungsional* Pendidikan Akhir 

Tugas 
Belajar 

TP AA L LK GB S1 S2 S3 S2 S3 

Fakultas Psikologi dan Pendidikan 

Psikologi 1 2 4 1   8    

Healing & Konseling 3      3    

PAUD 2  3 1   4 2   

Fakultas Hukum 

Ilmu Hukum 1 3 3 2   5 4   

Program Magister Ilmu Hukum           

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Ilmu Hubungan Internasional 2 6 1    9    

Ilmu Komunikasi 8 5 6   2 15 2   

TOTAL 33 44 47 8 1 9 104 20   

* sebagian masih dalam proses administrasi kepangkatan dan mendapatkan JJA 

 
Sebaran berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) adalah 25% belum memiliki jabatan 
atau Tenaga Pengajar (TP), 33% memiliki jabatan Asisten Ahli (AA), 35% memiliki jabatan 
Lektor (L), 6% memiliki jabatan Lektor Kepala (LK), dan baru 1% yang memiliki jabatan Guru 
Besar (GB). Sebaran dalam jumlah dapat dilihat pada Gambar 5.25. 
 
Bila dilihat dari jenjang pendidikan, terdapat 7% DT masih berpendidikan S1, 78% DT 
berpendidikan S2, dan 15% berpendidikan S3. Sebaran dalam jumlah dapat dilihat pada 
Gambar 5.26. menyajikan data DT dalam pendidikan. Pada tahun ini terdapat 21 orang DT 
yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 di dalam dan luar negeri. 
 

 
Gambar 5.25 Kategori DT dalam JJA 

 
Gambar 5.26 Kategori DT dalam Pendidikan 

Bila dilihat dari pemetaan pendidikan DT dengan JJA, baru 75% DT yang memiliki JJA, sisanya 
25% masih berstatus Tenaga Pengajar (TP). Sudah 35% DT memiliki kepangkatan Lektor (L), 
sementara DT yang memiliki kepangkatan Lektor Kepala (LK) baru 6%. Hal ini disebabkan, 
masih ada 33% DT yang memiliki kepangkatan Asisten Ahli (AA) baik yang berpendidikan S2 
maupun S3. Jumlah DT yang telah tersertifikasi adalah 57 orang atau sekitar 43% dari total 
133 orang DT. Tabel 5.40 menyajikan pemetaan pendidikan DT dengan JJA.  
 

33
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Tabel 5.40 Pemetaan Pendidikan DT dengan JJA 

Pendidikan 
Jenjang Jabatan Akademik 

Total 
TP AA L LK GB 

S1 8 - - - - 8 

S2 24 42 30 3 - 99 

S3 1 2 17 5 1 26 

Total 33 44 47 8 1 133 

 

b. Data Tenaga Kependidikan 
UAI memiliki 108 tenaga kependidikan yang menjalankan operasional, manajerial dan 
pelayanan kegiatan akademik dan non akademik. Tenaga kependidikan di UAI menempati 
bagian: (1) Administrasi akademik, (2) SDM, (3) Humas, Promosi dan PMB, (4) Keuangan dan 
Akuntansi, (5) Sarana dan Prasarana, (6) Kemahasiswaan, (7) Kerja sama dan inovasi, (8) 
Sekretariat dan Rumah Tangga, (9) Perpustakaan, (10) Sistem informasi, (11) PIIMKU, (12) 
P3EK, (13) BPMU, dan (14) LP2M. 
 
Sekitar 53% tenaga kependidikan berpendidikan S1, 23% berpendidikan D3, dan 15% 
berpendidikan SMA, sisanya 6% berpendidikan S2 dan 3% berpendidikan S3. Tabel 5.41 
menyajikan data total tenaga kependidikan UAI pada 2015. 
 

Tabel 5.41 Data Total Tenaga Kependidikan UAI pada 2015 

No. 
Jenis Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah total Tenaga Kependidikan 
di Universitas dengan Pendidikan Terakhir 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 
SMA/
SMK 

1 Pustakawan - 1 4 - 2 - - - 

2 
Laboran/Teknisi/ Analis/ 
Operator/Programmer 

- 1 11 - 3 - - - 

3 Administrasi  3 5 42 - 20 - - 4 

4 
Lainnya: pramubakti, 
driver 

- -  - - - - 12 

Total 3 7 57 0 25 0 0 16 

 

Dari sisi ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan diperlukan perbaikan dan 
penambahan SOP serta anggaran yang menyangkut berbagai hal dalam lingkup SDM mulai 
dari aturan rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan 
karier dan pendidkan lanjut, remunerasi, penghargaan  dan sanksi. 
 
Monitoring terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan juga harus dicermati dengan 
baik. Proses penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung dalam berbagai level harus 
mengacu pada bukti-bukti pendukung. Sistem penilaian kinerja juga harus dievaluasi sehingga 
isian yang dilakukan atasan tidak sekedar formalitas dan benar-benar memperlihatkan bukti 
nyata kinerja pegawai yang bersangkutan. 
 
Dari sisi iklim kerja didapatkan bagian yang dirasakan mengalami kejenuhan dengan 
minimnya rotasi pekerjaan. Selain itu organisasi yang cenderung tetap mengakibatkan tidak 
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terbukanya jenjang karir bagi sebagian pegawai. Dalam hal ini diperlukan juga adanya 
peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai kegiatan penunjang agar memberikan 
dampak pada kinerja mereka.  Koordinasi antar bagian juga perlu ditingkatkan untuk 
meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Secara umum masih perlu ditingkatkan 
pengelolaan SDM agar lebih baik lagi. 
 
Dari sisi tenaga pendidik maka ketersediaan bukan hanya mengacu pada jumlah tetapi juga 
pada kualitas tenaga pendidik yang dapat dilihat dari pencapaian jenjang pendidikan dan 
jabatan akademik. Masih kurangnya tenaga pendidik berpendidikan S3 dan jabatan akademik 
Lektor Kepala serta Guru Besar. Hal ini memerlukan adanya perencanaan SDM tenaga 
pendidik termasuk rencana studi lanjut dan lainnya. Sangat mendesak adanya master plan 
SDM, baik di tingkat prodi maupun institusi.  
 
Hubungan institusi dengan pihak luar terutama dengan pemberi beasiswa dan dukungan 
lainnya untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik sangat diperlukan. Selain itu, tenaga 
pendidik juga seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan 
dirinya di luar institusi tetapi sekaligus memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan 
institusi. Komitmen dari para tenaga pendidik harus ditingkatkan. Aturan yang jelas tentang 
kewajiban dan hak perlu mendapat perhatian. 
 
Komponen peluang yang berhasil diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT adalah tingginya 
tawaran beasiswa dari berbagai instansi, hibah untuk peningkatan kompetensi DT terbuka 
luas, dan tersedia kerja sama dengan mitra untuk peningkatan kompetensi DT. Strategi yang 
dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki adalah: (1) memotivasi DT 
untuk memanfaatkan tawaran beasiswa dari instansi luar, (2) Memfasilitasi DT untuk 
memperoleh hibah, dan (3) Mengoptimalkan kinerja Biro Kerja sama dalam mendapatkan 
dana hibah untuk peningkatan kompetensi DT. 
 
Sementara strategi untuk tenaga pendidik yang dapat dilaksanakan untuk meminimasi 
kelemahan dalam rangka memanfaatkan peluang yang tersedia adalah membuat KPI untuk 
memanfaatkan tawaran beasiswa dan hibah dalam rangka peningkatan kompetensi DT. 
Untuk mengatasi ancaman yang ada, maka strategi yang harus dilakukan adalah memberikan 
apresiasi kepada DT yang berprestasi. Uraian analisis SWOT untuk ktersediaan tenaga 
pendidik yang memenuhi perundang-undangan disajikan pada Tabel 5.42. 
 

Tabel 5.42 Analisis SWOT Ketersediaan Tenaga Pendidik yang Memenuhi 
Perundang-undangan 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 
Seluruh DT berpendidikan S2  

W1 
Persentase DT yang min LK di 
bawah 30% 

S2 
Persentase yang JJA min Lektor 
35% W2 

Persentase DT yang 
berpendidikan S3 masih 
rendah (15%) 

S3 
Persentase DT bersertifikasi 43% 

W3 
Kurangnya motivasi untuk 
melanjutkan studi 

S4 
Kualitas dosen relatif baik 

W4 
Belum ada reward dan 
punishment 

S5 
Jumlah Dosen relative cukup 

W5 
Konsistensi pimpinan 
institusi dalam pengambilan 
keputusan belum optimal 
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  W6 Belum ada  KPI 

 

 

W7 

Sebagian besar akademisi 
tidak menyadari dan 
memahami aspek bisnis 
dalam pendidikan 

 

 

W8 

Zona nyaman dari sivitas 
akademika dengan hanya 
bekerja pada satu kampus 
dengan lokasi strategis 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 
Tingginya tawaran beasiswa dari berbagai 
instansi 

1. Memotivasi DT untuk memanfaatkan 
tawaran beasiswa dari instansi luar 

2. Memfasilitasi DT untuk memperoleh 
hibah 

3. Mengoptimalkan kinerja Biro Kerja 
sama dalam mendapatkan dana 
hibah untuk peningkatan kompetensi 
DT 

Membuat KPI untuk memanfaatkan 
tawaran beasiswa dan hibah dalam 
rangka peningkatan kompetensi DT 

O2 
Hibah untuk peningkatan kompetensi DT 
terbuka luas 

O3 

Tersedia kerja sama dengan mitra untuk 
peningkatan kompetensi DT  

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Persyaratan DIKTI semakin ketat Memfasilitasi peningkatan kompetensi 
DT 

Memberikan apresiasi kepada DT 
yang berprestasi T2 Kompetisi antar Dosen PT tinggi 

T3 
Banyaknya penawaran untuk Dosen untuk 
pindah homebase 

 

Strategi yang dilaksanakan berdasarkan analisis SWOT untuk ketersediaan tenaga 
kependidikan adalah melakukan talent mapping untuk mengoptimalkan kinerja karyawan, 
mengembangkan carrier path, membuat KPI, dan melaksanakan rotasi pimpinan unit kerja. 
Uraian analisis SWOT disajikan pada Tabel 5.43. 
 

Tabel 5.43 Analisis SWOT Ketersediaan Tenaga Kependidikan 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 
Rasio ketersediaan cukup baik 

W1 
Keterbatasan dana untuk 
merekrut Tenaga Kependidikan 

S2 
Ketersediaan sarana di sebagian 
prodi sudah lengkap W2 

Banyaknya SDM yang terlalu 
lama di suatu unit tertentu 

S3 Loyal terhadap institusi W3 Belum ada carrier path 

S4 
Tenaga kependidikan memiliki 
potensi untuk dikembangkan 

W4 Belum ada KPI 

  
W5 

Belum ada pembinaan yang 
terkait dengan unit kerja secara 
rutin dan terstruktur 

  
W6 

Rendahnya koordinasi antar 
bagian 

  
W7 

Belum ada desain organisasi yang 
terencana 

  W8 Belum adanya merit sistem 

  W9 Lapisan organisasi terbatas 

  
W10 

Tingkat pertumbuhan gaji 
cenderung kurang bersaing 

  
W11 

Sebagian besar akademisi tidak 
menyadari dan memahami aspek 
bisnis dalam pendidikan 

  

W12 

Zona nyaman dari sivitas 
akademika dengan hanya bekerja 
pada satu kampus dengan lokasi 
strategis 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 
Tersedianya tawaran 
pelatihan/workshop/lokakarya 

Melakukan talent mapping untuk 
mengoptimalkan kinerja karyawan 

1. Mengembangkan carrier path 
2. Membuat KPI 
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untuk pengembangan kompetensi 
diri 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 
Adanya tawaran dari instansi luar 
yang lebih menarik 

Meningkatkan loyalitas SDM untuk 
mengatasi tawaran yang lebih menarik 
dari instansi luar 

Melaksanakan rotasi pimpinan unit kerja  

 

Usulan strategi yang dipaparkan dalam analisis SWOT tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan seluruhnya terdapat 5 usulan strategi. Untuk menentukan daya/faktor 
penghambat dan pendukung terbesarnya, pendapat pimpinan dimintakan dengan 
pendekatan FFA.  
 
Hasilnya terdapat 4 usulan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi 
faktor penghambat dalam rangka merealisasikan strategi yang diharapkan, yaitu: (1) 
Mengalokasikan dana untuk inisiasi dan implementasi KPI, (2) Menyewa jasa konsultan dalam 
pembuatan awal KPI, (3) Menyelenggarakan sosialisasi KPI, dan (4) Menyempurnakan tata  
kelola beserta juknis untuk reward and punishment bagi pegawai. Uraian lengkap FFA 
disajikan pada Tabel 5.44. 
 

Tabel 5.44 Force Field Analysis Ketersediaan Tenaga Kependidikan 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Memotivasi dan 
memfasilitasi DT untuk 
memanfaatkan tawaran 
hibah dan beasiswa dari 
instansi luar 

Peningkatan akreditasi 8.16 Belum tersedia tata kelola dan 
KPI 

7.06   

Memenuhi 
persyaratan 
perundang-undangan 

7.35 Belum ada reward and 
punishment 

6.89   

Peningkatan mutu 
institusi 

7.95   
 

  

Total Score 23.47 Total Score 13.95   

Membuat KPI yang 
dapat digunakan sebagai 
acuan penilaian 
kinerja/kompetensi DT 
serta  mendukung 
peningkatan kinerja Biro 
Kerja sama untuk 
mendapatkan dana 
hibah untuk peningkatan 
kompetensi DT 

Peningkatan mutu 
institusi yang semakin 
baik dan mampu 
bersaing pada level 
nasional maupun 
internasional 

7.58 Belum optimalnya dukungan 
dana untuk menuju kearah 
pengembangan kualitas SDM 
baik DT maupun staf  

6.36 1. Mengalokasikan dana 
untuk inisiasi dan 
implementasi KPI  

2. Menyewa jasa konsultan 
dalam pembuatan awal 
KPI  

3. Menyelenggarakan 
sosialisasi KPI  

4. Menyempurnakan tata 
kelola beserta juknis 
untuk reward and 
punishment bagi 
pegawai 

  

Menjadi salah satu 
center of excellent 
untuk ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di Indonesia 

7.58 Belum optimalnya dukungan 
dana untuk menuju kearah 
pengembangan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan 

6.13 

Menjadi salah satu 
Perguruan Tinggi 
rujukan 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi ditingkat 
nasional 

7.58 Jejaring yang masih terbatas 
dan belum difasilitasinya 
jejaringan personal dari DT 

6.52 

      Belum adanya aturan yang 
jelas untuk reward dan 
punishment bagi SDM baik DT 
maupun staf 

7.00 

  Total Score 22.75 Total Score 26.00 



Renstra UAI 2016-2020 
113 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Memfasilitasi dan 
mendorong tenaga 
pendidikan untuk 
memanfaatkan tawaran 
dana dari luar guna 
mengikuti 
pengembangan 
kompetensi diri yang 
dilakukan berdasar pada 
portofolio prestasi dan 
kinerja 

Status PTS sehat dan 
berkinerja baik 

7.73 Kriteria penetapan status PTS 
sehat yang mungkin akan 
dirubah oleh pemerintah dan 
mempersyaratkan aturan baru 
yang mungkin belum dapat 
disiapkan oleh institusi dalam 
waktu dekat  

6.55   

Peningkatan mutu 
Institusi 

7.35 Belum banyaknya SDM yang 
memiliki pola pikir out of the 
box berorientasi pada 
peningkatan kinerja dan mutu 
hasil 

7.21   

SDM yang secara 
mental siap untuk 
mengadopsi tantangan 
aturan baru dan 
memiliki kemauan 
meningkatkan 
kompetensi guna 
mendukung kinerja 
yang lebih baik   

7.76 Belum meratanya sense of 
belonging dari SDM terhadap 
UAI dapat menjadi penyebab 
rendahnya minat SDM untuk 
meningkatkan kompetensi 
yang dimiliki 

7.28   

Total Score 22.85 Total Score 21.04   

Menyusun KPI untuk 
pengembangan tenaga 
kependidikan dan 
menyempurnakan serta 
memperbaiki 
pelaksanaan job 
description masing-
masing unit agar dapat 
menghasilkan  hubungan  
koordinasi antar unit 
yang lebih baik 

  

Status PTS sehat dan 
berkinerja baik 

7.76 Job description dari tiap 
unit/bagian dalam struktur 
organisasi insititusi masih 
belum sepenuhnya 
dilaksanakan 

7.91   

Jenis dan jumlah 
unit/biro di dalam 
Institusi yang sudah 
cukup baik dan 
lengkap 

7.38 Evaluasi kinerja dari masing 
masing unit/bagian dalam 
institusi belum sepenuhnya 
ditindaklanjuti 

7.71   

Sebagian besar 
unit/biro sudah 
memiliki kinerja baik 

6.76   
 

  

  Total Score 21.91 Total Score 15.61   

Score: 1 (low) - 10 (high) 

 

5.3.2. Evaluasi Diri Tata Pamong Kriteria Keuangan 
 

a. Data Keuangan 4 Tahun Terakhir 
 

Keuangan UAI diatur dengan sentralisasi. Rencana Anggaran Belanja (RAB) UAI ditetapkan 
setiap tahun anggaran. Seluruh unit, biro, pusat, badan, lembaga, prodi dan fakultas wajib 
membuat RAB untuk merealisasikan program kerja masing-masing unit. Penetapan RAB 
biasanya dilakukan pada Rapat Koordinasi dengan Biro Keuangan yang didampingi langsung 
oleh Wakil Rektor II bidang keuangan dan BPMU. 
 
Kenaikan penerimaan dana terjadi cukup signifikan pada TA 2013/2014. Kenaikan ini berasal 
dari penerimaan mahasiswa baru dan UAI sendiri. Tingkat kenaikan dapat dilihat pada grafik 
di Gambar 5.27. 
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Gambar 5.27 Kenaikan Penerimaan Dana 4 Tahun Terakhir 

Pemasukan UAI berasal dari mahasiswa, UAI sendiri, Kemenristekdikti, dan sumber lainnya. 
Sumber mahasiswa berasal dari: Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP), Biaya Operasional 
(BOP), Sistem Kredit Semester (SKS), dan sumbangan lainnya. Sumbangan lainnya yang 
berasal dari mahasiswa adalah: ijazah, wisuda, skripsi, cuti, jaket, dan semester pendek. 
 
Dana yang berasal dari PT sendiri adalah bunga deposito, deposito, pendapatan lainnya, dan 
penyewaan ruangan. Dana yang berasal dari Kemenristekdikti adalah dana hibah penelitian 
dosen, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), PHP PTS, dan beasiswa bidikmisi. Berturut-
turut sejak tahun 2013 dan 2014, 20 orang mahasiswa baru UAI mendapatkan beasiswa 
bidikmisi. Total mahasiswa baru yang mendapat beasiswa bidikmisi adalah 40 orang di 
pendanaan tahun 2014.  
 
Dana hibah PHP PTS diterima UAI 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2013 dan 2014. 
Sumber dana yang berasal dari sumber lain adalah bantuan dan hibah korporat dari beasiswa 
Arifin Panigoro. Tabel 5.45 menyajikan secara rinci jumlah dana yang diterima UAI untuk 4 
tahun terakhir. 
 

Tabel 5.45 Jumlah Dana yang Diterima Selama 4 Tahun Terakhir 

Sumber 
Dana 

Jenis Dana 
Jumlah Dana (juta rupiah) 

2011/2012 2012/2013  2013/2014   2014/2015  

Mahasiswa 

BPP 15.990,369 3.585,211 9.253,42 10.439,55 

BOP 13.909,203 19.015,636 15.216,60 15.914,40 

SKS 7.512,626 7.353,399 15.593,87 15.815,39 

Sumbangan Lainnya 2.124,599 2.463,349 2.792,41 794,07 

PT sendiri 2.433,381 80,587 3.528,71 3.319,85 

Yayasan - - - - 

Kemenristekdikti Hibah Penelitian 2.169,892 2.471,970 376,44 1.307,19 

Sumber lain Bantuan dan Hibah Korporat - 2.500,000 - 337,50 

TOTAL DANA 44.140,069 37.470,151 46.761,433 47.927,960 
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Penggunaan dana tertinggi selama 4 tahun terakhir adalah pada penggunaan dana 
pendidikan. Sebarannya hampir mencapai kurang lebih 70% setiap tahunnya. Penggunaan 
dana terbesar kedua adalah pada pengembangan investasi prasarana, yaitu kurang lebih 20%. 
 
Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baru 
mencapai kurang lebih 3%. Pada tahun 2016 ke depan, penyerapannya dana untuk kegiatan 
P2M harus ditingkatkan minimal 5% agar kinerja P2M mencapai target. Data penggunaan 
dana selama 4 tahun terakhir diuraikan pada Tabel 5.46. 
 

Tabel 5.46 Jumlah Penggunaan Dana dalam 4 tahun terakhir 

No. 
Jenis 

Penggunaan* 

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase 

 2011/2012   2012/2013   2013/2014   2014/2015  

Rp % Rp % Rp % Rp % 

1 Pendidikan 25.074,62 65,01 29.538,43 76,20 30.718,77 68,99 31.952,73 70,16 

2 Penelitian 389,28 1,01 971,97 2,51 891,35 2,00 786,05 1,73 

3 
Pengabdian 
Masyarakat 

112,50 0,29 35,00 0,09 612,84 1,38 80.53 0,18 

4 
Investasi 
prasarana 

9.000,00 23,34 7.150,00 18,45 7.577,41 17,02 8.858,36 19,45 

5 
Investasi 
sarana  

575,48 1,49 195,10 0,50 3.074,51 6,90 3.437,80 7,55 

6 Investasi SDM 177,30 0,46 453,14 1,17 653,43 1,47 350,00 0,77 

7 Lain-lain 3.239,09 8,40 418,30 1,08 1.000,00 2,25 76,88 0,17 

TOTAL 38.568,26 100,00 38.761,94 100,00 44.528,31 100,00 45.542,35 100,00 

 * termasuk gaji dan upah 
 

b. Gap Analysis Evaluasi Diri Tata Pamong Kriteria Keuangan 
 
Berdasarkan EMI 2014-2015 untuk isian standar keuangan, UAI sudah memenuhi 5 dari 9 
standar secara baik, mencukupi 3 standar lainnya, dan masih kurang dalam 1 standar.  
 
Telah terpenuhi adalah mengenai kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan 
pengelolaan dana, kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan 
internal, serta laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan.  
 
Standar yang baru tercukupi dan masih terdapat minor gap adalah persentase dana yang 
diperoleh dari hibah/ unit usaha/ hasil kerja sama, mekanisme penetapan biaya pendidikan 
mahasiswa, serta kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa. 
 
Standar yang belum terpenuhi adalah persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk 
mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan. 
 
Persentase sumber dana belum terpenuhi disebabkan karena SOP pengelolaan dana usaha 
dan kerja sama belum menyeluruh, dan masih belum tergalinya potensi pendadaran dari 
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stakeholders maupun pihak luar lainnya. Mengenai pembiayaan mahasiswa diperlukan 
mekanisme yang lebih baik yaitu yang melibatkan dosen dan stakeholders selain pimpinan. 
 
Akar permasalahan di bidang keuangan terletak pada kriteria biaya pendidikan mahasiswa 
dan persentase dana yang ada di universitas. Akar permasalahan persentase dana adalah 
bahwa pemasukan terbesar sekitar 85-90% masih berasal dari intake mahasiswa. Sisanya 
hanya 15% dana berasal dari hibah, usaha dan kerja sama. Rendahnya dana yang diperoleh 
dari hibah, usaha dan kerja sama disebabkan oleh produktivitas kerja sama yang belum 
optimal, dan perlu dikembangkan SOP pengelolaan dana usaha dan kerja sama. 
 
Akar permasalahan biaya pendidikan mahasiswa adalah perlu adanya perbaikan pada 
mekanisme penetapan biaya pendidikan dan penetapan harus melibatkan pimpinan UAI, 
selain itu perlu adanya ketelibatan stakeholders dalam penetapan biaya pendidikan. Gambar 
5.28 menyajikan fishbone diagram bidang keuangan. 
 

Keuangan

Persentase dana

Dana dari hibah, usaha dan 
kerjasama di bawah 15%

Dana dari mahasiswa 
masih 85-90%

Penetapan baru melibatkan pimpinan Mekanisme penetapan 
perlu perbaikan

 
Gambar 5.28 Fishbone Diagram Bidang Keuangan 

Peluang yang teridentifikasi dengan analsisi SWOT adalah: tersedianya standar pengelolaan 
keuangan di lingkungan YPI Al Azhar, adanya lembaga-lembaga pengawasan keuangan, serta 
adanya mitra dan jejaring UAI. Untuk mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan 
peluang yang ada dan meminimasi ancaman, maka strategi yang ditetapkan adalah: (1) 
Menjalankan prosedur kerja, pengawasan dan pelaporan keuangan sesuai standar YPI dan 
pemerintah, (2) Menonjolkan compliance keuangan UAI pada media, dan (3) Menjajaki 
standar pengeloaan keuangan institusi pendidikan  dalam tingkat Regional/internasional. 
 
Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan analisis SWOT dalam rangka memanfaatkan 
peluang dengan meminimasi kelemahan dan ancaman adalah: (1) Melakukan proyeksi 
penerimaan dan kebutuhan berjangka, (2) Standarsasi dan sosialisasi pengelolaan sumber 
biaya yang diperoleh dari hibah, business unit (unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerja sama 
akademik, alumni, (3) Meningkatkan kemampuan SDM terkait keuangan (termasuk pimpinan 
dan pelaksana akademik) melalui pelatihan, workshop, sertifikasi dsb, dan (4) Menjajaki 
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standar layanan sarana prasana pendidikan dalam tingkat regional dan nasional/ 
internasional. Uraian lengkap identifikasi keempat komponen dan strategi SWOT dipaparkan 
pada Tabel 5.47. 
 

Tabel 5.47 Analisis SWOT Bidang Keuangan 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 

Kebijakan pengeloaan dana, SOP 
pengelolaan keuangan dan leleng 
barang dan jasa sudah jelas dan 
lengkap, serta dilaksanakan, 
dievaluasi dan dikembangkan secara 
konsisten di sebagian unit kerja 

W1 

Pendanaan masih mengandalkan 
penerimaan mahasiswa sebanyak    
85-90% 

S2 

Pedoman pertanggung jawaban 
penggunaan dana sesuai dengan 
peraturan pemerintah, dilakukan 
secara transparan dan akuntabel 
dengan melibatkan unsur pimpinan 
dan dosen dan mahasiswa 

W2 

Mekanisme penetapan biaya 
pendidikan mahasiswa baru 
melibatkan unsur pimpinan saja 

S3 

Ada pedoman kejelasan dan 
mekanisme pembiayaan mahasiswa, 
ada mekanisme rapat yang 
transparan dengan melibatkan unsur 
pimpinan dan dosen 

W3 

SOP pengelolaan sumber biaya 
yang diperoleh dari hibah, bisnis 
unit (unit bisnis/usaha/ ventura), 
hasil kerja sama akademik, alumni, 
masyarakat belum menyeluruh 

S4 
Persentase penggunaan dana 
tridharma PT sebesar 72% dari total 
dana 

W4 
Perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran belum optimal 

S5 

SOP evaluasi dan bukti pelaksanaan 
pendanaan internal dan bukti 
pelaksanaan monitoring melalui 
laporan realisasi anggaran dan 
laporan pengembangan tahunan 

W5 

Tidak memliki dana bebas (free 
cash flow) yang besar untuk 
pengembangan 

S6 

Ada laporan keuangan yang 
transparan, ada audit internal dan 
evaluasi audit ekstral yang dapat 
diakses oleh sebagian pemangku 
kepentingan 

  

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 
Standar pengelolaan keuangan 
di lingkungan YPI Al Azhar 

Menjalankan prosedur kerja, pengawasan 
dan pelaporan keuangan sesuai standar YPI 
dan pemerintah 

1. Melakukan proyeksi penerimaan dan 
kebutuhan berjangka  

2. Standarsasi dan sosialisasi pengelolaan 
sumber biaya yang diperoleh dari hibah, 
business unit (unit bisnis/usaha/ 
ventura), hasil kerja sama akademik, 
alumni 

O2 
Adanya lembaga-lembaga 
pengawasan keuangan 

O3 Adanya mitra dan jejaring UAI 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Perkembangan PT lain 1. Menonjolkan compliance keuangan UAI 
pada media  

2. Menjajaki standar pengeloaan keuangan 
institusi pendidikan  dalam tingkat 
regional dan nasional/internasional 

1. Meningkatkan kemampuan SDM terkait 
keuangan (termasuk pimpinan dan 
pelaksana akademik) melalui pelatihan, 
workshop, sertifikasi dsb  

2. Menjajaki standar layanan sarana 
prasana pendidikan  dalam tingkat 
regional dan nasional/internasional 

T2 

Perubahan aturan Dikti dan 
akreditasi 

 
c. FFA Evaluasi Diri Tata Pamong Kriteria Keuangan 
 
Usulan strategi yang dipaparkan dalam analisis SWOT bidang keuangan seluruhnya terdapat 
7 usulan strategi. Untuk menentukan daya/faktor penghambat dan pendukung terbesarnya, 
pendapat pimpinan dimintakan dengan pendekatan FFA.  
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Hasilnya terdapat 2 usulan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi 
faktor penghambat dalam rangka merealisasikan strategi yang diharapkan, yaitu: (1) 
Membuat pelatihan untuk persiapan ujian sertifikasi, dan (2) Sertifikasi akuntansi dan 
keuangan untuk seluruh staf Keuangan UAI. Uraian lengkap FFA disajikan pada Tabel 5.48. 
 

Tabel 5.48 Force Field Analysis Bidang Keuangan 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Menjalankan prosedur 
kerja, pengawasan dan 
pelaporan keuangan 
sesuai standar YPI dan 
pemerintah 

Tertib adminsitrasi 
dalam keuangan 

8.19 Tidak semua kondisi 
pengelolaan keuangan dapat 
disinkronkan dengan standar 
pemerintah 

6.97   

Tuntutan YPI sebagai 
badan hukum pengelola 
UAI 

7.79 Perlu peningkatan mutu 
SDM keuangan 

7.16   

Peningkatan mutu 
internal dan eksternal 
insititusi 

7.79   
 

  

Total Score 23.77 Total Score 14.13   

Menjajaki standar 
pengeloaan keuangan 
institusi pendidikan  dalam 
tingkat 
Regional/internasional 
yang meliputi standarsasi 
layanan, sarana dan 
prasarana, dan sosialisasi 
pengelolaan sumber biaya 
baik yang diperoleh dari 
hibah, bisnis unit (unit 
bisnis/ usaha/ventura), 
hasil kerja sama akademik, 
alumni dengan 
menonjolkan compliance 
keuangan UAI pada media 

Peningkatan mutu dan 
kualitas internal dan 
eksternal insititusi 

7.97 Belum ada roadmap dan 
aturan yang jelas untuk 
melakukan standarisasi 
sistem keuangan terpadu 
yang berorientasi pada 
pelayanan 

6.97   

Peningkatan trustiness 
dari masyarakat 
terhadap kredibitas 
pengelolaan keuangan 
UAI sebagai institusi 
akademik yang 
berorientasi pada 
peningkatan mutu 
pendidikan masyarakat 

7.79 Benchmarking dengan 
insititusi lain dalam hal 
pengelolaan keuangan dan 
layangan yang belum atau 
sangat jarang dilakukan 

7.11   

  Total Score 15.76 Total Score 14.08   

Meningkatkan 
kemampuan SDM terkait 
keuangan (termasuk 
pimpinan dan pelaksana 
akademik) melalui 
pelatihan, workshop, 
sertifikasi dsb 

Pengelolaan keuangan 
yang lebih bermutu 
akan menjamin 
peningkatan layanan 
akademik lebih baik 

  

7.79 
  

Belum ada dukungan dan 
aturan yang jelas tentang  
peningkatan mutu SDM 
keuangan melalui berbagai 
kegiatan yang diperlukan 

6.97 1. Membuat pelatihan 
untuk persiapan ujian 
sertifikasi 

2. Sertifikasi akuntansi 
dan keuangan untuk 
seluruh staf 

  
Dukungan dana untuk 
kegiatan tersebut di atas 
belum ada 

6.40 

  Total Score 7.79 Total Score 13.37 

Melakukan proyeksi 
penerimaan dan 
kebutuhan berjangka 

Insitusi yang lebih sehat 
dan berkualitas 

7.76 Belum dilakukan pemetaan 
proyeksi penerimaan dan 
kebutuhan untuk jangka 
waktu 10 - 20 tahun ke 
depan, yang didasarkan 
pada simulasi kondisi 
eksternal insitusi 

6.71   

Kemandirian dari 
sumber finansial 
institusi 

7.76 Belum ada sumber finansial 
selain dari mahasiswa 

6.49   

  Total Score 15.53 Total Score 13.20   

Score: 1 (low) - 10 (high) 
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5.3.3. Badan Penjaminan Mutu Universitas 
 

a. Tata Kelola BPMU UAI 
 
Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al Azhar Indonesia sepenuhnya dilakukan 
mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (dahulunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang terumuskan 
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan dilengkapi dengan prinsip dasar UAI yakni tujuh 
elemen dasar dan Enterprising University.   
 
Dalam rangka menilai, meningkatkan, dan menjamin keberhasilan pendidikan di UAI, 
dibentuklah Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) yang mempunyai tugas utama 
melakukan audit mutu internal pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik. 
Pelaksanaan audit secara teknis dilakukan oleh tim auditor internal yang di dalamnya terdapat 
komponen dari BPMU, Fakultas dan Program studi. Koordinator kendali mutu (KKM) adalah 
tim auditor internal yang berada pada tiap program studi.  
 
Pelaksanaan penjaminan mutu di UAI dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan pencapaian standar mutu yang sudah ditetapkan dan hambatan-
hambatan yang terjadi selama pelaksanaan. BPMU menyusun jadwal pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu yang dilakukan secara regular untuk tiap tahun ajaran (tahun). 
Berkoordinasi dengan Wakil rektor terkait, jadwal siklus sistem penjaminan mutu dikirimkan 
kepada seluruh satuan pendidikan (fakultas/prodi) dan penunjang pendidikan 
(Biro/pusat/unit). Monitoring pada fakultas/prodi dilakukan dan dikoordinir oleh dosen yang 
ditunjuk sebagai Koordinator Kendali Mutu (KKM) yang berasal dari tiap program studi dan 
fakultas.  
 
Data yang berupa deskripsi evaluasi mutu internal untuk setiap fakultas/prodi dan penunjang 
pendidikan lainnya, yang diisi oleh masing-masing fakultas/prodi dan penunjang pendidikan 
yang dikoordinasi oleh KKM terkait, kemudian dikirim dan dianalisis oleh BPMU. Hasil audit 
internal tersebut akan disimpulkan dan digunakan untuk merumuskan rekomendasi 
perbaikan dan pengembangan dari tiap-tiap fakultas/prodi/biro/pusat. Selain itu, hasil audit 
internal juga digunakan sebagai bahan masukan kepada tim perumus standar mutu untuk 
merevisi dan meningkatkan mutu internal elemen universitas (fakultas/prodi/biro/pusat) 
secara berkelanjutan. 
 
b. Gap Analysis Evaluasi Diri BPMU 
 
Hasil EMI 2014-2015 untuk BPMU menyebutkan bahwa, UAI telah memiliki 3 pedoman utama 
tata pamong, yaitu Statuta UAI, dan Pedoman Pelaksanaan Tata Organisasi. Forum KM 
sebagai sarana memecahkan permasalahan di tingkat Universitas telah terlaksana. UAI 
termasuk dalam 58 PT di Indonesia yang memiliki praktek baik (good practices) dalam SPMI 
sejak tahun 2009. Sistem informasi online di UAI telah berjalan dengan baik. 
 
UAI telah memiliki kelengkapan dan dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 7 dari 9  
organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, 
dan tanggung jawab yang menyangkut: (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat 
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perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) pelaksana kegiatan akademik, 
(6) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, dan (7) pelaksana penjaminan mutu. 
 
Saat ini, UAI telah memiliki kriteria dan instrumen penilaian, serta telah menggunakannya 
untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya didiseminasikan terbatas secara internal. 
Selain itu, UAI juga telah memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 
pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang  (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian 
kepada masyarakat, (4) sarana prasarana (5) keuangan, (6) manajemen, yang terdokumentasi 
dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti secara komprehensif. 
 
Saat ini pengelolaan hasil monev BPMU masih dalam proses integrasi dengan menggunakan 
sistem TIK untuk membentuk pangkalan data. Gambar 5.29 menyajikan fishbone diagram 
untuk mengidentifikasi akar permasalahan. 
 
Permasalahan yang terjadi adalah implementasi rekomendasi dari hasil analisis ketercapaian 
EMI belum berjalan. Terdapat 4 kriteria yang berperan dalam timbulnya masalah ini, yaitu: 
BPMU, anggaran, data prodi, dan kepemimpinan institusi. Salah satu akar permasalahan yang 
cukup mendasar adalah SDM yang terbatas, belum ada SOP untuk pengelolaan database 
tingkat prodi dan hasil EMI belum dijadikan acuan penting oleh pimpinan dalam 
pengembangan institusi. 

Implementasi rekomendasi 

dari hasil analisis ketercapaian 

EMI belum berjalan

Tidak ada alokasi 

anggaran

Sistematika dan 

database data 

belum optimum 

untuk tiap prodi

Rekomendasi dari 

analisis data EMI 

belum digunakan 

sebagai acuan 

penting dalam 

pengembangan 

Institusi

Belum ada action 

plan yang bersifat 

operasional dari 

hasil rekomendasi 

EMI 

 
Gambar 5.29 Fishobone Diagram Bidang Penjaminan Mutu 

Komponen peluang yang teridentifikasi dari analisis SWOT adalah: banyaknya pelatihan dan 
lokakarya tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu yang 
ditawarkan oleh Dikti, APTISI dan beberapa PT terkemuka, dan adanya tawaran dari Kopertis 
III untuk mengikuti berbagai kompetisi seperti PTS unggulan. Sementara ancaman yang 
teridentifikasi adalah: adanya pembatasan jumlah PT yang dievaluasi (diakreditasi) setiap 
tahun, dan kurangnya kesinambungan program yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
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Komponen kekuatan dan kelemahan secara lengkap beserta strategi SWOT disajikan pada 
Tabel 5.49. 

Tabel 5.49 Analisis SWOT Bidang Penjaminan Mutu 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 UAI memiliki 3 pedoman utama 
tata pamong, yaitu Statuta UAI, 
Pedoman Pelaksanaan Tata 
Organisasi  

W1 Pengelolaan hasil monev 
BPMU masih dalam proses 
integrasi dengan 
menggunakan sistem TIK 

S2 Adanya forum KM sebagai sarana 
memecahkan permasalahan di 
tingkat Universitas 

W2 Data untuk mendukung 
penyusunan borang dan 
evaluasi diri institusi masih 
dalam proses koordinasi dalam 
membentuk pangkalan data 

S3 UAI termasuk dalam 58 PT di 
Indonesia yang memiliki praktek 
baik (good practices) dalam SPMI 
tahun 2009 

  

S4 UAI memiliki badan penjaminan 
mutu universitas yaitu BPMU 

  

S5 Sistem informasi online di UAI telah 
berjalan dengan baik 

  

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 Banyaknya pelatihan dan lokakarya 
tata pamong, kepemimpinan, sistem 
pengelolaan, penjaminan mutu yang 
ditawarkan oleh Dikti, APTISI dan 
beberapa PT terkemuka 

1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan 
akademik dan sosialisasi kebijakan 
melalui forum KM  

2. Memperbanyak keikutsertaan 
universitas dalam berbagai kompetisi 

1. Mengintegrasikan data BPMU 
dalam sistem TIK  

2. Membuat pangkalan data yang 
terintegrasi dengan TIK untuk 
memudahkan dalam penyusunan 
borang dan evaluasi diri institusi O2 Adanya tawaran dari Kopertis III untuk 

mengikuti berbagai kompetisi seperti 
PTS unggulan 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Adanya pembatasan jumlah PT yang 
dievaluasi (diakreditasi) setiap tahun 

Meningkatkan peran serta sivitas 
akademika untuk mempercepat dan 
meningkatkan perolehan akreditasi prodi 
maupun PT serta menjadi unggul dalam 
setiap kompetisi.  

Mempercepat terbentuknya sistem 
pangkalan data melalui TIK 

T2 Kurangnya kesinambungan program 
yang diselenggarakan oleh pemerintah.  

 

c. FFA BPMU 
 

Usulan strategi yang dipaparkan dalam analisis SWOT bidang keuangan seluruhnya terdapat 
6 usulan strategi. Untuk menentukan daya/faktor penghambat dan pendukung terbesarnya, 
pendapat pimpinan dimintakan dengan pendekatan FFA.  
 
Hasilnya terdapat 6 usulan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi 
faktor penghambat dalam rangka merealisasikan strategi yang diharapkan, yaitu: (1) 
Mendorong peningkatan akreditasi prodi melalui optimalisasi kinerja tim penjaminan mutu, 
khususnya KKM prodi, (2) Menindaklanjuti hasil analisis EMI secara berkala, (3) Menjadikan 
borang akreditasi sebagai acuan kerja tahunan, (4) Membuat sistem informasi pendukung 
akreditasi, (5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja tim penjaminan mutu, dan (6) 
Mengaktifkan kembali forum KM. Uraian lengkap FFA disajikan pada Tabel 5.50. 
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Tabel 5.50 Force Field Analysis Bidang Penjaminan Mutu 

Counter measures 
Proposed Solution 

FORCES Action to be taken, 
or alternative 

solution to modify 
scores 

FOR (Driving Force) Score AGAINTS (Restraining Force) Score 

Menyelenggarakan 
berbagai kegiatan 
akademik dan 
sosialisasi kebijakan 
yang melibatkan sivitas 
akademika melalui 
forum KM untuk 
mempercepat dan 
meningkatkan 
perolehan akreditasi 
prodi maupun PT serta 
menjadi unggul dalam 
setiap kompetisi.  

Target predikat akreditasi  A 
untuk minimal 25% dari 
seluruh prodi pada 5 tahun 
ke depan 

8.36 Beberapa prodi masih belum 
mendapatkan akreditasi B 

5.88 1. Mendorong 
peningkatan 
akreditasi prodi 
melalui 
optimalisasi 
kinerja tim 
penjaminan 
mutu, 
khususnya KKM 
prodi  

2. Menindaklanjuti 
hasil analisis 
EMI secara 
berkala  

3. Menjadikan 
borang 
akreditasi 
sebagai acuan 
kerja tahunan 

4. Mengaktifkan 
kembali forum 
KM 

UAI sebagai salah satu PT 
dengan status good practise 
(data SPMI 2009) 

7.79 Belum ada tindak lanjut oleh 
pihak universitas dari hasil 
analisis EMI yang sudah 
dilakukan secara berkala  
oleh BPMU  

7.07 

Predikat akreditasi B untuk 
UAI sebagai institusi  

7.58 Dukungan dan komitmen 
institusi belum memadai 

6.40 

Status PTS sehat sebagai 
target insititusi 

8.16 Aturan penilaian secara 
berkala dari status PT yang 
mungkin mempersyaratkan 
aturan baru yang 
belum/tidak bisa dipenuhi 
oleh insititusi  

6.72 

    Kegiatan Forum KM tidak 
aktif 

6.88 

  
Total Score 31.90 Total Score 32.95 

Mengintegrasikan data 
BPMU dan membuat 
pangkalan data yang 
terintegrasi dengan TIK 
untuk memudahkan 
dalam penyusunan 
borang dan evaluasi 
diri institusi  

Peningkatan akreditasi 
univeristas 

7.73 Database institusi dan prodi 
yang belum lengkap 
terdokumentasi 

5.79 1. Membuat 
sistem informasi 
pendukung 
akreditasi  

2. Melakukan 
evaluasi 
terhadap kinerja 
tim penjaminan 
mutu 

  
  

Target PTS sehat 7.79 Kompetensi SDM di BPMU 
belum memadai 

6.47 

Penyusunan borang 
akreditasi prodi dan institusi 
secara lebih sistematik, 
efektif dan efisien 

8.19 Banyak dokumen penunjang 
penyusunan borang 
akreditasi yang belum 
dimiliki oleh prodi 

6.52 

    Rendahnya koordinasi BPMU 
dengan prodi 

6.88 

    Belum terlaksananya 
sosialisasi untuk persamaan 
persepsi pengisian butir 
mutu 

5.83 

    Belum tersedianya petunjuk 
teknis pengisian butir mutu 

5.93 

Total Score 23.71 Total Score 37.41 

Score: 1 (low) - 10 (high) 

 

5.3.4. Kerja Sama 
 
a. Perkembangan Kegiatan Kerja Sama berbasis Inovasi 
 
Kerja sama di UAI dikembangkan secara Inovatif, antara lain melalui 2 kegitaan rutin, yaitu: 
Lecture series dan Kedai inovasi. Kedua kegiatan ini ditargetkan terlaksana 3 kali dalam 1 
semester. Kegiatan Lecture Series merupakan kegiatan kuliah umum yang sifatnya terbuka 
untuk seluruh sivitas akademika UAI, dan bila memungkinkan dapat mengundang peserta 
umum, baik dari Instansi Swasta maupun Nasional. Bagi peserta executive dari luar UAI, bila 
dikehendaki dapat dikenakan biaya masuk. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana 
untuk memotivasi para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dengan belajar dan 
mendengar langsung dari tokoh masyarakat, ilmuwan, negarawan, pebisnis dan lain-lain, 
melalui materi yang disajikan dalam Executive Lecture. 
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Kegiatan Lecture Series yang terselenggara pada 1 tahun terakhir adalah kehadiran Duta besar 
Amerika, Duta besar Inggris, dan Perdana Menteri Inggris. Kegiatan dalam bentuk kajian Islam 
internasional, pernah disampaikan oleh Prof. Mitsuo Nakamura. Tema yang dibawakan 
adalah Personal Impressions on the Muktamars NU and Muhammadiyah with their themes – 
Islam Nusantara (NU) and Islam Berkemajuan (Muhammadiyah).  
 
Kegiatan Kedai Inovasi merupakan sebuah forum yang ditujukan untuk melakukan 
brainstorming secara santai, menyalurkan ide-ide untuk pemecahan sebuah masalah yang 
bersifat inovasi. Kegiatan Kedai inovasi yang terlaksana pada tahun ini disajikan pada Tabel 
5.51. 
 

Tabel 5.51 Kegiatan Kedai Inovasi 

No. Narasumber Tema Unit 

1. Oskar Inovasi Mesin Ahli Bahasa UAI, FS, FST 

2. 

1. Dr. Agus Supangat, DEA (Perwakilan 
Indonesia untuk kerangka kerja perubahan 
iklim PBB, Pusat Perubahan Iklim) 

2. Yusuf Suharso, MBA (CSR Repsol Indonesia) 

Pemaparan Ilmiah Mengenai 
Kondisi Terkini Iklim Dunia dan 
Aksi Mitigasi di Lapangan 

Biologi 

3. 
Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, SE, M.Si (Kepala 
Pusat Inkubator Bisnis USU) 

Sharing Pengalaman mengenai 
Pusat Inkubasi Universitas 
Sumatera Utara (USU) 

UAI 

 
Kedai inovasi berusaha melibatkan aliansi strategis atau kemitraaan dengan berbagai jaringan 
kerja, akademisi, lembaga atau perusahaan (dalam dan luar negeri, pemerintah dan 
swasta/kalangan bisnis/industri), dalam mendukung proses pembelajaran. Hal ini yang 
disebut dengan Quadruple Helix. Komponen Quadruple Helix, adalah: B (Business), G 
(Government), S (Society), dan R (Research Institute/University). Hubungan dalam Quadruple 
Helix disajikan pada Gambar 5.30. 
 

Society

Government

Synergy Bussiness

Research Institute/ 

University

 
 

Gambar 5.30 Quadruple Helix Kedai Inovasi 

Usaha UAI yang dilakukan Biro Kerja Sama dengan tujuan memperkenalkan institusi UAI, studi 
banding di bidang pendidikan dan penelitian, serta kerja sama di bidang pendidikan dan 
penelitian. Kunjungan ke universitas luar negeri yang dilakukan Biro Kerja Sama adalah: 



 Renstra UAI 2016-2020 
124 

University of Zurich, University of Vienna, Murdoch University, Australia, Université Paris 
Descartes, Temple University, dan Yarmouk University.  
 
b. Gap Analysis Kegiatan Kerja Sama 

 
Hasil EMI 2014-2015 untuk bidang kerja sama menyebutkan bahwa, jumlah kerja sama yang 
telah melampaui 50 dalam tiga tahun dinilai cukup baik. Kedepan, jumlah ini tentunya perlu 
ditingkatkan lagi. Untuk itu semua prodi di lingkungan UAI hendaknya lebih meningkatkan lagi 
aktifitas kerja sama, baik dengan mitra di dalam maupun di luar negeri. Terdapat cukup 
banyak potensi penawaran kerja sama yang tersedia, namun kesiapan SDM pada setiap 
program studi akan menjadi faktor penentu, berfungsinya MoU yang ditandatangani. 
 
Hal lain yang menjadi sorotan dalam EMI adalah “kurangnya akses ke perpustakaan dengan 
pihak luar, melalui skema kerja sama”. Diduga salah satu penyebab hal ini adalah 
berkembangnya teknologi internet yang menyediakan berbagai fasilitas informasi online, 
termasuk open access ke jurnal-jurnal internasional, dan informasi akademis lainnya. 
 
Di samping meningkatkan kerja sama, perlu digaris bawahi bahwa seluruh unit dan prodi yang 
memiliki kerja sama hendaknya menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) mutu 
kerja sama terhadap kerja sama yang telah terjalin, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
kerja sama tersebut. Faktor-faktor penyebab belum dilakukannya monev mutu kegiatan kerja 
sama secara reguler antara lain: mitra, institusi dan unit (lihat Gambar 5.31 fishbone diagram 
kerja sama) belum menempatkan monev mutu kegiatan kerja sama sebagai sebuah hal yang 
penting dan perlu mendapat prioritas.  
 
Di samping itu, ada pemahaman bahwa, karena MoU memiliki batas waktu, dan apabila MoU 
tersebut telah diperpanjang, maka hal ini bermakna bahwa hubungan yang terjalin adalah 
baik, sehingga tidak memerlukan monev. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah 
melakukan sosialisasi secara optimum kepada seluruh prodi dan unit di lingkungan UAI 
tentang pentingnya untuk melakukan monev.  
 
Upaya penggalangan dana dari strategic partners juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu 
pembekalan serius pada berbagai faktor antara lain SDM, baik dari segi jumlah maupun 
kualitas kerja, perubahan mindset kearah kesadaran akan pentingnya kerja sama dengan 
berbagai pihak. Kesadaran ini perlu ditingkatkan baik ditingkat Institusi; tingkat Pimpinan, Biro 
Kerja sama dan prodi-prodi agar bisa secara optimum mengimplementasikan kegiatan kerja 
sama. Fishbone diagram yang menyajikan dasar permasalahan strategic partners disajikan 
pada Gambar 5.32. 
 
UAI saat ini telah memiliki Kantor Urusan Internasional (KUI). KUI didirikan pada tahun 2011 
sebagai Divisi Departemen Urusan Internasional. KUI bertujuan untuk membantu mahasiswa 
dan sarjana internasional sesuai kebutuhan mereka sebagai orang asing di Indonesia. Pada 
tahun 2011, KUI menerima hibah pengelolaan manajemen pendirian KUI dari Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan didirikannya KUI, diharapkan prodi yang mampu 
menyelenggarakan kelas-kelas internasional, dapat berkolaborasi dengan KUI untuk 
meningkatkan jumlah mahasiswa internasional. 
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Monev 

mutu kegiatan kerjasama 

belum dilakukan secara reguler

Institusi

Unit

Sosialisasi belum 

dilaksanakan secara optimal

Mitra

Feedback 

tidak optimal

Tidak prioritas

Monev kerjasama pendidikan 

dianggap tidak lazim 

(MOU memiliki batas waktu)

Monev kerjasama pendidikan 

dianggap tidak lazim 

(MOU memiliki batas waktu)

 

Gambar 5.31 Fishbone Diagram Monev Mutu Kegiatan Kerja Sama 

 

Rendahnya jumlah kegiatan kerjasama 
dengan strategic partner dan 

penggalangan dana CSR

Belum optimal 
dukungan dari pimpinan

Belum menjadi prioritas

SDM

Jumlah SDM yang menindaklanjuti 
kegiatan ini rendah

Kompetensi SDM belum optimal

Belum menjadi prioritas

Fakultas, prodi-prodi belum secara optimal mengimplementasikan
 kerjasama dalam bentuk kegiatan

Tidak menjadi prioritas

 

Gambar 5.32 Fishbone Diagram Kegiatan Kerja sama dengan Strategic Partners dan 
Penggalangan CSR 

Bidang kerja sama memiliki peluang tersedianya CSR, sedangkan ancaman yang teridentifikasi 
adalah mitra menghentikan kerja sama sepihak dan CSR terhenti. Identifikasi kekuatan dan 
kelemahan disajikan secara rinci pada Tabel 5.52. 
 

Tabel 5.52 Analisis SWOT Bidang Kerja sama 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

S1 Adanya kebijakan pimpinan yang 
mendukung kegiatan kerja sama  

W1 Sosialisasi belum dilaksanakan secara 
optimal 

S2 Alokasi dana tersedia W2 Monev kerja sama pendidikan 
dianggap tidak lazim (MOU memiliki 
batas waktu) 

S3 SDM yang kompeten mencukupi W3 Feedback tidak optimal 
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 W4 Minimnya jumlah SDM 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

O1 CSR yang tersedia Memaksimalkan poin kekuatan untuk 
memperoleh CSR yang tersedia 

1. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi 
agar mendapatkan peluang CSR yang 
tersedia  

2. Menambah jumlah SDM untuk mendukung 
kegiatan kerja sama 

Threats Strategi S-T Strategi W-T 

T1 Mitra menghentikan kerja sama 
sepihak 

Memaksimalkan poin kekuatan untuk 
meminimalisir terjadinya pemutusan 
kerja sama oleh mitra/terhentinya CSR 

  

Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi agar 
mendapatkan meminimalisir terjadinya 
pemutusan kerja sama oleh mitra/terhentinya 
CSR 

  

T2 CSR terhenti 

 
c. FFA Bidang Kerja Sama  
 
Kerja sama sangat vital bagi perkembangan dan kemajuan UAI. Kedepan, diharapkan setiap 
Program Studi menyusun/memiliki program kerja sama masing-masing disetiap aspek 
Tridharma PT. Program kerja sama ini kemudian secara bersama-sama dengan Pimpinan 
Fakultas dan/atau Universitas berupaya merealisasikannya. Uraian lengkap FFA disajikan 
pada Tabel 5.53. 

Tabel 5.53 Force Field Analysis Bidang Kerja sama 

Counter measures Proposed 
Solution 

FORCES Action to be taken, or 
alternative solution to 

modify scores FOR (Driving Force) Score 
AGAINTS (Restraining 

Force) 
Score 

Memotivasi dan 
memfasilitasi DT untuk 
memanfaatkan tawaran 
hibah, beasiswa dari instansi 
luar dan menjalin kerja sama 
baik dibidang akademik 
maupun riset dengan 
instansi luar  

Peningkatan akreditasi 7.97 Belum tersedia tata kelola 
dan KPI 

7.39   

Memenuhi persyaratan 
perundang-undangan 

7.55 Belum ada aturan reward 
and punishment yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan hukum  

7.11   

Peningkatan mutu institusi 8.16   
 

  

Total Score 23.69 Total Score 14.50   

Memaksimalkan potensi 
SDM untuk menjalin kerja 
sama dengan insitusi lain 
khususnya untuk dapat 
memperoleh CSR dan 
menjalin kerja sama yang 
saling menguntungkan guna 
meminimalisir terjadinya 
pemutusan kerja sama oleh 
mitra/terhentinya CSR 

  

Peningkatan mutu  institusi 7.92 SDM yang belum 
mencukupi baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas 

7.53   

Kemandirian  institusi dan 
kesesuaian dengan tujuan, 
visi dan  misi universitas 

7.58 Belum adanya pemetaan 
yang komperhensif potensi 
instansi luar yang 
berpotensi untuk diajak 
bekerja sama  

7.26   

Total Score 15.50 Total Score 14.79 
  

Score: 1 (low) - 10 (high) 
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6. BAB 6. PENGEMBANGAN STRATEGI INSTITUSI 
6.1. Implementasi Renstra 
 
Renstra UAI 2016-2020 dimulai pada tahun ajaran 2015/2016, dan akan berakhir pada akhir 
tahun ajaran 2019/2020, maka terdapat 5 buah selang waktu tahunan untuk melakukan 
pembuatan laporan, evaluasi, dan rekomendasi tahunan. Proses ini penting dilakukan dalam 
rangka monitoring dan evaluasi dari capaian tahunan yang telah dialami, sehingga siklus PDCA 
(Plan-Do-Chek-Action) secara konsisten terselenggara dengan baik, serta berkesinambungan. 
 
Selanjutnya pada setiap tahun ajaran (bersamaan dengan tahun anggaran) berjalan, diantara 
semua kegiatan perencanaan yang ada itu, dilakukan prioritas dan penekanan guna efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan Renstra dalam Time-Line. Sebagai bussiness plan, maka setiap 
Fakultas/Prodi/Lembaga/Pusat/Bagian/Biro/Unit dapat menurunkan Renstra dalam Rencana 
Operasional (Renop) atau RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan). 
 
Monev senantiasa dilaksanakan pada setiap tahun anggaran serta kesemuanya dievaluasi 
untuk ditindaklanjuti, dan dibuat oleh setiap Fakultas/Prodi/Lembaga/Pusat/Bagian/ 
Biro/Unit yang dimiliki UAI. 
 
6.2. Prioritas Capaian Renstra dalam Time-Line 2016-2020 
 
Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan UAI 2015-2025 pada Gambar 1.2, maka pada Time-
Line 2015-2020, terdapat prioritas dan capaian yang senantiasa meningkat seperti disajikan 
pada Gambar 6.1. 
 
Pada tahun akademik 2015-2017, disebut sebagai periode reputasi regional, di mana 
penekanan kegiatan mengarah pada sasaran nilai EMI tiap prodi lebih dari 70, prestasi 
mahasiswa regional, dan PMB dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bidang 
pendidikan. Untuk meningkatkan penelitian unggulan dan pengabdian masyarakat sesuai 
strategi nasional, maka prioritas diarahkan pada pengembangan kelompok dan pusat riset, 
serta memiliki rencana strategis kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk 
mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter dan budaya korporat, 
prioritas diarahkan pada pengembangan program-program pembentukan karakter dengan 
Integrasi Nilai Islam. Untuk menerapkan sistem manajemen dan tata pamong yang sesuai 
prinsip Good University Governance, prioritas diarahkan pada penguatan SDM, implementasi 
reward system dan KPI berbasis ICT, implementasi service excellent, implemenetasi sistem 
keamanan terpadu, tata kelola program kelas non reguler yang terintegrasi berbasis ICT dan 
penyediaan repository UAI. Dalam rangka mencapai innovation driven enterprising university 
untuk menjamin keberlangsungan institusi, prioritas capaian diarahkan pada implementasi 
pemasaran terpadu, inkubator bisnis, pembukaan program baru, kemitraan, dan pendirian 
unit usaha yang profitable. 
 
 

BAB 6 
PENGEMBANGAN STRATEGI INSTITUSI 
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Di tahun akademik 2017-2019, disebut sebagai periode reputasi nasional, di mana 
penekanan kegiatan mengarah pada capaian Akreditasi Institusi A, dan 5 prodi terakreditasi 
peringkat A, total mahasiswa lebih dari 4000, prestasi mahasiswa nasional dan 
pengembangan sistem informasi untuk dokumentasi kegiatan mahasiswa. Di samping itu, 
juga menjadi prioritas penting adalah tercapainya Peringkat PT Utama dalam bidang kinerja 
penelitian dan adanya daerah binaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
Penjaminan mutu terhadap Program-program pembentukan karakter dengan Integrasi nilai 
Islam menjadi prioritas untuk mencapai reputasi nasional. Prioritas capaian dalam tata kelola 
adalah nilai EMI seluruh unit lebih dari 70, tersedianya sistem informasi eksekutif (EIS), 
tersusunnya dokumen pengembangan rencana SDM dan layanan sarana prasarana 
pendidikan standar nasional. Selain itu, dilakukan pembentukan inkubator bisnis dan 
kemitraan, tercapainya dana pihak ketiga lebih dari 10% total anggaran, dan dimulainya 
pengembangan kampus A, B, C. Pengajuan program baru dilakukan untuk S1 yaitu FK dan 2 
prodi STEM serta S2 pada masing-masing klaster. 

REPUTASI 
REGIONAL

REPUTASI 
NASIONAL

REPUTASI 
INTERNASIONAL

2016-2017 2018-2019 2019-2020

LAPORAN 2017

EVALUASI

REKOMENDASI

LAPORAN 2019

EVALUASI

REKOMENDASI

LAPORAN 2020

EVALUASI

REKOMENDASI

PRIORITAS DAN PENEKANAN DALAM RENSTRA 
Tujuan REPUTASI REGIONAL (2016-2017) REPUTASI NASIONAL (2018-2019) REPUTASI INTERNASIONAL (2020)

1. Meningkatkan dan 

mengembangkan bidang 

pendidikan

Sasaran nilai EMI/prodi >70 , 

Prestasi mahasiswa regional, PMB 

> 1000

Akreditasi Institusi A, dan 5 prodi 

terakreditasi peringkat A, Total 

mahasiswa>4000, prestasi 

mahasiswa nasional, 

Pengembangan sistem informasi 

untuk dokumentasi kegiatan 

mahasiswa

Total mahasiswa>7500, Prestasi 

dosen dan mahasiswa 

internasional, 8 prodi terakreditasi 

peringkat A

2. Meningkatkan 

penelitian unggulan dan 

pengabdian masyarakat 

sesuai strategi nasional

Kelompok dan pusat riset 

berkembang, Renstra pengabdian 

kepada masyarakat tersusun

Peringkat Riset: Utama, Adanya 

daerah binaan sebagai target 

abdimas sivitas akademika

Publikasi internasional dengan 

indeks bereputasi

3. Mengintegrasikan nilai-

nilai Islam dalam 

pembentukan karakter 

dan budaya korporat 

Pengembangan program-program 

pembentukan karakter dengan 

Integrasi Nilai Islam

Penjaminan mutu terhadap 

Program-program pembentukan 

karakter dengan Integrasi nilai 

Islam

Berkarakter Islami pada semua 

kegiatan Tridarma dan 

pendukungnya

4. Menerapkan Sistem 

Manajemen dan Tata 

pamong yang sesuai 

prinsip Good University 

Governance

Penguatan SDM, Implementasi 

Reward system  dan KPI berbasis 

ICT, Implementasi service 

excellent, Implemenetasi sistem 

keamanan terpadu, Tata kelola 

program kelas non reguler yang 

terintegrasi berbasis ICT, 

Penyediaan repository  UAI

Nilai EMI seluruh unit>70, 

Tersedianya sistem informasi 

eksekutif (EIS), Tersusun dokumen 

pengembangan rencana SDM, 

Layanan sarana prasarana 

pendidikan standar nasional

Penetapan layanan sarana 

prasarana pendidikan standar 

internasional, Sistem pengelolaan 

perpustakaan terintegrasi

5. Mencapai innovation 

driven enterprising 

university untuk 

menjamin 

keberlangsungan institusi

Implementasi pemasaran terpadu, 

Inkubator bisnis, Pembukaan 

program baru, kemitraan, 

pendirian unit usaha yang 

profitable

Pengembangan kampus A, B, C; 

Inkubator bisnis dan kemitraan; 

Dana pihak ketiga>10% total 

budget, Program baru STEM, FK, 

Pasca Sarjana 

Inkubator bisnis dan science park, 

Inisiasi new campus , Endownment 

fund >10% total budget

 
Gambar 6.1 Prioritas dan Penekanan dalam Renstra UAI 2016-2020 
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Pada tahun akademik 2019/2020, disebut sebagai periode reputasi internasional, dengan 
target total mahasiswa lebih dari 7500, tercapainya prestasi dosen dan mahasiswa di tingkat 
internasional, dan 8 prodi terakreditasi peringkat A. Tercapainya publikasi internasional 
dengan indeks bereputasi merupakan prioritas capaian di bidang penelitian. Juga menjadi 
priroitas bagi UAI untuk Berkarakter Islami pada semua kegiatan tridharma dan 
pendukungnya. Penetapan layanan sarana prasarana pendidikan standar internasional dan 
sistem pengelolaan perpustakaan terintegrasi menjadi prioritas pada bidang tata kelola. 
Pengembangan inkubator bisnis dan science park, Inisiasi new campus, endownment fund 
lebih dari 10% total anggaran menjadi prioritas dalam mencapai reputasi internasional. 
 
6.3. Penjabaran Renstra dalam Renop/RKAT 
 
Setiap program kegiatan pada Renstra dapat diurai dan dijabarkan menjadi beberapa butir 
kegiatan kecil yang menunjang suatu program kegiatan tahunan (Renop/RKAT). Disamping itu 
Renstra memberikan pula keleluasaan atau fleksibilitas kepada Fakultas/Prodi/ 
Lembaga/Pusat/ Biro/Bagian/Unit untuk mengusulkan kegiatan baru yang dianggap kreatif 
dan inovatif, sehingga nomor kode yang terdapat pada Renstra hanya dibatasi sampai kode 
untuk sasaran. 
 
Dalam RKAT, jadwal pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 12 bulan, yang dirancang sendiri 
sejauh mana capaian yang diharapkan, dan pada laporan tahunan akan disampaikan status 
dari setiap program kegiatan masing-masing, termasuk pelaksana yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab langsung dengan kegiatan tersebut. Dengan demikian, dari kesemua 
laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan -baik yang bersifat operasional, maupun 
konsepsional (atas inisiatif sendiri)- dapat dilakukan monevnya. 
 
6.4. Penjabaran Program Kegiatan dan Indikator Pencapaian  
 
Implementasi Renstra disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan UAI sebagaimana disajikan 
pada Bab 2. Sasaran dan strategi pencapaian prioritas Renstra, dijabarkan sesuai visi, misi dan 
tujuan tersebut. Pada Lampiran 2 disajikan secara rinci uraian program kegiatan dan indikator 
capaian terhadap baseline 2015 beserta rentang waktu pelaksanaan. 
 
Person In Charge (PIC), dibagi menjadi Penanggung Jawab Kebijakan (PJK) dan Penanggung 
Jawab Operasional (PJO); setiap kegiatan dapat memiliki PJK dan PJO yang berbeda pula, 
namun pada setiap akhir tahun anggaran, maka PJO membuat laporan pelaksanaan yang 
disampaikan kepada PJK, untuk dievaluasi tahapan kemajuannya. Hal ini penting guna 
memeriksa apakah telah terlaksana suatu sistem tatakelola yang kredibel, bertanggung 
jawab, akuntabel, transparan, dan adil.  
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Demikianlah Renstra UAI 2016-2020 ini dibuat oleh Tim Renstra Universitas Al Azhar 
Indonesia yang ditunjuk oleh Rektor, dan pada kesempatan ini ijinkanlah kami mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu/Saudara: 
 

1. Rektor, yang telah mempercayakan tugas ini kepada Tim sebagai amanah. 
2. Para Wakil Rektor dan Ketua BPMU, yang telah memberikan pengarahan, gagasan, 

serta saran yang produktif. 
3. BPH YPI Al-Azhar, yang telah turut berpartisipasi serta memberikan saran yang sangat 

bermanfaat. 
4. Para Dekan dan Ketua Program Studi, yang telah turut berpartisipasi dalam 

brainstorming atau galang-gagas untuk penyusunan Renstra ini. 
5. Para Kepala Lembaga/Pusat/Unit/Biro/Bagian, yang telah turut serta memberikan 

data masing-masing untuk dapat dianalisis. 
6. Kepada Tim Humas UAI yang telah membantu desain buku Renstra UAI 2016-2020. 
7. Nur Yunita Sari dan Annisa Utami sebagai Sekretariat LP2M yang dengan tekun tanpa 

keluh kesah membantu Tim Renstra. 
8. Seluruh sivitas akademika yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

dengan susah payah membantu Tim untuk mensukseskan rencana ini baik dalam 
bentuk moril maupun bantuan materil. 

 

Semoga dengan terlaksananya Renstra UAI 2016-2020 ini, maka visi dan misi UAI akan segera 
dapat terwujud.  Aamiin 
 
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum WW. 
  

PENUTUP DAN UCAPAN TERIMA KASIH 
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Lampiran 1. Evaluasi Renstra UAI 2011-2015 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Semua Prodi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  81.67 90.00 -8.33 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 42.67 60.00 -17.33 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.47 2.00 -0.53 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 0.73 1.00 -0.27 major gap 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

2.27 5.00 -2.73 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 58.45 75.00 -16.55 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 5.96 8.00 -2.04 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 59.86 70.00 -10.14 minor gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 0.93 3.00 -2.07 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 2.07 3.00 -0.93 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 49.45 60.00 -10.55 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.29 3.00 -1.71 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 2.50 1.00 1.50 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 55.14 70.00 -14.86 minor gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.61 2.00 -0.39 minor gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.46 3.00 -0.54 minor gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 0.99 1.00 -0.01 minor gap 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.51 1.00 -0.49 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 0.76 1.00 -0.24 minor gap 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 0.79 1.00 -0.21 minor gap 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 0.99 1.00 -0.01 minor gap 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  0.91 1.00 -0.09 minor gap 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 0.73 1.00 -0.27 major gap 
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8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.61 1.00 -0.39 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.75 1.00 -0.25 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang direncanakan) 83.79 85.00 -1.21 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 83.71 90.00 -6.29 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 0.79 1.00 -0.21 minor gap 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.41 1.00 -0.59 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.50 3.00 -0.50 minor gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 0.95 1.00 -0.05 minor gap 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

0.96 1.00 -0.04 minor gap 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 38.08 55.00 -16.92 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.59 1.00 -0.41 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 10.71 12.00 -1.29 minor gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.58 1.00 -0.42 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 6.93 5.00 1.93 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Teknik Industri 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  90.00 90.00 0.00 ok 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 96.00 60.00 36.00 ok 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 0.00 2.00 -2.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

2.00 5.00 -3.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 80.00 75.00 5.00 ok 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 70.00 70.00 0.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 0.00 3.00 -3.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 1.00 3.00 -2.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 83.33 60.00 23.33 minor gap 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 2.00 3.00 -1.00 ok 
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9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 50.00 70.00 -20.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.00 2.00 -1.00 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 90.00 85.00 5.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 80.00 90.00 -10.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 1.00 3.00 -2.00 major gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 12.00 55.00 -43.00 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.00 1.00 -1.00 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 5.00 5.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Teknik Informatika 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  90.00 90.00 0.00 ok 
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2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 30.00 60.00 -30.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 2.00 2.00 0.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 0.00 1.00 -1.00 major gap 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

1.00 5.00 -4.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 76.25 75.00 1.25 ok 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 3.00 8.00 -5.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 90.00 70.00 20.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 1.00 3.00 -2.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 3.00 3.00 0.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 54.00 60.00 -6.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 0.00 3.00 -3.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 67.00 70.00 -3.00 minor gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

1.00 1.00 0.00 ok 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 0.50 1.00 -0.50 major gap 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 0.50 1.00 -0.50 major gap 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.20 1.00 -0.80 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.10 1.00 -0.90 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 85.00 85.00 0.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 90.00 90.00 0.00 ok 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 0.50 1.00 -0.50 major gap 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.50 1.00 -0.50 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 3.00 3.00 0.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI   55.00 -55.00 major gap 
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23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.50 1.00 -0.50 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 5.00 5.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Teknik Elektro 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  100.00 90.00 10.00 ok 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 30.00 60.00 -30.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 4.00 2.00 2.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

4.00 5.00 -1.00 minor gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 55.00 75.00 -20.00 major gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 2.40 8.00 -5.60 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 85.00 70.00 15.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 1.00 3.00 -2.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 5.00 3.00 2.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 55.00 60.00 -5.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 10.00 1.00 9.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 25.00 70.00 -45.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 3.00 2.00 1.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

1.00 1.00 0.00 ok 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 0.50 1.00 -0.50 major gap 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 
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6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 98.00 85.00 13.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 90.00 90.00 0.00 ok 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 3.00 3.00 0.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 8.00 55.00 -47.00 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 13.00 12.00 1.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 11.00 5.00 6.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Biologi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  90.00 90.00 0.00 ok 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 45.00 60.00 -15.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 2.00 2.00 0.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 0.00 1.00 -1.00 major gap 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

2.00 5.00 -3.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 70.00 75.00 -5.00 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat   70.00 -70.00 major gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 0.00 3.00 -3.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 3.00 3.00 0.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 45.00 60.00 -15.00 ok 
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8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 3.00 3.00 0.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 17.00 1.00 16.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 50.00 70.00 -20.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.00 3.00 -1.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

1.00 1.00 0.00 ok 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 0.00 1.00 -1.00 major gap 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.00 1.00 -1.00 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 85.00 85.00 0.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 95.00 90.00 5.00 ok 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 1.00 3.00 -2.00 major gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 0.00 55.00 -55.00 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.00 1.00 -1.00 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.00 1.00 -1.00 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 17.00 5.00 12.00 ok 

   

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Manajemen 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  90.00 90.00 0.00 ok 
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2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 34.00 60.00 -26.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 0.00 2.00 -2.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

2.00 5.00 -3.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 74.00 75.00 -1.00 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 6.00 8.00 -2.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 68.00 70.00 -2.00 minor gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 1.00 3.00 -2.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 1.00 3.00 -2.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 50.00 60.00 -10.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 50.00 70.00 -20.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 0.00 1.00 -1.00 major gap 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.50 1.00 -0.50 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 80.00 85.00 -5.00 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 87.00 90.00 -3.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 3.00 3.00 0.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 50.00 55.00 -5.00 minor gap 
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23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.00 1.00 -1.00 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 10.00 12.00 -2.00 minor gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.00 1.00 -1.00 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 2.00 5.00 -3.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Akuntansi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  100.00 90.00 10.00 ok 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 50.00 60.00 -10.00 minor gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 2.00 2.00 0.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

3.00 5.00 -2.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 83.00 75.00 8.00 ok 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 3.00 8.00 -5.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 80.00 70.00 10.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 2.00 3.00 -1.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 3.00 3.00 0.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 30.00 60.00 -30.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 3.00 3.00 0.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 70.00 70.00 0.00 ok 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

1.00 1.00 0.00 ok 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 
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6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.50 1.00 -0.50 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 85.00 85.00 0.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 85.00 90.00 -5.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 1.00 1.00 0.00 ok 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 4.00 3.00 1.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 50.00 55.00 -5.00 minor gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 5.00 5.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Ilmu Hukum 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  80.00 90.00 -10.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 50.00 60.00 -10.00 minor gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.00 2.00 -1.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

2.00 5.00 -3.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 40.00 75.00 -35.00 major gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 7.00 8.00 -1.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 60.00 70.00 -10.00 minor gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 0.00 3.00 -3.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 1.00 3.00 -2.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 
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7 Persentase DTT/(DT+DTT) 40.00 60.00 -20.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 3.00 3.00 0.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 30.00 70.00 -40.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.00 2.00 -1.00 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.00 3.00 -1.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.70 1.00 -0.30 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 0.70 1.00 -0.30 major gap 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 0.90 1.00 -0.10 minor gap 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  0.70 1.00 -0.30 major gap 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 0.20 1.00 -0.80 major gap 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.90 1.00 -0.10 minor gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 75.00 85.00 -10.00 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 75.00 90.00 -15.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 0.50 1.00 -0.50 major gap 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.50 1.00 -0.50 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.50 3.00 -0.50 minor gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 40.00 55.00 -15.00 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.80 1.00 -0.20 minor gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 9.00 12.00 -3.00 major gap 

25 
Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, 
termasuk  learning method 

0.85 1.00 -0.15 minor gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 2.00 5.00 -3.00 major gap 
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UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: 
Ilmu Hubungan 
Internasional 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  75.00 90.00 -15.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 30.00 60.00 -30.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 2.00 2.00 0.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk 
kegiatan akademik, pengembangan jejaring) 

3.00 5.00 -2.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 60.00 75.00 -15.00 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 60.00 70.00 -10.00 minor gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 1.00 3.00 -2.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 3.00 3.00 0.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 60.00 60.00 0.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 2.00 3.00 -1.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 40.00 70.00 -30.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.00 1.00 -1.00 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.00 1.00 -1.00 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 85.00 85.00 0.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 90.00 90.00 0.00 ok 
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12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.00 3.00 -1.00 major gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 50.00 55.00 -5.00 minor gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 8.00 12.00 -4.00 major gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 2.00 5.00 -3.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Ilmu Komunikasi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  50.00 90.00 -40.00 major gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 70.00 60.00 10.00 ok 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.00 2.00 -1.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

2.00 5.00 -3.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 80.00 75.00 5.00 ok 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 70.00 70.00 0.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 1.00 3.00 -2.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 2.00 3.00 -1.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 60.00 60.00 0.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 75.00 70.00 5.00 ok 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.00 2.00 -1.00 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 
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IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.00 1.00 -1.00 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 90.00 85.00 5.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 90.00 90.00 0.00 ok 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 1.00 1.00 0.00 ok 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 3.00 3.00 0.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

2.00 1.00 1.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 60.00 55.00 5.00 ok 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 5.00 5.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Sastra Arab 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  85.00 90.00 -5.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 60.00 60.00 0.00 ok 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.00 2.00 -1.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 
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12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

3.00 5.00 -2.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik)   75.00 -75.00 major gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 50.00 70.00 -20.00 major gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 0.00 3.00 -3.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 0.00 3.00 -3.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 60.00 60.00 0.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 0.00 3.00 -3.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 0.00 1.00 -1.00 major gap 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 50.00 70.00 -20.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.00 2.00 -1.00 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 1.00 3.00 -2.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 0.00 1.00 -1.00 major gap 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.00 1.00 -1.00 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 80.00 85.00 -5.00 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 80.00 90.00 -10.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 3.00 3.00 0.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 40.00 55.00 -15.00 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 8.00 12.00 -4.00 major gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 
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VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 2.00 5.00 -3.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Sastra China 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  75.00 90.00 -15.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 25.00 60.00 -35.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 2.00 2.00 0.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

1.00 5.00 -4.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 70.00 75.00 -5.00 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 70.00 70.00 0.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 2.00 3.00 -1.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 3.00 3.00 0.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 15.00 60.00 -45.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 0.00 1.00 -1.00 major gap 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 65.00 70.00 -5.00 minor gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.00 3.00 -1.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

1.00 1.00 0.00 ok 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 0.00 1.00 -1.00 major gap 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 
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9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 85.00 85.00 0.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 90.00 90.00 0.00 ok 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 1.00 1.00 0.00 ok 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 3.00 3.00 0.00 ok 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 50.00 55.00 -5.00 minor gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 8.00 12.00 -4.00 major gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 2.00 5.00 -3.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Sastra Jepang 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  70.00 90.00 -20.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 20.00 60.00 -40.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 2.00 2.00 0.00 ok 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 0.00 1.00 -1.00 major gap 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

3.00 5.00 -2.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 0.00 75.00 -75.00 major gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 8.00 8.00 0.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 70.00 70.00 0.00 ok 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 2.00 3.00 -1.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 3.00 3.00 0.00 ok 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 60.00 60.00 0.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 0.00 3.00 -3.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 0.00 1.00 -1.00 major gap 
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11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 70.00 70.00 0.00 ok 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.00 2.00 -1.00 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.00 3.00 -1.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 0.00 1.00 -1.00 major gap 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 0.00 1.00 -1.00 major gap 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.00 1.00 -1.00 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 85.00 85.00 0.00 ok 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 90.00 90.00 0.00 ok 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 0.00 1.00 -1.00 major gap 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.00 3.00 -1.00 major gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 55.00 55.00 0.00 ok 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.00 1.00 -1.00 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 
Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, 
termasuk  learning method 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 0.00 5.00 -5.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Sastra Inggris 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  75.00 90.00 -15.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 50.00 60.00 -10.00 minor gap 
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9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.00 2.00 -1.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

3.00 5.00 -2.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 60.00 75.00 -15.00 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 7.00 8.00 -1.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 60.00 70.00 -10.00 minor gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 1.00 3.00 -2.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 1.00 3.00 -2.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 40.00 60.00 -20.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 60.00 70.00 -10.00 minor gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 2.00 2.00 0.00 ok 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.50 3.00 -0.50 minor gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

1.00 1.00 0.00 ok 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 1.00 1.00 0.00 ok 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 75.00 85.00 -10.00 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 75.00 90.00 -15.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 1.00 1.00 0.00 ok 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.50 3.00 -0.50 minor gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 30.00 55.00 -25.00 major gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.50 1.00 -0.50 major gap 
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24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 10.00 12.00 -2.00 minor gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 1.00 1.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 3.00 5.00 -2.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Psikologi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  85.00 90.00 -5.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 50.00 60.00 -10.00 minor gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.00 2.00 -1.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 1.00 1.00 0.00 ok 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

3.00 5.00 -2.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 70.00 75.00 -5.00 minor gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 5.00 8.00 -3.00 ok 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 5.00 70.00 -65.00 major gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 2.00 3.00 -1.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 1.00 3.00 -2.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 50.00 60.00 -10.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 0.00 1.00 -1.00 major gap 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 60.00 70.00 -10.00 minor gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.50 2.00 -0.50 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.00 3.00 -1.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.50 1.00 -0.50 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 0.75 1.00 -0.25 major gap 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  1.00 1.00 0.00 ok 
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7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.50 1.00 -0.50 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 0.50 1.00 -0.50 major gap 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 80.00 85.00 -5.00 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 75.00 90.00 -15.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 0.00 1.00 -1.00 major gap 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.00 3.00 -1.00 major gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 0.50 1.00 -0.50 major gap 

17 Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

0.50 1.00 -0.50 major gap 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 50.00 55.00 -5.00 minor gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.50 1.00 -0.50 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 12.00 12.00 0.00 ok 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.50 1.00 -0.50 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 35.00 5.00 30.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: PG PAUD 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1 Persentase terbentuknya organisasi kemahasiswaan di setiap level institusi dan berfungsi baik  70.00 90.00 -20.00 minor gap 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 0.00 60.00 -60.00 major gap 

9 Jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa per prodi per tahun 1.00 2.00 -1.00 major gap 

11 Pemutakhiran dokumentasi data lulusan 0.00 1.00 -1.00 major gap 

12 
Partisipasi alumni dari 5 kegiatan (sumbangan dana, pengadaan fasilitas fisik, keterlibatan dlm kegiatan akademik, penyediaan fasilitas utk kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring) 

0.00 5.00 -5.00 major gap 

13 Persentase kepuasan pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (100 % sangat baik) 0.00 75.00 -75.00 major gap 

14 Waktu masa tunggu dari lulusan untuk mendapat pekerjaan (dalam hitungan bulan) 0.00 8.00 -8.00 major gap 

15 Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi  lulusan meningkat 0.00 70.00 -70.00 major gap 

16 Peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam program ke luar negeri, joint research, serta mahasiswa asing yang belajar di UAI 0.00 3.00 -3.00 major gap 

17 Jumlah minimal penghargaan di tiap tahun yang diterima (mahasiswa dan dosen) 1.00 3.00 -2.00 major gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

7 Persentase DTT/(DT+DTT) 50.00 60.00 -10.00 minor gap 
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8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.00 3.00 -2.00 major gap 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/operator programmer per prodi 50.00 70.00 -20.00 major gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.00 2.00 -1.00 major gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, suasana kerja kondusif) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 3.00 3.00 0.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1 Ketersediaan dokumen standar kompetensi prodi dan lulusan di setiap Prodi, dan peta kurikulum sesuai kompetensi 1.00 1.00 0.00 ok 

2 
Kesiapan pembuatan Kurikulum UAI 2015 (komposisi, struktur, silabus, kompetensi), sesuai dengan visi/misi, perkembangan iptek, kebutuhan 
pengguna, dll 

0.00 1.00 -1.00 major gap 

3 Pelaksanaan lokakarya proses belajar-mengajar setiap awal tahun ajaran disertai lesson learned 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Kelengkapan seluruh MK telah dengan silabus, SAP sesuai standar yang ditetapkan 0.00 1.00 -1.00 major gap 

5 Capaian persentase seluruh MK dengan bobot tugas/praktek telah sama atau melebihi 20% 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah sks dari MK pilihan di setiap prodi adalah >=9 sks  0.00 1.00 -1.00 major gap 

7 Jumlah sks MK pilihan yang ditawarkan  >=2x sks MK pilihan yang wajib diambil 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Kelengkapan jumlah Modul praktikum 0.00 1.00 -1.00 major gap 

9 Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang disertai pelaksanaan praktikum telah memadai 1.00 1.00 0.00 ok 

10 Persentase kehadiran DT dan DTT dalam perkuliahan (dari yang ditrencanakan) 80.00 85.00 -5.00 minor gap 

11 Penyerahan nilai UTS/UAS tepat waktu (dari yang direncanakan) 70.00 90.00 -20.00 minor gap 

12 Keberadaan Kelompok Keahlian (KK) yang dimiliki oleh Prodi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Peranan KK telah berfungsi sebagai peer-review, untuk  menilai kompetensi dosen, materi kuliah, evaluasi serta mutu ujian 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 Kegiatan PA dilaksanakan secara konsisten sesuai panduan, dengan minimal pertemuan 3 kali/sem 2.00 3.00 -1.00 major gap 

16 Ketersediaan buku panduan TA/skripsi, dan perbaikannya dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 1.00 0.00 ok 

17 
Jumlah maks. mahasiswa yg dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing TA/skripsi adalah 5 orang/sem, dengan minimal pertemuan sebanyak 8 
kali 

1.00 1.00 0.00 ok 

20 Jumlah tenaga ahli/pakar (tidak termasuk DTT) sebagai pembicara/dosen  tamu di UAI 50.00 55.00 -5.00 minor gap 

23 Pelaksanaan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara konsisten, datanya direkam, disertai tindak lanjut 0.00 1.00 -1.00 major gap 

24 Rerata beban dosen per semester sekitar 12 SKS 8.00 12.00 -4.00 major gap 

25 Upaya perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan evaluasi secara tertulis setiap semester, termasuk  learning method 0.00 1.00 -1.00 major gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 3.00 5.00 -2.00 major gap 
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UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: BPMU   

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

I. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 

1 Jumlah dari lima pilar yang dimiliki untuk memenuhi struktur tata pamong  (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) 5.00 5.00 0.00 ok 

2 
Ketersediaan manual pedoman sistem pengelolaan -fungsional dan operasional- di semua level (max.5) organisasi, mencakup: planning, 
organizing, staffing, leading, controlling 

5.00 5.00 0.00 ok 

3 Pedoman dan pelaksanaan kode etik sangat lengkap dan jelas, serta dilaksanakan secara efektif 4.00 4.00 0.00 ok 

4 Hasil kinerja universitas secara berkala telah disebarluaskan kepada stakeholders, minimal setiap tahun 4.00 4.00 0.00 ok 

5 Keterlaksanaan pembinaan prodi dalam hal pengembangan dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana dan informasi 4.00 4.00 0.00 ok 

6 Kelengkapan dokumen yang mencakup: perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana (RAPB), realisasi RAPB secara periodik 4 4.00 0.00 ok 

7 Buku pedoman SOP keuangan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang dapat diunduh di website UAI 2 3.00 -1.00 major gap 

8 Audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 1 1.00 0.00 ok 

9 
Buku pedoman sistem otonomi tatakelola dan perbaikan statuta tersedia, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang dapat diunduh di 
website UAI 

1 1.00 0.00 ok 

10 Tingkat kepatuhan menjalankan peraturan yang dikontrol oleh sistem yang didukung oleh ICT 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Visi dan misi PT disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal 3.00 3.00 0.00 ok 

12 Tersedia dan diterapkannya reward system berbasis ICT kepada sivitas akademika yang berprestasi 0.00 40.00 -40.00 major gap 

13 Monev SPMI untuk proses pembelajaran dilaksanakan secara konsisten 1.00 1.00 0.00 ok 

14 Monev pencapaian sasaran pembentukan  karakter dan mindset keilmuan Islami bagi penyempurnaan strategi pembelajaran 0.00 1.00 -1.00 major gap 

15 
Persentase ketersediaan dokumen manual mutu dengan pelaksanaanya (pernyataan, kebijakan, unit pelaksana, standar, prosedur, instruksi kerja, 
pentahapan sasaran mutu) 

90.00 90.00 0.00 ok 

16 Sosialisasi SPMI dan budaya mutu terlaksana setiap tahun ajaran, disertai pelatihan 2.00 2.00 0.00 ok 

17 
Persentase pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada  umpan balik dan tindak lanjutnya, 
yang didukung dokumen yang lengkap secara efektif, efisien, dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan 

80.00 80.00 0.00 ok 

18 Jumlah prodi yang sudah memiliki peringkat akreditasi A di tahun 2014 0.00 16.00 -16.00 major gap 

23 Penerapan kode etik perilaku yang Islami pada jajaran manajemen dan organisasi 1.00 1.00 0.00 ok 

24 Kepemimpinan yang memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, organisasi dan publik 2.00 3.00 -1.00 major gap 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

34 Pembuatan produk kebijakan akademik tingkat universitas/ fakultas 1.00 1.00 0.00 ok 

35 Proses pembukaan program pasca sarjana S2 minimal 3 untuk prodi 1.00 3.00 -2.00 major gap 
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UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: LP2M 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

1 Jumlah minimal judul kegiatan penelitian yang dilakukan setiap DT per tahun 1.00 1.00 0.00 ok 

2 Jumlah mahasiswa yang melakukan TA/skripsi dalam rangka penelitian dosen 7.00 5.00 2.00 ok 

3 Penyusunan Road Map Penelitian 1.00 1.00 0.00 ok 

4 Jumlah riset (program) unggulan yang sejalan dengan roadmap penelitian per klaster 0.00 1.00 -1.00 major gap 

5 Jumlah minimal makalah ilmiah yang disajikan DT per tahun pada forum nasional 1.00 1.00 0.00 ok 

6 Jumlah minimal makalah ilmiah yang disajikan DT per tahun pada forum internasional 1.00 1.00 0.00 ok 

7 Jumlah Minimal prodi ( DT) per tahun mendapatkan dana hibah penelitian dari luar institusi 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Jumlah minimal mendapatkan HaKI per prodi per masa akreditasi 1.00 1.00 0.00 ok 

9 Terlaksananya pelatihan dalam pengelolaan jurnal dan jaminan kesinambungan penerbitan jurnal 0.00 0.00 0.00 ok 

10 Terlaksananya pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Konsistensi keberkalaan penerbitan jurnal UAI 0.00 1.00 -1.00 major gap 

12 Realisasi pembentukan UAI Press yang sudah beroperasi 1.00 1.00 0.00 ok 

13 Pengusulan Jurnal  Al Azhar untuk terakreditasi 0.00 1.00 -1.00 major gap 

14 Jumlah minimal judul kegiatan abdimas yang dilakukan DT per tahun (eksternal) 1.00 1.00 0.00 ok 

15 Jumlah minimal judul kegiatan abdimas yang dilakukan DT per tahun ( internal) 1.00 1.00 0.00 ok 

16 Jumlah minimal mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan abdimas per prodi 10.00 10.00 0.00 ok 

19 Jumlah produk inovasi paten industri (termasuk HaKI) di setiap Prodi dan Pusat-pusat Studi 0.00 1.00 -1.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Biro Akademik 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

  

1 Sudah tersedia buku panduan PA dan perbaikannya 0.00 1.00 -1.00 major gap 

2 Sudah tersedia buku panduan TA/skripsi dan perbaikannya, dilengkapi persyaratan keahlian dosen pembimbing 1.00 2.00 -1.00 major gap 

3 Dilaksanakan umpan balik dari: dosen, mahasiswa, alumni, dan penggunaan lulusan secara konsisten, datanya direkam, dan disertai tindak lanjut 1.00 4.00 -3.00 major gap 

4 Passing grade PMB meningkat 40.00 60.00 -20.00 major gap 
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UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Biro SDM 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

1 Jumlah DT yang mengikuti tugas belajar program Doktor atau S3  10.00 7.00 3.00 ok 

2 Persentase DT berpendidikan (terakhir) S2 dan S3  94.00 98.00 -4.00 minor gap 

3 Persentase DT yang berpendidikan S3 16.08 30.00 -13.92 major gap 

4 Persentase DT yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar 9.01 22.00 -12.99 major gap 

5 Persentase dosen yang memiliki Serdos (Sertifikasi Dosen) 31.00 35.00 -4.00 minor gap 

6 Persentase DT menjadi anggota dalam bidang akademik dan profesi 18.00 10.00 8.00 ok 

8 Pengurangan jumlah MK diajar oleh DTT yang tidak sesuai bidangnya 1.33 3.00 -1.67 ok 

9 Rasio (mahasiswa-aktif/DT). Mohon diisikan lebih dahulu target untuk eksakta=20 dan non-eksakta=30 1.00 1.00 0.00 ok 

11 Persentase kelengkapan jumlah laboran/teknisi/ operator programmer per prodi 53.92 70.00 -16.08 minor gap 

12 Kecukupan jumlah tenaga administrasi di program studi 1.71 2.00 -0.29 minor gap 

13 Jumlah dari 3 upaya (belajar/pelatihan, fasilitas, dunia kerja) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi 2.38 3.00 -0.63 minor gap 

14 
Persentase penyempurnaan dokumen analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis 
untuk pengelola unit kerja 

25.00 50.00 -25.00 major gap 

15 
Pelaksanaan laporan hasil survai kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya 
manusia yang jelas, komprehensif, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan 

1.00 3.00 -2.00 major gap 

16 
Ketersediaan  buku pedoman tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga 
kependidikan 

1.00 1.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Biro Promosi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

I. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 

20 Pembuatan newsletter minimal satu kali setiap bulan 1.00 1.00 0.00 ok 

21 Pengiriman advertorial/publikasi di media masa minimal dua kali setiap bulan 2.00 2.00 0.00 ok 

22 Jumlah customer user (dari 25) yang memberikan umpan balik dari pengelolaan sosial media 17.00 25.00 -8.00 major gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

3 Penyebaran jumlah propinsi asal dari mahasiswa aktif UAI sekarang 15.00 7.00 8.00 ok 

4 Rasio calon mahasiswa ikut seleksi/daya tampung 2.00 2.50 -0.50 minor gap 

5 Nilai passing grade penerimaan mahasiswa baru 40.00 45.00 -5.00 minor gap 

6 Rasio calon mahasiswa yang registrasi/lulus seleksi 72.00 65.00 7.00 ok 

7 Rasio mahasiswa transfer/mahasiswa bukan transfer 1.00 0.10 0.90 ok 
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UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: 
Penerimaan Mahasiswa 
Baru 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

3 Penyebaran jumlah propinsi asal dari mahasiswa aktif UAI sekarang 15.00 7.00 8.00 ok 

4 Rasio calon mahasiswa ikut seleksi/daya tampung 2.00 2.50 -0.50 minor gap 

5 Nilai passing grade penerimaan mahasiswa baru 40.00 45.00 -5.00 minor gap 

6 Rasio calon mahasiswa yang registrasi/lulus seleksi 72.00 65.00 7.00 ok 

7 Rasio mahasiswa transfer/mahasiswa bukan transfer 1.00 0.10 0.90 ok 

8 Rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai 2.96 3.00 -0.04 minor gap 

18 Jumlah propinsi  asal calon mahasiswa yang mendaftar (Indonesia memiliki 30 propinsi) 15.00 30.00 -15.00 major gap 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: 
Biro Rumah Tangga dan 
Sarana 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

V. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI 

2 Tersedianya sarana prasarana non akademik untuk olahraga, seni, kesehatan, dsb 1.00 1.00 0.00 ok 

7 Workshop tentang service excellent terlaksana guna meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan 1.00 1.00 0.00 ok 

8 Terpenuhinya jumlah tenaga keamanan 10.00 21.00 -11.00 major gap 

9 Sudah tidak ada insiden keamanan dan terpenuhinya rasio tenaga keamanan 1.00 0.00 1.00 ok 

10 Persentase terpenuhinya fasilitas kenyamanan (sanitasi, parkir, ruangan, taman, dll) 60.00 60.00 0.00 ok 

11 Tersedianya sistem keamanan terpadu (perangkat pendukung) 1.00 1.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: 
Biro Kerjasama dan 
Inovasi 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

I. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 

19 Jumlah produk inovasi untuk peningkatan pelayan dalam kegiatan tridarma dan pengelolaan administrasi dan keuangan, marketing, paperless, dsb 3.00 3.00 0.00 ok 

VI. PENELITIAN, ABDIMAS DAN KERJASAMA 

17 Peningkatan jumlah kegiatan kerjasama dengan strategic partner dalam dan luar negeri negeri per tahun 10.00 25.00 -15.00 major gap 

18 Peningkatan jumlah kegiatan kerjasama untuk penggalangan dana CSR, endowment plan, dsb terlaksana 10.00 20.00 -10.00 major gap 
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20 Peningkatan jumlah kegiatan kerjasama dengan universitas terkemuka dalam negeri per tahun, realisasi exchange and dual program, dsb. 6.00 3.00 3.00 ok 

21 Peningkatan jumlah kegiatan kerjasama dengan universitas terkemuka luar negeri per tahun, realisasi exchange program, recharching program, 
dual program, dsb. 

5.00 
2.00 3.00 ok 

22 Persentase peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari strategic partners 80.00 30.00 50.00 ok 

23 Sosialisasi inovasi terutama dalam menunjang proses tridharma setiap tahun 6.00 1.00 5.00 ok 

24 Frekuensi pelaksanaan innocafe setiap bulan 1.00 1.00 0.00 ok 

25 Frekuensi pelaksanaan ELS on innovation setiap 3 bulan 1.00 1.00 0.00 ok 

 

UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: PKSI   

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

2 Persentase mahasiswa yang menyelesaian TA/Skripsi dalam waktu  6 bulan 17.90 60.00 -42.10 major gap 

10 
Jumlah dari 5 pelayanan mahasiswa yang sesuai dengan program, serta dilaksanakan secara konsisten (bimbingan & konseling, minat dan bakat, 
pembinaan softskill, pelayanan beasiswa, pelayanan kesehatan) 

4.00 5.00 -1.00 minor gap 

18 Jumlah propinsi  asal calon mahasiswa yang mendaftar (Indonesia memiliki 30 propinsi) 31.00 30.00 1.00 ok 

19 Peningkatan jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar 1489.00 1625.00 -136.00 minor gap 

20 Jumlah  mahasiswa baru yang diterima pada awal tahun ajaran 712.00 650.00 62.00 ok 

IV. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

18 Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik dan dilaksanakan dengan konsisten 1.00 1.00 0.00 ok 

19 Ketersediaan buku pedoman mengenai interaksi sivitas akademika, dan kegiatan perilaku kecendekiawanan 1.00 1.00 0.00 ok 

21 Persentase kelulusan tepat waktu dalam 8 semester atau 4 tahun 16.59 56.00 -39.41 major gap 

22 Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 5.59 2.00 3.59 ok 

V. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI 

3 
Jumlah Sisinfo akademik berbasiskan web, dan webbase service bagi dosen, karyawan, mahasiswa dan orangtua, serta pembuatan multilingual 
website 

10.00 9.00 1.00 ok 

4 Peningkatan kapasitas bandwidth hingga 10Mbps 22.00 10.00 12.00 ok 

5 Ketersediaan sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, objektif dan digunakan secara efektif dan efisien 0.50 1.00 -0.50 major gap 

6 
Ketersediaan Blue print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Sisinfo, yang mencakup: prasarana dan sarana, unit pengelola di tingkat 
institusi, sistem aliran data dan otorisasi akses data, dan sistem disaster recovery 

0.50 1.00 -0.50 major gap 

11 Tersedianya sistem keamanan terpadu ( perangkat pendukung) 0.00 1.00 -1.00 major gap 
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UAI Gap Analysis Tool Prodi/Biro/Pusat: Unit Perpustakaan 

No ITEMS TO BE ANALYZED 
2014-2015 

GapStatus 
Capaian Target Gap 

II. MAHASISWA DAN LULUSAN 

10 Jumlah minimal pustakawan berijazah S2 di UAI 0.00 1.00 -1.00 major gap 

V. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI 

1 Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar Dikti, termasuk e-library, ruang multimedia 0.00 1.00 -1.00 major gap 
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Lampiran 2. Renstra UAI 2016-2020 (Expansion Period) sesuai Milestone UAI 25 Tahun 

TUJUAN SASARAN 
STRATEGI 

PENCAPAIAN 
PROGRAM KEGIATAN* INDIKATOR CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 

PIC 

PJK PJO 

1. Meningkatkan dan 
mengembangkan 
bidang pendidikan 

1. Kualitas 1. Merumuskan 
standar kompetensi 
prodi dan lulusan 
(sikap, 
Pengetahuan, 
Keterampilan) 
berdasarkan KKNI 

Pembuatan rumusan 
standar kompetensi 
prodi dan lulusan  

Persentase tersedianya 
Dokumen standar 
kompetensi prodi dan 
lulusan di setiap Prodi 

70 90 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Implementasi standar 
kompetensi prodi 

Persentase prodi yang 
sudah 
mengimplementasi 
standar kompetensi 
prodi 

100 100 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
Prodi 

Monitoring 
implementasi standar 
kompetensi prodi 

Nilai EMI > 70 untuk 
seluruh prodi 70 75 80 82 85 BPMU KKM 

Upaya pelacakan dan 
perekaman data lulusan, 
untuk perbaikan: proses 
pembelajaran, 
penggalangan dana, 
informasi pekerjaan, 
membangun jejaring  

Data tracer study 
tersedia (Masa tunggu 
alumni untuk  
mendapatkan kerja 
pertama, Kesesuaian 
bidang kerja dengan 
bidang studi lulusan) 

  ●       WR Kmhs Biro Kmhs 

2. Merumuskan 
standar mutu 
berdasarkan kriteria 
Ristekdikti dan 
sesuai visi misi UAI 

Pembuatan rumusan 
standar mutu 

Persentase tersedianya 
dokumen SOP dan 
Instuksi Kerja (IK) 

  100       BPMU KKM 

Implementasi dan 
monitoring standar 
mutu 

Nilai EMI > 70 untuk 
seluruh prodi 70 75 80 82 85 

WR Akdm, 
BPMU 

PKSI, BAA, 
KKM, Prodi 

  Masuk peringkat 50 
terbaik nasional 

  ●       
Rektor, 

semua WR 
dan Dekan 

Semua 
pimpinan 

Biro, Badan, 
Lembaga, 
Unit dan 

Prodi 
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TUJUAN SASARAN 
STRATEGI 

PENCAPAIAN 
PROGRAM KEGIATAN* INDIKATOR CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 

PIC 

PJK PJO 

3. Menyusun 
kurikulum dan 
perangkat 
pendukung 
berdasarkan 
visi/misi, kebutuhan 
pengguna, 
perkembangan 
iptek, orientasi 
masa depan, 
dilandasi nilai-nilai 
universal Islam 
sesuai standar 

Penyusunan kurikulum 
dan perangkat 
pendukung melalui 
evaluasi, benchmarking 
dengan beberapa 
Perguruan Tinggi, 
asosiasi, serta  
keterlibatan pakar dan 
pengguna lulusan yang 
sesuai dengan KKNI 

Persentase tersusunnya 
struktur dan perangkat 
Kurikulum UAI 2017 
(Buku Panduan 
Akademik, PA, KP, 
TA/Skripsi) lengkap 

  100 100 100 100 
WR Akdm, 

BPMU 
BAA, PKSI, 
KKM, Prodi 

Penyusunan silabus dan 
SAP MK sesuai capaian 
pembelajaran 

Seluruh MK telah 
dilengkapi dengan 
silabus, SAP sesuai 
standar yang ditetapkan 

  100 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Persentase MK dengan 
bobot tugas/praktek > 
20% 

25 50 70 70 70 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Monitoring dan evaluasi 
penerapan kurikulum 
2017 secara berkala 

Laporan tahunan 
evaluasi kurikulum   100 100 100 100 

WR Akdm, 
BPMU 

KKM 

4. Membuat dan 
melaksanakan 
berbagai kegiatan 
akademik, 
menciptakan 
suasana akademik 
yang kondusif, 
disertai komunikasi 
interaktif yang 
menyenangkan, 
dengan 
mengindahkan 
nilai-nilai moral dan 
etika Islami 

Lokakarya proses 
belajar-mengajar 

Lokakarya proses 
belajar-mengajar 
dilaksanakan setiap awal 
tahun ajaran, disertai 
lessons-learned 

  100 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Monev proses 
pembelajaran semester 
yang mencakup: 
kesesuaian antara SAP 
dengan BAP  

Laporan Monev SPMI 
untuk proses 
pembelajaran 

  100 100 100 100 
WR Akdm, 

BPMU 
KKM 

Evaluasi dalam 1 tahun 
akademik   100 100 100 100 

WR Akdm, 
BPMU 

KKM 

Pemberdayaan KK 
(kelompok keahlian) 
untuk menjaga mutu 
akademik 

Persentase KK telah 
berfungsi sebagai peer 
review, untuk menilai 
kompetensi dosen, 
materi kuliah, evaluasi, 
serta mutu ujian 

  50 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
Prodi 
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(persentase pemenuhan 
4 item review) 

Kegiatan PA 
dilaksanakan secara 
konsisten sesuai 
panduan, dengan min. 
pertemuan 2x/sem 
(dalam 1 tahun 
akademik) 

Persentase jumlah 
pertemuan PA per tahun 
akademik 

100 100 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
Prodi 

Pengawasan jumlah dan 
waktu penyelesaian 
TA/skripsi 

Jumlah mahasiswa yang 
dibimbing oleh seorang 
Dosen Pembimbing 
TA/skripsi adalah 5 
orang/sem, dengan 
minimal pertemuan 
sebanyak 8 kali --> rata2 
jumlah mahasiswa per 
dosen 

80 90 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Persentase mahasiswa 
menyelesaian TA/skripsi 
dalam 6 bulan 

50 60 100 100 100 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Penyelenggaraan 
kegiatan interaksi yang 
kondusif antara dosen-
mahasiswa, disertai 
kegiatan peningkatan 
perilaku 
kecendekiawanan 

Jumlah Kegiatan 
interaktif antara dosen-
mahasiswa per tahun 
(bukber, abdimas 
bersama, dll) 

3 4 5 6 7 
WR Kmhs, 
WR Keu, 

LP2M 

Biro Kmhs, 
Prodi 

Keterlibatan tenaga 
ahli/pakar (sebagai 
pembicara dalam 
seminar/pelatihan, 
pembicara tamu, dsb, 
dari luar UAI 

Jumlah tenaga 
ahli/pakar (tidak 
termasuk DTT) sebagai 
pembicara/dosen tamu 
meningkat 

18 20 22 25 26 
WR Akdm, 

Dekan 
Sekretariat 
Univ, Prodi 

Perencanaan studi dan 
monev perkembangan 
studi  

Persentase kelulusan 
tepat waktu dalam 8 
semester 

37.5 40 45 50 55 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 
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Jumlah mahasiswa DO 
atau mengundurkan diri 

3 2 2 1 1 
WR Akdm, 

Dekan 
BAA, Prodi 

Monev perbaikan sistem 
pembelajaran 

Tersedianya dokumen 
hasil evaluasi per tahun 
akademik 

1 1 1 1 1 
WR Akdm, 

BPMU 
KKM 

Penjaringan umpan balik 
dari: dosen, mahasiswa, 
alumni dan pengguna 
lulusan, untuk perbaikan 
kurikulum, pelaksanaan 
proses pembelajaran, 
dan peningkatan 
kegiatan program studi. 

Dilaksanakan umpan 
balik dari: dosen, 
mahasiswa, alumni, dan 
pengguna lulusan secara 
konsisten, datanya 
direkam, dan disertai 
tindak lanjut 

1 dari 
4 

2 dari 
4 

3 dari 
4 

4 dari 
4 

4 dari 
4 

WR Kmhs 
BAA, Biro 

Kmhs 

Keikutsertaan tenaga 
pendidik, kependidikan 
dan mahasiswa dalam 
kompetisi ilmiah 
nasional maupun 
internasional 

Jumlah minimal 
penghargaan yang 
dicapai tenaga pendidik 
di tingkat prodi 

1 2 2 3 3 
WR KMhs, 
WR Keu, 
WR SDM 

Prodi 

Jumlah minimal 
penghargaan yang 
dicapai tenaga 
pendidikan di tingkat 
prodi/fakultas/unit 

1 1 2 2 2 
WR Keu, 
WR SDM 

Prodi 

Jumlah minimal 
penghargaan yang 
dicapai mahasiswa di 
tingkat prodi 

5 6 7 8 10 
WR KMhs, 
WR Keu, 
WR SDM 

Biro Kmhs, 
Prodi 

5. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana yang 
menunjang 
kegiatan akademik 

Penentuan dan 
kelengkapan jenis 
praktikum yang 
dilaksanakan di UAI 

Persentase modul 
praktikum lengkap dan 
sudah sesuai standar 
mutu 

50 75 100 100 100 WR Akdm Prodi 

Fasilitas dan peralatan 
praktikum memadai, 
dan sepenuhnya 
dilaksanakan di UAI 

    0.6 0.8 1 

WR Akdm, 
WR Keu, 

WR 
Sarpras 

Prodi, Biro 
Sarpras, 

Biro 
Kerjasama, 
Biro Humas 
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Pengembangan koleksi 
buku wajib, buku 
penunjang dan jurnal 
nasional terakreditasi 

Tercukupinya kebutuhan 
bahan ajar belajar 
mahasiswa (judul) 

+400 +500 +600 +650 +700 
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an, Prodi 

Tercukupinya kebutuhan 
sumber referensi belajar 
mahasiswa (judul) 

+45 +45 +55 +55 +55 
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an, Prodi 

Penyediaan jurnal online Tersedianya journal on-
line untuk memenuhi 
kebutuhan prodi di 
lingkungan UAI (data 
base) 

0 1db 2db 3db 5db 
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an, Prodi 

Penyediaan akses 

berlangganan jurnal 

bereputasi 

Tersedianya akses 

langganan jurnal 

bereputasi untuk 

memenuhi kebutuhan 

prodi 

1 2 2 3 4 
WR Akdm, 

WR Keu 

Perpustaka

an, Prodi 

Pengembangan ruang 
perpustakaan 

Persentase tersedianya 
Ruang Baca yang 
memadai sesuai dengan 
jumlah pengguna 
perpustakaan/Standard 
SNI Perpustakaan 
Perguruan Tinggi 

0 20 20 30 30 
WR Akdm, 

WR Keu 

Perpustaka
an, Biro 
Sarpras, 

Biro 
Kerjasama, 

Prodi 

Persentase tersedianya 
Ruang Audio Visual 
untuk mahasiswa 

0 10 20 20 20 
WR Akdm, 

WR Keu 

Perpustaka
an, Biro 
Sarpras, 

Biro 
Kerjasama, 

Prodi 

Tersedianya Ruangan 
Khusus Repositori UAI 

    ●     
WR Akdm, 

WR Keu 

Perpustaka
an, Biro 
Sarpras, 

Biro 
Kerjasama, 
PKSI, Prodi 
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Barcode dan tatle tape 
pada pustaka 

Judul pustaka 
tersirkulasi  

2000 3000 3000 3000 4000 
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an, PKSI 

Terminimalisasi 
terjadinya kehilangan 
bahan pustaka (judul) 

2000 3000 3000 3000 4000 
WR Akdm, 

WR Keu 

Perpustaka
an, 

Keamanan 

Sistem pengelolaan 
perpustakaan 
terintegrasi 

Tata kelola sistem 
perpustakaan standar 
internasional 

      ●   
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an 

Implementasi teknologi 
RFID 

        ● 
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an 

Perawatan bahan 
pustaka tercetak 

Adanya Fumigasi 
ruangan perpustakaan 
secara rutin setiap tahun 

1 1 1 1 1 

WR Akdm, 
WR Keu, 

WR 
Sarpras 

Perpustaka
an, Biro 
Sarpras 

Terminimalisasi 
kerusakan dengan 
penjilidan ulang bahan 
pustaka yang rusak 

2 2 2 3 3 

WR Akdm, 
WR Keu, 

WR 
Sarpras 

Perpustaka
an, Biro 
Sarpras 

Pengembangan bahan 
pustaka dalam digital 

Dapat diaksesnya 
repositori (hasil 
penelitian, skripsi, 
tulisan ilmiah) dalam 
bentuk digital secara 
online 

750 1000 2000 3000 6000 WR Akdm 
Perpustaka

an, PKSI 

Tersedianya e-book dan 
e-article dalam bentuk 
digital (judul) 

1000 2500 5000 7000 10000 
WR Akdm, 

WR Keu 
Perpustaka

an, PKSI 

6. Meningkatkan 
kualitas Calon 
Mahasiswa Baru 
(CMB) 

Perluasan wilayah dalam 
PMB 

Jumlah propinsi asal 
mahasiswa lebih 
tersebar 

30 31 31 32 32 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB 

Jumlah mahasiswa dari 
negara lain di wilayah 
Asia Tenggara minimal 1 
mahasiswa tiap tahun 

1 3 5 7 9 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas, KUI, 

Biro 
Kerjasama 
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Peningkatan penjaringan 
CMB 

Rasio CMB ikut 
seleksi/daya tampung  1:2 1:2 1:3 1:3 1:4 

WR 
Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB 

Evaluasi sistem 
rekrutmen 

Passing grade PMB 
meningkat 45 45 50 50 55 

WR Akdm, 
WR 

Promosi 

Biro 
Promosi 

PMB, BAA 

Persyaratan ketat untuk 
mahasiswa transfer 

Rasio mahasiswa 
transfer/mahasiswa 
bukan transfer 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 WR Akdm BAA, Prodi 

Fast track prodi S1-S2 
ilmu hukum 

Peningkatan jumlah 
mahasiswa pascasarjana 0 2 5 8 11 

WR Akdm, 
WR 

Promosi 

Biro 
Promosi 

PMB, Prodi 

Proses seleksi ketat 
untuk calon penerima 
beasiswa 

Persentase jumlah CMB 
berprestasi yang 
terjaring 

5 7 10 12 15 
WR Akdm, 

WR 
Promosi 

Bag. 
Beasiswa, 

BAA 

Peningkatan kerjasama 
donatur 

Jumlah dana dari 
donatur meningkat 

2 2 3 5 7 
WR Keu, 

WR 
Kerjasama 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Kerjasama, 

Humas 

7. Mengusaha-kan 
80% dari prodi 
terakreditasi A 
sesuai dengan 
tahun reakreditasi 
dan akreditasi 
institusi (AIPT) baik 
sekali 

Meningkatkan akreditasi 
prodi dan institusi 

8 Prodi Terakreditasi A 

4 5 5 7 8 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 

AIPT A 

B B A A A 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 

2. Prestasi 
Mahasiswa 
bidang 

1. Merumuskan 
standar 
Kemahasiswaan 

Pembuatan rumusan 
standar dan tata kelola 
kegiatan bakat, minat, 

Tersedia dokumen 
standar etika mahasiswa 
berkarakter islami   ●       

WR Kmhs, 
Dekan 

Biro Kmhs, 
PII MKU, 

Prodi 
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Akademik dan 
non Akademik 

sesuai dengan visi 
dan misi UAI 

kreativitas yang sesuai 
dengan  visi dan misi UAI 

Tersedia dokumen 
standar mutu kegiatan 
Kemahasiswaan (UKKM, 
KMU, KMF, KMPS) 

  ●       
WR Kmhs, 

Dekan 
Biro Kmhs, 

Prodi 

Pengembangan sistem 
informasi untuk 
dokumentasi kegiatan 
mahasiswa 

Tersedianya sistem 
informasi 
kemahasiswaan 

  ●       
WR Kmhs, 

Dekan 
Biro Kmhs, 
Prodi, PKSI 

Implementasi dan 
monitoring kegiatan 
kemahasiswaan 

Tersedianya laporan 
kegiatan kemahasiswaan 

  ●       WR Kmhs Biro Kmhs 

Tersedianya dokumen 
hasil evaluasi kegiatan 
kemahasiswaan 

  ●       WR Kmhs Biro Kmhs 

2. Meningkatkan 
peran WR III, 
Dekan, Kaprodi 
untuk mendukung 
prestasi akademik 
mahasiswa 

Penyusunan kegiatan 
mahasiswa melalui 
evaluasi, benchmarking 
dengan beberapa 
Perguruan Tinggi sesuai 
standar 

Struktur dan perangkat 
kegiatan mahasiswa UAI 
yang berbasis KKNI  
sudah tersusun lengkap 

  ●       
WR Akdm, 
WR Kmhs 

Biro Kmhs, 
BAA 

Pembinaan mahasiswa 
untuk mencapai prestasi 
akademik 

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan pembinaan 
mahasiswa 

2 2 3 3 4 
WR Akdm, 
WR Kmhs 

Biro Kmhs, 
BAA 

Jumlah PKM yang 
didanai 

32 51 55 68 75 WR Kmhs Biro Kmhs 

Jumlah prestasi pada 
kompetisi ilmiah 1 2 2 2 2 

WR Akdm, 
WR Kmhs, 

WR Keu 

Biro Kmhs, 
BAA, Prodi 

Jumlah mahasiswa yang 
menjadi presenter karya 
ilmiah di tingkat 
nasional/ 
internasional 

3 3 3 3 3 
WR Akdm, 
WR Kmhs, 

WR Keu 

Biro Kmhs, 
BAA, Prodi 

3. Meningkatkan 
peran Biro 
Kemahasiswaan 

Pembinaan organisasi 
kemahasiswaan 

Kegiatan ormawa sudah 
sesuai pembinaan   ●       

WR Kmhs, 
WR Keu 

Biro Kmhs 
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dalam pelaksanaan 
berbagai kegiatan 
non akademik 
mahasiswa, 
menciptakan 
suasana non 
akademik yang 
kondusif, disertai 
komunikasi 
interaktif yang 
menyenangkan, 
dengan 
mengindahkan 
nilai-nilai moral dan 
etika Islami 

Pembinaan mahasiswa 
untuk mencapai prestasi 

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan pembinaan 
mahasiswa 

2 2 3 3 4 
WR Akdm, 
WR Kmhs 

Biro Kmhs 

Jumlah penghargaan 
atas prestasi non 
akademik mahasiswa 
per tahun 

5 10 15 20 25 
WR Akdm, 
WR Kmhs 

Biro Kmhs 

Menyelenggarakan 
berbagai kegiatan non 
akademik 
kemahasiswaan (seperti: 
UKKM, KMU, KMF, 
KMPS) 

Jumlah ormawa yang 
aktif 5 8 10 12 15 

WR Kmhs, 
Dekan 

Biro Kmhs, 
Prodi 

Jumlah kegiatan dari 
masing-masing ormawa 8 10 15 20 25 

WR Kmhs, 
Dekan 

Biro Kmhs, 
Prodi 

Jumlah dana yang 
diperoleh dari pihak luar 
(dalam juta) 

25 30 50 75 100 
WR Kmhs, 

WR Keu 

Biro Kmhs, 
Humas, Biro 
Kerjasama 

4. Pemberian 
beasiswa 
mahasiswa 
berprestasi 

Menjaring mahasiswa 
berprestasi untuk 
beasiswa bidik misi 

Jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa 
berprestasi non 
akademik 

>3 >3 >3 >3 >3 
WR Akdm, 
WR Kmhs, 

WR Keu 

Biro Kmhs, 
Bag. 

Beasiswa, 
Biro 

Promosi 
PMB 

Peningkatan kerjasama 
dengan lembaga 
donatur 

Jumlah donatur 
meningkat 

2 2 3 5 7 

WR Kmhs, 
WR Keu, 

WR 
Kerjasama 

Biro Kmhs, 
Biro 

Promosi 
PMB, Biro 

Kerjasama, 
Humas 

2. Meningkatkan 
penelitian unggulan 
dan pengabdian 
masyarakat sesuai 
strategi nasional 

1. Kualitas dan 
kuantitas 
penelitian  

1. Membuat 
program 
kegiatan/agenda  
penelitian, 
memfasilitasi, 
memotivasi, 
mendanai, 

Peningkatan kompetensi 
dosen dalam bidang 
Penelitian agar mampu 
meningkatkan jumlah 
judul dan dana hibah 
penelitian 

Jumlah kegiatan 
pelatihan penulisan 
proposal penelitian 
dalam satu tahun 

2 2 2 2 2 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Jumlah kegiatan 
Coaching Clinic Peer 
Group 

2 2 2 2 2 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 
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membuat roadmap 
penelitian 

Jumlah pelaksanaan 
monitoring penelitian 
(persiapan proposal, 
pengajuan, laporan 
kemajuan dan laporan 
akhir) 

4 4 4 4 4 
LP2M, 
BPMU 

Kapus P2M 

Total judul penelitian 
per tahun 58 80 100 150 175 

WR Keu, 
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah judul penelitian 
per DT per tahun 1 1 2 2 2 

WR Keu, 
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah dana penelitian 
internal per DT per 
tahun (juta) 

6 8 10 12 15 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah dana penelitian 
eksternal per DT per 
tahun (juta) 15 25 50 75 85 

WR Keu, 
WR 

Kerjasama, 
LP2M, 
Dekan 

Biro 
Kerjasama, 

Biro Humas, 
Kapus P2M, 

Prodi 

Peningkatan 
keterlibatan mahasiswa 
dalam penelitian dosen 

Jumlah minimal 
mahasiswa yang 
melakukan TA/skripsi 
dari penelitian masing-
masing DT per tahun 

2 2 3 3 4 
WR Akdm, 

LP2M, 
Dekan 

BAA, Kapus 
P2M, Prodi 

Pemetaan dan pencarian 
riset unggulan yang 
berpotensi menjadi 
produk inovasi 

Renstra Penelitian 
Univeristas 2017-2021 
tersusun 

  1       
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Renstra Penelitian per 
Klaster tersusun 

  3       
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah Renstra 
Penelitian per Prodi 
tersusun (Ilmu 
Komunikasi, Psikologi, 
Hukum, Manajemen, 
Biologi) 

7 17       
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 
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2. Menjadikan 
UAI sebagai 
kampus yang 
kuat dari sisi 
akademis dan 
mandiri secara 
finansial 

1. Melaksanakan 
penelitian melalui 
pendanaan 
instansi/lembaga 
terkemuka 
(Penelitian 
unggulan PT, 
Penelitian Inovasi 
dan Teknologi) 

UAI memfasilitasi proses 
dan memberikan 
insentif untuk 
penyusunan proposal 
(Pendanaan proposal 
eksternal min 500 juta) 

Jumlah dana penelitian 
(dalam milyar) 

2 5 7 7 10 

WR Keu, 
WR 

Kerjasama, 
LP2M 

Biro 
Kerjasama, 

Biro Humas, 
Kapus P2M, 
Pusat Studi 

2. Melakukan 
business venture, 
dan membuat 
program 
endownment 

Keterlibatan industri dan 
strategic partners dalam 
pendanaan kegiatan 
tridharma PT 

Jumlah dana yang 
diperoleh dari strategic 
partners (dalam milyar)  20 25 35 40 

WR Keu, 
WR 

Kerjasama, 
LP2M 

Biro 
Kerjasama, 

Biro Humas, 
Kapus P2M, 
Pusat Studi 

3. Kualitas dan 
kuantitas 
publikasi 
ilmiah baik 
nasional dan 
internasional 

1. Memotivasi 
peningkatan 
publikasi ilmiah dan 
HKI 

Peningkatan jumlah 
makalah ilmiah yang 
disajikan per DT dalam 
forum ilmiah tingkat 
nasional/ 
internasional 

Persentase dosen 
mempublikasikan 
makalah ilmiah dalam 
prosiding tingkat 
nasional 

50 60 70 80 100 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Persentase dosen 
mempublikasikan 
makalah ilmiah dalam 
prosiding tingkat 
internasional 

35 45 50 60 70 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Persentase dosen 
Eksakta 
mempublikasikan 
makalah ilmiah dalam 
prosiding terindeks 
tingkat internasional 
(Google Scholar, DOAJ, 
Scopus, Thompson, dll) 

35 45 50 60 70 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 
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Persentase dosen non 
Eksakta 
mempublikasikan 
makalah ilmiah dalam 
prosiding terindeks 
tingkat internasional 
(Google Scholar, DOAJ, 
Scopus, Thompson, dll) 

10 15 29 25 30 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Peningkatan persentase 
dosen mempublikaskan 
artikel ilmiah per DT 
dalam jurnal nasional/ 
internasional 

Jumlah kegiatan 
pelatihan penulisan 
artikel ilmiah 
internasional 

1 1 1 1 1 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Persentase dosen 
mempublikasikan artikel 
ilmiah dalam jurnal ber 
ISSN 

15 20 25 30 50 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Persentase dosen 
Eksakta 
mempublikasikan artikel 
ilmiah dalam jurnal 
nasional terakreditasi 

5 10 15 20 25 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Persentase dosen non 
Eksakta 
mempublikasikan artikel 
ilmiah dalam jurnal 
nasional terakreditasi 

10 15 20 25 30 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Persentase dosen 
Eksakta 
mempublikasikan artikel 
ilmiah dalam jurnal 
internasional 

45 60 65 70 75 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Persentase dosen non 
Eksakta 
mempublikasikan artikel 
ilmiah dalam jurnal 
internasional 

15 20 25 30 35 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 
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Jumlah dosen yang 
publikasi artikel 
ilmiahnya tersitasi 

15 25 35 45 50 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Peningkatan jumlah 
buku yang dihasilkan 
DT/prodi 

Jumlah kegiatan 
Pelatihan penulisan 
buku 

1 1 1 1 1 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Jumlah buku yang 
diterbitkan 

1 1 1 1 1 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M, 

Prodi 

Penguatan fungsi, peran 
dan keberlanjutan 
Sentra HKI 

Jumlah kegiatan 
pelatihan HKI 

2 2 2 2 2 
WR Keu, 

LP2M 
Sentra HKI 

Jumlah Hak Cipta yang 
bersertifikat 

3 5 8 10 15 
WR Keu, 

LP2M 
Sentra HKI, 

Prodi 

Jumlah Paten 
Sederhana/Paten yang 
terdaftar (filling date) 

1 1 3 2 3 
WR Keu, 

LP2M 
Sentra HKI, 

Prodi 

Jumlah Paten 
Sederhana/Paten yang 
bersertifikat 

1 1 1 1 2 
WR Keu, 

LP2M 
Sentra HKI, 

Prodi 

2. Memotivasi 
publikasi (artikel, 
buku, buku ajar, dll) 
bebas plagiarisme 

Penguatan fungsi, peran 
dan keberlanjutan 
Komite Etika Riset (KER) 

Jumlah kegiatan 
sosialisasi etika riset bagi 
civitas akademika 

1 1 1 1 1 
WR Keu, 

LP2M 
KER 

Jumlah kegiatan 
pelatihan plagiarisme 

2 2 2 2 2 
WR Keu, 

LP2M 
KER 

Buku panduan KER 
tersusun 

  ●       
WR Keu, 

LP2M 
KER 

Tidak ada temuan 
plagiarisme 

0 0 0 0 0 
LP2M, 
BPMU 

KER 

3. Akreditasi 
jurnal ilmiah 

1. Menjaga 
keberkalaan dan 
meningkatkan mutu 
Jurnal Al-Azhar 
Indonesia secara 
berkesinambungan 

Jurnal Al-Azhar 
Indonesia diusulkan 
terakreditasi 

Jumlah kegiatan 
pelatihan pengelolaan 
jurnal di institusi 
eksternal 

1 1 1 1 1 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Monitoring konsistensi 
keberkalaan penerbitan 
jurnal oleh Pimpinan 
Redaksi 

2 2 2 2 2 
LP2M, 
BPMU 

Kapus P2M, 
Pimred 
Jurnal 
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Jumlah minimal artikel 
penulis eksternal per 
jurnal 

2 2 2 2 2 LP2M 
Kapus P2M, 

Pimred 
Jurnal 

4. UAI Press 1. Meningkatkan 
kinerja UAI Press 

Penyusunan tata kelola 
UAI Press 

Tata kelola UAI Press 
tersusun 

●         
WR Keu, 

LP2M 
UAI Press 

Pembuatan sistem UAI 
Press berbasis web 
untuk penjualan e-book 

Sistem penjualan e-book 
tersedia   ●       

WR Keu, 
LP2M 

UAI Press, 
PKSI 

Penerbitan buku Jumlah produk per 
tahun 

2 3 3 4 4 
WR Keu, 

LP2M 
UAI Press 

5. Kualitas dan 
kuantitas 
pengabdian 
masyarakat 
oleh sivitas 
akademika UAI 

1. Membuat 
program 
kegiatan/agenda, 
memfasilitasi, 
memotivasi, 
mendanai dan 
membuat roadmap 
abdimas 

Penyusunan Renstra 
abdimas dan pemetaan 
potensi DT dalam 
abdimas 

Renstra abdimas 
tersusun 

●         
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Roadmap abdimas 
universitas tersusun 

●         
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Roadmap abdimas prodi 
tersusun  (Ilmu 
Komunikasi, Psikologi, 
Hukum, Manajemen, 
Biologi) 

5 17       
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah daerah binaan 
1 1 2 2 3 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Peningkatan kompetensi 
dosen dalam bidang 
abdimas agar mampu 
meningkatkan jumlah 
kegiatan dan dana hibah 
abdimas 

Jumlah kegiatan 
pelatihan penulisan 
proposal abdimas dalam 
satu tahun 

2 2 2 2 2 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Jumlah kegiatan 
Coaching Clinic Peer 
Group 

2 2 2 2 2 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Jumlah pelaksanaan 
monitoring abdimas 
(persiapan proposal, 
pengajuan, laporan 
kemajuan dan laporan 
akhir) 

4 4 4 4 4 
LP2M, 
BPMU 

Kapus P2M 

Total judul abdimas per 
tahun 53 60 65 70 75 

WR Keu, 
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 
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Jumlah judul abdimas 
per DT per tahun 1 1 1 2 2 

WR Keu, 
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah dana abdimas 
internal per DT per 
tahun (juta) 

6 8 10 12 15 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah dana abdimas 
eksternal per DT per 
tahun (juta) 

15 20 30 35 40 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Jumlah judul publikasi 
abdimas per DT per 
tahun 

1 1 1 1 1 
WR Keu, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Prodi 

Menyelenggarakan 
Sharing for Indonesia 
sebagai salah satu 
kegiatan bersama 
guru/siswa 
SMA/SMK/MAN/PAUD 
dan sebagai sarana 
promosi UAI 

Jumlah judul 
pelatihan/workshop 
Sharing for Indonesia 

12 13 14 15 16 
WR Keu, 

LP2M 
Kapus P2M 

Jumlah sekolah yang 
menjadi peserta Sharing 
for Indonesia 
 50 75 100 125 150 

WR 
Kerjasama, 

LP2M 

Kapus P2M, 
Biro 

Kerjasama, 
Biro 

Promosi 
PMB, 

Humas 

Melibatkan mahasiswa 
dalam kegiatan abdimas 

Jumlah minimal 
mahasiswa yang 
melakukan kegiatan 
abdimas per prodi 

5 5 10 10 15 

WR Keu, 
WR Kmhs, 

LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Biro Kmhs, 

Prodi 

3. Mengintegrasikan 
nilai-nilai Islam 
dalam pembentukan 
karakter dan budaya 
korporat  

1. Tersedianya 
konsep 
tentang 
pengembanga
n dan 
penerapan 
nilai-nilai Islam 

1. Pemutakhiran 
konsep, gagasan, 
dan pemikiran 
tentang 
pembentukan 
karakter berbasis 
nilai-nilai Islam 

Melaksanakan diskusi/ 
seminar/ workshop, dan 
kuliah umum untuk 
memutakhirkan konsep, 
gagasan dan pemikiran 
ttg pembentukan 
karakter berbasis nilai-
nilai Islam 

terlaksananya diskusi/ 
seminar/ workshop, dan 
kuliah umum untuk 
memutakhirkan konsep, 
gagasan dan pemikiran 
ttg pembentukan 
karakter berbasis nilai-
nilai Islam 

8 8 8 8 8 WR Akdm PII-MKU 
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yang up to 
date 

2. Pemutakhiran 
buku kelas model 
sebagai acuan 
dalam 
pengembangan dan 
penerapan nilai-
nilai Islam dalam 
pembentukan 
karakter 

Menerbitkan buku kelas 
model yang sudah 
direvisi  

Terbitnya buku kelas 
model            

      ●   
WR Akdm, 

WR Keu 
PII-MKU 

2. 
Pembentukan 
mindset 
keilmuan yang 
terintegrasi 
dengan nilai-
nilai Islam 

1. sosialisasi buku 
acuan dasar-dasar 
pemikiran Integrasi 
Nilai-nilai Islam dan 
Ilmu Pengetahuan 

Orientasi dan FGD 
dengan tenaga pendidik 
di prodi 

Terlaksananya Orientasi 
dan FGD di prodi 

3 6 9 12 16 WR Akdm PII-MKU 

2. Pembuatan buku 
teks MKU yang 
mengintegrasikan 
nilai Islam 

Menerbitkan buku teks 
MKU yang 
mengintegrasikan nilai 
Islam 

Terbitnya buku teks 
MKU yang 
mengintegrasikan nilai 
Islam 

2 6 4     
WR Akdm, 

WR Keu 
PII-MKU 

3. penerapan nilai-
nilai Islam dalam 
pembentukan 
karakter civitas 
akademika 
mengacu pada buku 
pedoman 

Monev terhadap 
penerapan nilai-nilai 
Islam yang dilaksanakan 
secara 
berkesinambungan 

Data hasil survey ttg 
penerapan nilai-nilai 
Islam 

  1 1 1 1 
WR Akdm, 

BPMU 

PII-MKU 
PKSI 
P3EK 

3. Tersedianya 
perangkat 
operasional 
untuk 
pembinaan 
spiritual, 
moral, dan 
etika Islam 
serta dijadikan 
budaya 
internal 
institusi UAI 

1. mereview buku 
pedoman budaya 
korporat UAI 

Mereview buku 
pedoman budaya 
korporat UAI 

Terlaksananya review 
buku pedoman budaya 
korporat UAI 

  ●       WR Akdm 
PII-MKU 

P3EK 
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4. diterapkan 
dan 
dikembangkan
nya budaya 
korporat yang 
berlandaskan 
nilai-nilai Islam 
sebagai suatu 
enterprising 
university 

1. Monitoring 
pelaksanaan 
budaya korporat 
berlandaskan nilai-
nilai Islam yang 
dinamis  

Penyusunan alat monev Instrumen monev 

  1       
WR Akdm, 

BPMU 

PII-MKU 
PKSI 
P3EK 

BPMU 

Monev terhadap 
pelaksanaan budaya 
korporat berlandaskan 
nilai-nilai Islam secara 
berkesinambungan 

Data hasil monev setiap 
2 tahun 

    1   1 
WR Akdm, 

BPMU 
PII-MKU 

P3EK 

5. 
Menanamkan 
dan 
menumbuhke
mbangkan jiwa 
kepemimpinan 
dan 
kewirausahaan 
di kalangan 
mahasiswa 
yang 
berlandaskan 
nilai-nilai Islam 

1. Pelaksanaan 
perkuliahan JK3 

Melaksanakan 
Perkuliahan JK3 

Evaluasi hasil 
perkuliahan 

● ● ● ● ● 
WR Akdm, 

BPMU 
PII-MKU 

Proposal mahasiswa 
yang lolos seleksi untuk 
diajukan ke pihak luar 

40 60 70 80 90 
WR Akdm, 
WR Kmhs 

PII-MKU, 
Biro Kmhs 

6. Kegiatan 
pendidikan 
dan 
pengajaran 
yang dilandasi 
nilai-nilai Islam 

1. mereview alat 
ukur terhadap 
sikap, perilaku dan 
mindset keilmuan 
yang dilandasi nilai-
nilai Islam 

Melaksanakan diskusi/ 
workshop untuk 
mereview alat ukur 
sikap, perilaku dan 
mindset keilmuan yang 
dilandasi nilai-nilai Islam  

Terlaksananya diskusi/ 
workshop untuk 
mereview alat ukur 
sikap, perilaku dan 
mindset yang dilandasi 
nilai-nilai Islam  

  1   1   WR Akdm PII-MKU 

Mengadakan workshop 
INIIP ttg pembuatan alat 
ukur thd sikap, perilaku 
dan mindset keilmuan 
yang dilandasi nilai-nilai 
Islam 

Tersedianya draft alat 
ukur thd sikap, perilaku 
dan mindset keilmuan 
yang dilandasi nilai-nilai 
Islam 

    1     
WR Akdm, 

BPMU 
PII-MKU 



Renstra UAI 2016-2020  177 

TUJUAN SASARAN 
STRATEGI 

PENCAPAIAN 
PROGRAM KEGIATAN* INDIKATOR CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 

PIC 

PJK PJO 

2. Monev 
pelaksanaan PBM 
yang dilandasi nilai-
nilai Islam 

Sosialisasi tentang PBM 
yang dilandasi nilai-nilai 
Islam 

Tersosialisasikannya 
PBM yang dilandasi nilai-
nilai Islam pada setiap 
awal semester 

2 2 2 2 2 WR Akdm PII-MKU 

Review SAP MKU sesuai 
kurikulum yang 
mengintegrasikan IP dng 
nilai-nilai Islam 

Persentase tersedianya 
SAP MKU dilandasi nilai-
nilai Islam 

  50 75 100  WR Akdm PII-MKU 

Mengadakan workshop 
penyusunan bahan ajar 
MKU yang 
mengintegrasikan IP 
dengan nilai-nilai Islam 

Persentase tersedianya 
bahan ajar MKU yang 
dilandasi nilai-nilai Islam   50 75 100   

WR Akdm, 
WR Keu 

PII-MKU 

Menyusun alat evaluasi 
pelaksanaan 
pengintegrasian nilai-
nilai Islam dalam PBM  

Tersusunnya alat 
evaluasi  (EDOM 
terintegrasi nilai-nilai 
Islam) 

  ●       
WR Akdm, 

BPMU 
PII-MKU, 

PKSI 

3. menciptakan 
suasana akademis 
yang dilandasi nilai-
nilai Islam dalam 
sikap, perilaku dan 
mindset keilmuan 
seluruh civitas 
akademika  

Menyusun pedoman 
pendampingan teman 
sebaya dalam 
penanaman nilai-nilai 
Islam 

Tersusunnya pedoman 
pendampingan teman 
sebaya   ●       

WR Akdm, 
WR Keu, 
WR Kmhs 

PII-MKU, 
Biro Kmhs 

Melibatkan mahasiswa 
dalam penanaman nilai-
nilai Islam melalui 
pendampingan teman 
sebaya pada kegiatan2 
kemahasiswaan 

Persentase keterlibatan 
mahasiswa dalam 
pendampingan teman 
sebaya pada kegiatan 
prodi, fakultas maupun 
universitas dalam 
penanaman nilai-nilai 
Islam pada setiap 
kegiatan kemahasiswaan 

    30 60 90 
WR Akdm, 
WR Kmhs, 

Dekan 

PII-MKU, 
P3EK, Biro 

Kmhs, Prodi 

Melibatkan dosen dalam 
penanaman nilai-nilai 
Islam melalui 
pembiasaan dan 
keteladanan 

Data hasil survey setiap  
tahun 

    ● ● ● 
WR Akdm, 

BPMU, 
Dekan 

PII-MKU, 
P3EK, PKSI, 
BAA, Prodi 
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Mengadakan seminar/ 
lokakarya/ diskusi/ 
kuliah umum ttg aplikasi 
nilai-nilai Islam dalam 
kehidupan dalam 
masyarakat dan dalam 
dunia pendidikan 

Terlaksananya seminar/ 
lokakarya/ diskusi/ 
kuliah umum pada 
setiap tahun ● ● ● ● ● WR Akdm PII-MKU 

7. Kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 
yang dilandasi 
nilai-nilai Islam 

1. Bekerjasama 
dengan lembaga 
terkait dalam 
menegakkan etika 
riset  

Sosialisasi ttg etika riset 
dan karakter peneliti 
yang Islami 

Terlaksananya sosialisasi 
tentang etika riset dan 
karakter peneliti yang 
Islami 

  ●   ●   
WR Akdm, 

LP2M 
PII-MKU, 

KER 

4. Menerapkan 
Sistem Manajemen 
dan Tata pamong 
yang sesuai prinsip 
Good University 
Governance 

1. Kualitas dan 
kuantitas SDM, 
baik tenaga 
pendidik 
maupun 
tenaga 
kependidikan, 
sesuai standar. 

1. Meningkatkan 
kualifikasi, kualitas 
dan kuantitas 
tenaga pendidik 
sesuai bidang  

Pemutahiran Pedoman 
tertulis tentang sistem  
SDM dosen  

Tersedia buku pedoman 
tentang sistem SDM 
yang sesuai dengan 
kondisi terkini 

0 1 1 1 1 Semua WR 
Biro SDM, 

PKSI 

Sosialisasi penerapan 
buku pedoman sistem 
SDM 

Terselenggaranya 
sosialisasi buku 
pedoman SDM 

0 1 1 2 2 WR SDM Biro SDM 

Penugasan DT dalam  
mengikuti tugas belajar 
jenjang S3 pada bidang 
keahlian yang sesuai 
dengan PS 

Jumlah DT yang tugas 
belajar S3 meningkat 

20 27 30 32 35 
Semua 

WR, Dekan 
Biro SDM, 

Prodi 

Peningkatan jumlah DT 
yang memiliki Sertifikat 
Pendidik Profesional 

Persentase dosen yang 
memiliki Serdos 
(Sertifikasi Dosen) 

58 60 62 68 >72 
WR SDM, 

Dekan 
Biro SDM, 

Prodi 

Peningkatan jumlah DT 
yang terlibat dalam 
keanggotaan profesi 

Persentase DT menjadi 
anggota dalam bidang 
akademik dan profesi 

55 55 55 55 55 
WR SDM, 

Dekan 
Biro SDM, 

Prodi 

Pemenuhan aspek 
kepemimpinan oleh DT 

Jumlah DT yang 
terdaftar dalam 
organisasi/asosiasi 
profesi 

23 26 30 35 41 
WR SDM, 

Dekan 
Biro SDM, 

Prodi 
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Jumlah DT yang 
terdaftar dalam 
kepemimpinan publik 

0 0 0 0 0 
WR SDM, 

Dekan 
Biro SDM, 

Prodi 

2. Menerapkan 
ekuivalensi tugas 
mengajar dosen 

Pemerataan beban kerja 
dosen tetap (DT) per 
semester (SKS) 

Rerata beban DT per 
semester 12 SKS 12 12 12 12 12 

WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

BAA, Biro 
SDM, Prodi 

Persentase DT yang 
berpendidikan S3 >26 >30 >35 >40 >50 

WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

Biro SDM, 
Prodi 

Jumlah DT yang memiliki 
jabatan Lektor Kepala 9 11 15 17 20 

WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

Biro SDM, 
Prodi 

Jumlah DT yang memiliki 
jabatan dan Guru Besar 1 2 2 3 4 

WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

Biro SDM, 
Prodi 

Rasio mahasiswa:DT 
sesuai bidang (untuk a: 
eksakta 20, dan untuk b: 
non-eksakta 30) 

16/37 18/35 20/34 20/33 20/30 
WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

BAA, Biro 
SDM, Prodi 

Pengaturan DTT Persentase 
DTT/(DT+DTT) 60 55 50 45 <45 

WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

BAA, Biro 
SDM, Prodi 

Jumlah MK diajar oleh 
DTT yang tidak sesuai 
bidangnya berkurang 

0 0 0 0 0 
WR Akdm, 
WR SDM, 

Dekan 

BAA, Biro 
SDM, Prodi 

3. Melengkapi 
kebutuhan  
karyawan, 
teknisi/laboran/ope
rator/pustakawan 
sesuai kebutuhan 

Perencanaan dan 
pengembangan tenaga 
kependidikan 

Minimal jumlah 
pustakawan berijazah S2 
di UAI 

0 0 1 1 2 
WR Keu, 
WR SDM 

Perpustaka
an, Biro 

SDM 

Persentase kelengkapan 
jumlah 
laboran/teknisi/operator 
programmer per prodi 

50 60 70 80 >90 
WR Keu, 
WR SDM, 

Dekan 

Biro SDM, 
Prodi 

Jumlah tenaga 
administrasi per prodi 
dicukupi  

1 1 2 2 2 
WR Keu, 
WR SDM, 

Dekan 

Biro SDM, 
Prodi 

Jumlah tenaga keuangan 
yang tersertifikasi 

1 2 4 5 6 
WR Keu, 
WR SDM 

Biro SDM 
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Jumlah tenaga 
kependidikan tiap unit 

17 10 5 5 <5 
WR Keu, 
WR SDM, 

Dekan 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 

Peningkatan kualifikasi 
dan kompetensi tenaga 
kependidikan 

Jumlah upaya 
peningkatan kualifikasi 
dan kompetensi 
(belajar/pelatihan, 
fasilitas, dunia kerja) 

1 2 2 2 3 
WR Keu, 
WR SDM, 

Dekan 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 

2. Sistem 
tatakelola yang 
efektif dan 
pengelolaan 
yang 
profesional 

1. 
Menyempurnakan 
sistem tata kelola 
dan kepemimpinan 

Penyusunan sistem tata 
kelola yang sesuai 
standar UAI 

Tersusunnya tata kelola 
yang menjamin lima 
pilar: kredibel, 
transparan, akuntabel, 
bertanggung jawab, dan 
adil 

1 1 1 1 1 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 

Pengembangan sistem 
informasi eksekutif (EIS) 
untuk mendukung 
pimpinan dalam 
pengambilan keputusan 

Tersedianya sistem 
informasi eksekutif (EIS) 

    ●     
Rektor, 

semua WR 
PKSI 

Penyempurnaan analisis 
jabatan, deskripsi tugas, 
program peningkatan 
kompetensi manajerial 

Dokumen  analisis 
jabatan, uraian tugas, 
prosedur kerja, program 
peningkatan kompetensi 
manajerial yang 
sistematis untuk 
pengelola unit kerja, 
sudah disempurnakan 

1 1 1 1 1 WR SDM Biro SDM 

Tugas dan tanggung 
jawab pimpinan unit 
sesuai UTP 

Terpenuhi tugas dan 
tanggung jawab 
pimpinan unit sesuai 
UTP 

2 2 2 2 2 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 
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Pelaksanaan kode etik 
tentang keberadaan 
lembaga, mutu, masalah 
akademik/non-
akademik, SOP dan 
efektifitas pelaksanaan 
kode etik 

Pedoman dan 
pelaksanaan kode etik 
sangat lengkap dan jelas, 
serta dilaksanakan 
secara efektif 

  ●        
Rektor, 
semua 

WR, BPMU 
P3EK 

2. Menggunakan 
KPI sebagai monev 
kinerja SDM 

Penyusunan dan 
penerapan KPI untuk 
perencanaan dan monev 
perorangan 

Tersusunnya KPI 0 1 1 1 1 WR SDM Biro SDM 

Persentase tercapainya 
KPI 0 30 60 70 >70 WR SDM Biro SDM 

Survai kepuasan dosen, 
pustakawan, laboran, 
teknisi dan tenaga 
administrasi terhadap 
sistem pengelolaan SDM 

Laporan hasil survai 
kepuasan dosen 
pustakawan, laboran, 
teknisi dan tenaga 
administrasi terhadap 
sistem pengelolaan 
sumberdaya manusia 
yang jelas, 
komprehensif, dan 
mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan 

na 
2,75 

dari 5 
3 dari 

5 
3,25  

dari 5 
3,50 

dari 5 
WR SDM, 

BPMU 
Biro SDM 

3. Menyusun dan 
menerapkan 
reward system 
untuk sivitas 
akademika 

Penyusunan dan 
penerapan  reward 
system 

Tersedia dan 
diterapkannya reward 
system berbasis ICT 
kepada sivitas 
akademika yang 
berprestasi (%) 

0 60 80 90 100 
WR SDM, 
WR Keu 

Biro SDM, 
PKSI, Biro 

Keu 

4. Menyusun 
rencana jangka 
panjang 
pengembangan dan 
jenjang karir SDM   

Penyusun  dokumen 
rencana pengembangan 
SDM  

Tersusunnya dokumen 
rencana pengembangan 
SDM 0 1 1 1 1 

Rektor, 
semua WR 

Biro SDM 

3. Sistem 
keuangan yang 
transparan dan 
akuntabel, dan 

1. Melaksanakan 
sistem keuangan 
yang baik sesuai 
dengan prinsip 

Pembuatan RAPB dan 
RKAT 

Dokumen lengkap 
mencakup: perencanaan 
penerimaan dan 
pengalokasian dana 

● ● ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
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teraudit secara 
paeriodik, baik 
internal 
maupun 
eksternal. 

akuntansi di 
Indonesia dan 
diaudit oleh KAP 
secara periodik 

(RAPB), realisasi RAPB 
secara periodik 

Badan dan 
Prodi 

Penerbitan buku 
pedoman Akuntansi 
Keuangan UAI sesuai 
PSAK di Indonesia 

Buku pedoman SOP 
keuangan baik dalam 
bentuk hardcopy 
maupun softcopy yang 
dapat diunduh di 
website UAI 

  ●       
Rektor, 

semua WR 
Biro Keu, 

PKSI 

Audit laporan keuangan 
oleh KAP dengan opini 
WTP 

● ● ● ● ● WR Keu Biro Keu 

4. Pelayanan 
prima bagi 
stakeholders, 
dengan tingkat 
kepuasan, 
keamanan dan 
kenyamanan 
yang terjamin. 

1. Meningkatkan 
akurasi dan waktu 
pelayanan 

Pelaksanaan workshop 
tentang service excellent 

Workshop tentang 
service excellent 
terlaksana guna 
meningkatkan kepuasan 
pemangku kepentingan 

1 2 2 2 2 
WR SDM, 
WR Keu 

Biro SDM 

2. Meningkatkan 
keamanan dan 
keselamatan 
lingkungan kampus 

Pelatihan sistem 
keamanan terpadu, 
dilengkapi sistem 
pendukungnya 

Sistem keamanan 
terpadu (perangkat 
pendukung) 

  ● ● ● ● 
WR 

Sarpras, 
WR Keu 

Biro 
Sarpras, 

P3EK 

Terbentuknya BKO 
untuk pengelolaan 
tenaga keamanan 

●         
WR 

Sarpras 
P3EK 

Terpenuhinya jumlah 
tenaga keamanan ● ● ● ● ● 

WR 
Sarpras, 
WR Keu 

P3EK 

Sudah tidak ada insiden 
keamanan ● ● ● ● ● 

Rektor, 
semua WR 

P3EK 

3. Meningkatkan 
kenyamanan 
lingkungan kampus 

Penetapan standar 
layanan sarana 
prasarana pendidikan 
dalam tingkat nasional 
dan regional/ 
internasional 

Persentase 
terpenuhinya standar 
layanan sarana 
prasarana  

30 80 100     
WR Keu, 

WR 
Sarpras 

Biro Sarpras 

Persentase sarana 
prasarana dalam kondisi 
prima 

20 60 90 100   
WR 

Sarpras, 
WR Keu 

Biro Sarpras 
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4. Mengukur 
kepuasan stake 
holder 

Penyebaran angket 
tahunan terhadap 
mahasiswa, orang tua, 
mitra mengenai layanan 

Hasil evaluasi tahunan 

2 1 2 1 2 
WR 

Sarpras, 
BPMU 

Humas 

5. Diseminasi hasil 
kerja perguruan 
tinggi sebagai 
akuntabilitas publik, 
serta 
keberkalaannya 

Hasil kinerja universitas 
secara berkala telah 
disebarluaskan kepada 
stakeholders, minimal 
setiap tahun 

  

  ●       
Rektor, 

semua WR 
Humas 

5. Mencapai 
innovation driven 
enterprising 
university untuk 
menjamin 
keberlangsungan 
institusi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Melakukan 
kegiatan 
pemasaran 
terpadu dan 
berkelanjutan 

1. 
Menyelenggarakan 
berbagai kegiatan 
dan event bersama 
guru/siswa SMA 

Diseminasi informasi 
yang berkelanjutan 
kepada SMA 

Perluasan jumlah 
sekolah/wilayah 
pemasaran 

  ●       
WR Akdm, 

WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Kunjungan sekolah Peningkatan jumlah 
mahasiswa baru 

85 95 105 115 125 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Pameran sekolah 

215 225 235 245 255 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Education fair lokal dan 
nasional 

5 7 8 9 10 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Sharing for Indonesia 

● ● ● ● ● 

WR 
Promosi, 
WR Keu, 

LP2M 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas, 

Prodi 

Olimpiade sains nasional 

1 1 1 1 1 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 
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Bedah prodi untuk 
sekolah-sekolah di 
sekitar Jabodetabek 

11 13 15 17 19 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Lecture visit 

● ● ● ● ● 

WR 
Promosi, 
WR Keu, 
Dekan 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas, 

Prodi 

Sit In 

2 5 7 9 11 

WR 
Promosi, 
WR Keu, 
Dekan 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas, 

Prodi 

2.Kerjasama 
dengan perusahaan 
swasta/instansi 
pemerintah 

Menjalin kerjasama 
dengan sekolah 

Jumlah MoU 

5 6 11 14 17 
WR 

Kerjasama, 
WR Keu 

Biro 
Kerjasama, 

Humas 

3. Melakukan 
publikasi melalui 
media cetak, 
internal, surat kabar 
dan sosial media 

Pemasangan iklan 
(advertorial, display, 
digital, dll) 

Sebaran masyarakat 
yang mengetahui 
informasi mengenai 
universitas dan sumber 
informasi yang efektif 
untuk menunjang 
kegiatan promosi 

5 5 6 6 7 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Pembuatan newsletter Minimal satu kali setiap 
bulan 

6 12 12 12 12 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Media relations Setiap kegiatan diliput 
oleh media nasional baik 
cetak maupun digital 

12 15 18 21 24 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Special event Minimal 3 event 
pertahun  3 5 7 9 11 

WR 
Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 
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PMB, 
Humas 

Pengelolaan konten 
website UAI 

Minimal 5 berita setiap 
bulan 

60 70 80 90 100 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

Pengelolaan sosial 
media 

Feedback customer 25 
user 

● ● ● ● ● 
WR 

Promosi, 
WR Keu 

Biro 
Promosi 

PMB, 
Humas 

2. Pendirian 
unit usaha 

1. Menerapkan tiga 
unsur (excellent, 
Equity, 
Enterpreneur-ship) 
dalam unit usaha 

Pendirian Unit Usaha Unit usaha yang 
profitable 

4 5 6 7 8 WR Keu 

Biro Keu, 
Biro 

Pengemban
gann Usaha 

3. Terciptanya 
budaya dan 
mindset 
inovasi  

1. Menciptakan 
iklim sosial budaya 
inovatif yang 
berlandaskan nilai-
nilai Islam di 
lingkungan UAI 

Sosialisasi pengertian 
inovasi kepada seluruh 
sivitas akademika 

Terlaksananya sosialisasi 
  ●       

Rektor, 
semua WR 

Biro Inovasi, 
PII-MKU 

Melaksanakan kedai 
inovasi, lectures series 

Frekuensi pelaksanaan 
kedai inovasi 

3 4 5 5 6 

 WR 
Akdm, WR 
Kerjasama, 

WR Keu 

Biro Inovasi, 
Biro 

Kerjasama 

Frekuensi pelaksanaan 
lectures series 

2 2 2 2 2 

 WR 
Akdm, WR 
Kerjasama, 

WR Keu 

Biro Inovasi, 
Biro 

Kerjasama 

4. Penerapan 
inovasi yang 
berkesinambu
ngan dalam 
kegiatan 
Tridharma dan 
University 
Goverment 

1. Penerapan 
inovasi dalam 
proses dan 
pelaksanaan 
tridharma 

Inovasi proses dalam 
pelayanan pendidikan 
dan pengajaran (ICT 
based teaching, SCL, 
penyediaan literatur 
ilmiah, dll) 

Persentase prodi yang 
menerapkan SCL 

70 80 100 100 100 
 WR 

Akdm, WR 
Keu Dekan 

Biro Inovasi, 
BAA, PKSI, 

Prodi 

Inovasi proses dalam 
pelayanan penelitian 
(menyediakan 

Jumlah judul penelitian 
yang terdapat dalam 
repositori 

30 35 40 50 60 
 WR 

Akdm, 
LP2M 

Biro Inovasi, 
Kapus P2M, 
Perpustaka

an, PKSI 
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repository hasil-hasil 
penelitian, dll) 

Jumlah judul publikasi 
ilmiah yang terdapat 
dalam repositori 

10 12 15 18 20 
 WR 

Akdm, 
LP2M 

Biro Inovasi, 
Kapus P2M, 
Perpustaka

an, PKSI 

Inovasi proses dalam 
pelayanan pengabdian 
masyarakat 
(menyediakan 
repository hasil-hasil 
penelitian, dll) 

Jumlah judul pengabdian 
masyarakat yang 
terdapat dalam 
repositori 

5 8 10 15 20 
 WR 

Akdm, 
LP2M 

Biro Inovasi, 
Kapus P2M, 
Perpustaka

an, PKSI 

2. Penerapan 
inovasi proses 
(pelayanan, 
pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan, promosi, 
dsb.) guna 
meningkatkan 
efisiensi dan 
efektifitas kerja 

Inovasi proses dalam 
meningkatkan 
pelayanan, pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan, promosi, dsb 
(service excellent oleh 
unit, contoh: aksi cepat 
tanggap penanganan 
keluhan sarana 
prasarana; dsb) 

Respon waktu terhadap 
keluhan sarana 
prasarana 

7 hari 5 hari ekan 1 hari 1 hari 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 

Badan 

  

3. Civitas 
akademika 
terutama 
mahasiswa  
memahami  
pentingnya 
1). aktifitas  untuk 
kesehatan 
2). Konservasi air 
dan energi 
3). Penelitian 
pemanfaatan air 
4). Sosialisasi dan 
pendidikan tentang  
kepedulian 

Lift berfungsi dari lantai 
1  ke 3,  3 ke 5, 5 ke 7. 
Ada 1 lift yang 
digunakan  untuk 
disability dan manula 

Terbentuknya  budaya 
aktifitas fisik  

  ● ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Memperbaiki keran air 
yang  tidak berfungsi 
dengan baik 

Penurunan  penggunaan 
listrik 

  ● ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Penelitian dan  publikasi 
(sosial, humaniora, 
saintek)  dan terkait 
hidroponik dengan 
memanfaatkan  bekas 
air wudhu (ablution 
waste)   

Berkurangnya 
penggunaan air  

  ● ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  
Terlaksananya penelitian  
hidroponik 

  ● ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 
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terhadap 
lingkungan 

Lembaga, 

Badan 

  

Terwujudnya proposal 
PUPT mengenai  aplikasi 
mesin konversi sampah 
plastik menjadi solar dan 
bijih plastik 

  ● ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Edukasi dan penelitian 
ecocampus  dari  aspek 
sosial humaniora   ● ● ● ● 

Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

4. Civitas 
akademika 
terutama 
mahasiswa  
memahami  
pentingnya 
1). konservasi air 
bersih 
2). konservasi tanah   
3). pengelolaan 
sampah menjadi  
produk yang 
bermanfaat  
4).sosialisasi kepada 
masyarakat  
tentang konservasi 
air dan tanah 

Pemanfaatan sisa air 
wudhu untuk 
penyiraman tanaman, 
flushed untuk toilet 

Terlaksananya 
pemanfaatan sisa air 
wudhu untuk 
penyiraman tanaman, 
hidroponik dan flushed  

    ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Pemanfaatan air wudhu 
untuk tanaman dengan 
sistem hidroponik     ● ● ● 

Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Pembuatan biopori di 
sekitar UAI 

Terwujudnya 100 
biopori di sekitar UAI 

    ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Pengelolaan sampah  
plastik dan anorganik  

Terlaksananya sistem 
pengelolaan sampah 

    ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Penelitian  (sosial, 
humaniora, saintek)dan 
publikasi, transformasi  
sampah plastik menjadi 
solar dan bijih plastik, 
sampah daun menjadi  
kompos dan bioenergi  

Penelitian aplikasi mesin 
konversi sampah plastik 
menjadi solar dan bijih 
plastik  

    ● ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  
Penelitian  sosial dan 
edukasi eco campus     ● ● ● 

Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 
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Lembaga, 

Badan 

  

5. Civitas 
akademika 
terutama 
mahasiswa  
memahami  
pentingnya 
pemanfaatan 
limbah: 
1). Penggunaan 
solar hasil konversi  
dari plastik untuk 
bahan bakar diesel 
(ketika listrik mati) 
2). Sosialisasi  dan 
pendidikan  kepada 
masyarakat tentang  
konservasi 
pemanfaatan 
limbah 

Penerapan  konversi 
sampah  plastik menjadi 
solar dan bijih plastik 

Terlaksananya  
penerapan mesin 
konversi sampah  plastik 
menjadi solar dan bijih 
plastik 
 

      ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Penerapan sampah daun 
menjadi bioenergy dan 
kompos 

Penerapan sampah daun 
menjadi bioenergy dan 
kompos       ● ● 

Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

Penelitian  dan publikasi 
(sosial, humaniora, 
saintek) terkait  
konservasi udara 

Edukasi, penelitian  dan 
publikasi (sosial, 
humaniora, saintek) 
terkait  konservasi udara 

      ● ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

  

6. Civitas 
akademika 
terutama 
mahasiswa  
memahami  
pentingnya 
konservasi udara 

Sosialisasi dan 
pengenalan  kampus 
bebas CO2 dengan 
transportasi energi gas 

Penerapan  5% 
kendaraan  di UAI 
menggunakan BBG 

        ● 
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 

Biro, Unit, 

Lembaga, 

Badan 

5. Bekerjasama 
dengan mitra 
strategis dan 
industri dalam 
penggalangan 
dana untuk 
peningkatan 
revenue 

1. Melakukan 
kerjasama dengan 
mitra strategis dan 
industri dalam 
memanfaatkan 
CSR/endownment 
plan, serta Menjaga 
hubungan 

1. Membuat proposal 
pembangunan sarana 
prasarana, pengadaan 
beasiswa; 
penyelenggaraan forum 
ilmiah, executive 
lectures; melaksanakan 

Peningkatan jumlah 
kegiatan kerjasama 
dengan strategic partner 
dalam dan luar negeri 
negeri per tahun ● ● ● ● ● 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
Dekan 

BAA, Biro 
Inovasi, Biro 

Sarpras, 
Humas, KUI, 

Prodi 
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kemitraan yang 
berkesinambungan 

kunjungan ke mitra 
strategis 

Peningkatan jumlah 
kegiatan kerjasama 
untuk penggalangan 
dana CSR, endownment 
plan, dsb terlaksana 

● ● ● ● ● 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
Dekan 

BAA, Biro 
Inovasi, Biro 
Pembangan 
Usaha, Biro 

Sarpras, 
Humas, KUI, 

Prodi 

Jumlah revenue yang 

dihasilkan melalui CSR 

dan endowment plan 

(dalam milyar) 
 0,5 1 1 2 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama 

BAA, Biro 
Inovasi, Biro 
Pembangan 
Usaha, Biro 

Sarpras, 
Humas, KUI 

6. Membentuk 
inkubator 
bisnis untuk 
menyemai dan 
mengembangk
an invensi 

1. Mengupayakan 
perolehan dana 
riset eksternal 
untuk dapat 
menghasilkan riset 
unggulan PT 

1. Intensifikasi  
hubungan peneliti 
unggulan (inventor) 
dengan penyandang 
dana (investor), 
termasuk Pemerintah  
untuk menghasilkan 
produk inovasi melalui 
inkubator bisnis 

1. Perolehan jumlah 
dana riset eksternal 
(dalam milyar) 

2 5 5 6 6 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Biro Inovasi, 

Biro 
Pengemban
gan Usaha, 

Biro 
Kerjasama, 

Prodi 

2. Meningkatkan 
jumlah Kekayaan 
Intelektual (KI) 
untuk menarik 
partisipasi mitra 
industri  

1. Jumlah KI di setiap 
Prodi dan Pusat-pusat 
Studi meningkat 

4 4 5 5 6 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
LP2M, 
Dekan 

Kapus P2M, 
Biro Inovasi, 

Biro 
Kerjasama, 
Sentra HKI, 

Prodi 

3. Membentuk 
inkubator bisnis 
dengan unsur-unsur 
quadruple helix 

Persentase tahapan 
pembentukan inkubator 
bisnis (dan teknologi) 

  100 100 100 100 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
LP2M 

Kapus P2M, 
Biro Inovasi, 

Biro 
Pengemban
gan Usaha, 

Biro 
Kerjasama 
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7. Kerjasama 
twinning 
program, 
double degree, 
program 
recharging, 
exchange 
program, joint-
research, dan 
program 
internasional 

1. Melaksanakan 
kerjasama dengan 
berbagai universitas 
terkemuka, dan 
membina kemitraan 
berkesinambungan 

1. Kerjasama dengan 
universitas di dalam 
negeri  terutama dalam 
proses tridharma 

1. Jumlah MOU kegiatan 
kerjasama dengan 
universitas terkemuka 
dalam negeri per tahun, 
realisasi exchange and 
dual program, dsb. 
meningkat 

16 16 18 20 25 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
Dekan 

BAA, Biro 
Keu, Biro 

Kerjasama, 
Biro Inovasi, 

Prodi 

2. Jumlah realisasi MOU 
kegiatan kerjasama 
dengan universitas 
terkemuka dalam negeri 
per tahun, realisasi 
exchange and dual 
program, dsb 

16 16 18 20 25 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
Dekan 

BAA, Biro 
Keu, Biro 

Kerjasama, 
Biro Inovasi, 

Prodi 

2. Kerjasama dengan 
universitas di luar negeri 
terutama dalam proses 
tridharma 

1. Jumlah MOU kegiatan 
kerjasama dengan 
universitas terkemuka 
luar negeri per tahun, 
realisasi exchange 
program, recharching 
program, dual program, 
dsb 

8 8 10 10 12 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
Dekan 

BAA, Biro 
Keu, Biro 

Kerjasama, 
Biro Inovasi, 

Prodi 

2. Jumlah realisasi MOU 
kegiatan kerjasama 
dengan universitas 
terkemuka dalam negeri 
per tahun, realisasi 
exchange and dual 
program, dsb.  

8 8 10 10 12 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
Dekan 

BAA, Biro 
Keu, Biro 

Kerjasama, 
Biro Inovasi, 

Prodi 
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8. Kerjasama 
dengan 
asosiasi 
profesi/ 
industri untuk 
pengkinian 
(updating) 
standar 
kompetensi 
profesi yang 
akan 
dilekatkan 
kepada lulusan 
UAI, serta 
penyaluran 
lulusan dalam 
dunia kerja 

1. Instansi/ 
Departemen 
terkait, asosiasi 
profesi/industri, 
dan membina 
kemitraan 
berkesinambungan 

2. Kerjasama dengan 
Instansi/Departemen 
terkait, asosiasi 
profesi/industri 
terutama dalam proses 
tridharma 

1. Jumlah MOU kegiatan 
kerjasama dengan 
unstansi/Departemen 
terkait, asosiasi 
profesi/industri, realisasi 
exchange program, 
recharching program, 
dual program, dsb 

8 8 10 10 12 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
WR Kmhs, 

Dekan 

BAA, Biro 
Keu, Biro 

Kerjasama, 
Biro Inovasi, 
Biro Kmhs, 

Prodi 

  2. Jumlah realisasi MOU 
kegiatan kerjasama 
dengan 
nstansi/Departemen 
terkait, asosiasi 
profesi/industri per 
tahun, realisasi 
exchange and dual 
program, dsb. 

8 8 10 10 12 

 WR 
Akdm, WR 
Keu, WR 

Kerjasama, 
WR Kmhs, 

Dekan 

BAA, Biro 
Keu, Biro 

Kerjasama, 
Biro Inovasi, 
Biro Kmhs, 

Prodi 

9. 
Perencanaan 
Pengembanga
n Kampus 
Transisi, 
Kampus UAI 2 
dan Kampus 
Terpadu 

Membentuk Tim 
Pengembangan 
Kampus Transisi, 
Kampus UAI 2 dan 
Kampus Terpadu 

Membentuk tim fund 
rising 

Tim fund rising 
terbentuk 

  ●       Rektor semua WR 

Pengumpulan dana Persentase 
terkumpulnya dana dari 
Mitra Strategis UAI 

  1 5 10 15 Rektor semua WR 

Persentase 
terkumpulnya dana dari 
Ortu/Wali mahasiswa 

  1 5 10 15 Rektor semua WR 

Persentase 
terkumpulnya dana dari  
Jam'iyah Al Azhar 

  1 5 10 15 Rektor semua WR 

Pengoperasian Kampus 
Transisi 

Persentase Kampus 
Transisi siap beroperasi 

    50 100   Rektor semua WR 

Inisiasi Kampus UAI 2 Persentase inisiasi 
Kampus UAI 2  

  ●       Rektor semua WR 

Pengembangan Kampus 
UAI 2 

Persentase 
pengembangan Kampus 
UAI 2 

  10 25 30 70 Rektor semua WR 
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Inisiasi Kampus Terpadu Persentase inisiasi 
Kampus Terpadu 30 70 100     Rektor semua WR 

10. 
Pengembanga
n  akademik: 
Program prodi 
baru STEM dan 
FK, program 
pasca, kelas 
eksekutif, kelas 
sore, serta 
program 
profesi dan 
pelatihan 

1. Melakukan 
pemetaan potensi 
pembukaan 
program baru 

Analisa Potensi Peta potensi 
penggunaan ruang 
untuk Kelas Sore - 
Malam dan Sabtu 

● ●       

Rektor, 
WR Akdm, 
WR Keu, 

WR 
Sarpras 

Biro 
Sarpras, 

Biro 
Pengemban
gan Usaha 

Peta potensi SDM 
(Dosen dan Karyawan) 
sebagai  pelaksana 
kegiatan  ● ●       

Rektor, 
WR Akdm, 
WR Keu, 

WR 
Sarpras, 

WR SDM, 
Dekan 

Biro 
Sarpras, 

Biro 
Pengemban
gan Usaha, 
Biro SDM, 

Prodi 

2. Standar tata 
kelola kelas 
eksekutif, pasca, 
kelas sore dan 
pelatihan 

Membuat Tata Kelola 
Keuangan, Sarana 
Prasarana, SDM, 
Akademik, Promosi yang 
mengacu pada Standar 
Tata Kelola Kampus UAI 

Persentase tersedianya 
Buku Juklak Kelas 
Eksekutif, Kelas Pasca, 
Kelas Sore dan Kelas 
Training 

  5 10     
Rektor, 

semua WR 

Seluruh 
Biro, Unit, 
Lembaga, 
Badan dan 

Prodi 

Membuat sistem aplikasi 
yang terintegrasi 

Persentase berjalannya 
sistem yang terintegrasi   70 100   

Rektor, 
semua WR 

BAA, Biro 
Sarpras, 

PKSI 

3. Pembukaan 
program studi 
STEM dan 
Kedokteran 

Pengajuan Program Fakultas Kedokteran (FK) 
  ● ●  

WR Akdm, 
WR Keu, 
Dekan 

Prodi 

2 Prodi STEM 
  ● ●  

WR Akdm, 
WR Keu, 
Dekan 

Prodi 

4. Pembukaan 
program pasca 
pada 3 klaster 

Pengajuan Program Program Pasca berbasis 

Biologi 
   ● ● 

WR Akdm, 
WR Keu, 
Dekan 

Prodi 
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 Program Pasca berbasis 

Pranata Sosial    ● ● 
WR Akdm, 
WR Keu, 
Dekan 

Prodi 

Program Pasca berbasis 

Humaniora 
   ● ● 

WR Akdm, 
WR Keu, 
Dekan 

Prodi 

5. Pembukaan Kelas 

Eksekutif, Kelas 

Sore dan Kelas 

Training 

Pengajuan Program Program Kelas Eksekutif, 

Kelas Sore dan Kelas 

Training    ● ● 
WR Akdm, 
WR Keu, 
Dekan 

Prodi 

6. Penyiapan Sarana 
Prasarana Kelas 
Eksekutif, Kelas 
Pasca, Kelas Sore 
dan Kelas Training 

Melakukan monitoring, 
perbaikan dan 
pengadaan sarana 
prasarana 

Tersedianya sarana 
prasarana  

  ● ● ● ● 

WR Keu, 
WR 

Sarpras, 
BPMU 

Biro Keu, 
Biro Sarpras 
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Lampiran 3. Tim Penyusun Renstra UAI 2016-2020 
Berdasarkan Surat Tugas Rektor No.004/ST/R/UAI/III/2016 

 
 
 

Jabatan Nama 

Penasehat Rektor 

Pengarah WR I, WR II, WR III dan Ketua BPMU 

Ketua Nunung Nurhasanah, ST., M.Si. 

Sekretaris Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc. 

Anggota Dwi Astharini, ST., M.Sc 

Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM. 

Dr. Irwa Zarkasi Rochimah, SE., MSi. 

Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum. 

Rohita, S.Pd., M.Pd. 

Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D. 

Ir. Endang Ripmiatin, MT 

Ahmad Chirzun, ST., MT. 

 
 

  


