
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

            Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) sebagai perguruan tinggi 

swasta yang berdomisili di kota Surabaya memiliki peluang yang strategis dalam 

mengembangkan kapasitas kelembagaannya menuju menjadi perguruan tinggi yang unggul 

yang mampu menghasilkan kader bangsa berkarakter Peduli, Amanah, Gigi, dan Inovatif 

(PAGI) sebagai visinya. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi sebagai jalan dalam 

mewujudkan visi yang diinginkan. Misi UNIPA Surabaya adalah (1) Meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; (2) Meningkatkan atmosfir 

akademik; (3) Melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan KKNI; (4) Melakukan 

perluasan kesempatan belajar; (5) Meningkatkan kapasitas sumber daya yang gigih dalam 

budaya mutu; (6) Meningkatkan sumber pendanaan dan kesejahteraan yang amanah; (7) 

Meningkatkan kepuasan stakeholder yang peduli terhadap pembangunan bangsa, dan (8) 

Meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang inovatif. 

            Pelaksanaan misi dalam upaya mewujudkan visi yang telah disepakati di atas, 

diperlukan Rencana Strategis (Renstra) UNIPA Surabaya tahun 2015-2019 yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam penyusunan rencana operasional (Renop), yang selanjutnya 

dijabarkan ke dalam program kerja UNIPA Surabaya tahun 2015/2016 s.d. tahun 2018/2019, 

serta juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Renstra dan Renop bagi setiap unit 

kerja di lingkungan UNIPA Surabaya.     

            Rektorat dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan memberikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, 

sehingga Renstra UNIPA Surabaya tahun 2015-2019 telah tersusun dan telah disepakati 

bersama melalui diskusi yang cukup panjang. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga  

dalam Rensta ini tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, semua masukkan yang 

bersifat membangun sangat kami harapkan. Semangat PAGI. 

 

      Surabaya, 3 Desember 2015 

Rektor, 

 

ttd 

 

Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M., DBA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONDISI UMUM 

1. Capaian Program dan Kegiatan Kerja 2010-2014 

Capaian Program Kerja Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tahun 2010-2014 

mencakup bidang Tridharma Perguruan Tinggi, Administrasi Umum dan Keuangan, serta 

Kemahasiswaan. Bidang kerja yang dikembangkan merupakan bagian utuh dari empat 

bidang yaitu, Bidang I Tridharma Perguruan Tinggi, Bidang II Administrasi Umum dan 

Keuangan, Bidang III Kemahasiswaan dan IT, serta Bidang IV Kerjasama dan 

Kewirausahaan. 

A. Bidang I Tridharma Perguruan Tinggi 

Program Kerja 

Program Kerja Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dijabarkan dalam rangka 

melaksanakan 7(tujuh) misi UNIPA Surabaya, yaitu: (1) mengembangkan pola 

kepemimpinan yang proporsional dengan asas sing ngarso sung tulodho, ing madyo 

mangun karso, tut wuri handayani; (2) mengembangkan kurikulum  berbasis 

kompetensi, kontekstual yang relevan dengan kebutuhan warga belajar dan pasar; (3) 

mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi; (4) mengembangkan akuntabilitas organisasi dan 

manajemen internal; (5) menjamin kontinuitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi; (6) mengembangkan penelitian dan kewirausahaan yang menunjang 

pembangunan masyarakat; dan (7) meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Progra Kerja Bidang I Tridharma Perguruan Tinggi Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Kompetensi Dosen Tetap 

a. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi lebih lanjut secara linier (S3) dan 

program pendidikan profesi. 

b. Meningkatkan jabatan akademik dosen. 

c. Mendorong dosen sebagai nara sumber kegiatan ilmiah dan diklat 



                       

      

                 

 

2 

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya                     

 

d. Kaderisasi calon dosen melalui program beasiswa S2 dan beasiswa pra-S2. 

2) Melakukan pemutakhiran kurikulum program studi S1, S2, dan Diploma melalui 

raker/workshop. 

3) Melakukan kajian untuk mebuka program studi baru (S1). 

4) Mengembangkan program studi di pascasarjana (magister dan doktor). 

5) Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu. 

6) Melakukan pemetaan pada program studi yang berpotensi terakreditasi A. 

7) Mengembangkan sistem administrasi akademik berbasis IT. 

8) Meningkatkan peringkat UNIPA Surabaya pada tingkat provinsi, nasional, dan 

berdasarkan Webometric. 

9) Meningkatkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi meliputi: 

a. Pendidikan dan Pengajaran: 

1) Sosialisasi pemutakhiran kurikulum dan melaksanakan secara 

konsekuen dengan didukung fasilitas yang memadai. 

2) Meningkatkan penguasaan materi oleh dosen dan perangkat 

pembelajarannya. 

3) Meningkatkan frekuensi kegiatan perkuliahan di atas 95%. 

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis Student Center Learning 

(SCL) minimal 65% dilakukan oleh mahasiswa. 

5) Meningkatkan penyelenggaraan UTS dan UAS. 

6) Mendorong dosen menulis buku ajar ber ISBN minimal 1 tahun 1 judul. 

7) Meningkatkan kualitas bimbingan skripsi, tesis, dan karya tulis 

mahasiswa. 

8) Melakukan publikasi artikel ilmiah sebagi luaran skripsi dan tesis. 

9) Meningkatkan kualitas monitoring pada tengah dan akhir semester serta 

dianalisis dan ditindaklanjuti. 

10) Meningkatkan kualitas bimbingan akademik mahasiswa/ perwalian. 

b. Penelitian: 

1) Meningkatkan kualitas penelitian Dosen serta dipublikasikan ber ISSN 

dan jurnal terakreditasi. 

2) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. 

3) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian. 

4) Menigkatkan penyusunan dan penerbitan buku ajar/referensi ber ISBN. 
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5) Meningkatkan penelitian dosen dalam program hibah dengan 

mengikutsertakan mahasiswa. 

6) Menigkatkan karya seni yang bersifat monumental bagi dosen program 

studi seni rupa. 

c. Pengabdian kepada Masyarakat: 

1) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara 

kelompok. 

2) Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. 

3) Meningkatkan pelaksanaan KKN sebagai wahana promosi. 

4) Meningkatkan program pengabdian berbasis profit. 

5) Meningkatkan pemeroleham program hibah untuk pengabdian kepada 

masyarakat. 

6) Menjadikan program sertifikasi guru dalam jabatan sebagai wahana 

promosi. 

Capaian Kerja 

1. Peningkatan Kompetensi Dosen 

Dosen UNIPA yag menempuh studi program Doktor di luar negeri  sebanyak 2 

(dua) orang dan yang di dalam negeri sebanyak 25 orang. Dosen UNIPA yang 

telah meraih gelar Doktor sebanyak 30 orang Dosen dan Magister sebanyak 202 

orang Dosen. Jabatan Akademik dosen UNIPA yaitu 2 Profesor, 22 Lektor 

Kepala, 47 Lektor, 57 Asisten Ahli, dan 104 Tenaga pengajar. 

Pada tahun 2015 UNIPA Surabaya memperoleh Anugrah Kampus Unggul dari 

Kopertis Wilyah VII Jawa Timur sebagai perguruan tinggi Swasta dengan predikat 

utama peringkat 10 se Jawa Timur. Program Studi yang terakreditasi A sebanyak 

2, terakreditasi B sebanyak 5, terakreditasi C sebanyak 3. 

2. Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Pemutakhiran kurikulum di UNIPA Surabaya dilakukan melalui workshop dan 

rapat kerja yag dilakukan di tingkat fakultas dan universitas dengan SKS yang 

mengacu pada Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi, yaitu 1) program D-III antara 110-120 SKS selama 6(enam) 

semester dan maksimal 8(delapan) semester, 2) program sarjana 114-160 SKS 

selama 8 Semester dan maksimal 14 Semester, dan 3) program pascasarjana 

(S2) antara 36 – 72 SKS selama 4 Semester dan maksimal 8 Semester. 



                       

      

                 

 

4 

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya                     

 

3. Mengususlkan Program Studi Baru 

Program studi baru yang diusulkan adalah 1) Matematika, 2) Pendidikan Luas 

Biasa, dan 3) PJJ Program Studi Magister Teknologi Pendidikan. 

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Administrasi Akademik Berbasis 

IT 

Untuk perbaikan sistem penjaminan mutu telah dilakukan upaya 1) 

menyelegarakan workshop, 2) melakukan koordinasi pada tingkat fakultas dan 

prodi, 3) melakukan evaluasi kinerja dosen, 4) menindaklanjuti laporan unit 

penjaminan mutu tentang evaluasi kinerja dosen, 5) melakukan revisi STATUTA 

UNIPA Surabaya. 

5. Tridharma Perguruan Tinggi 

Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi UNIPA Surabaya ditunjukkan degan hasil 

antara lain : 1) meraih bintang mas satu sebagai perguruan tinggi kelompok 

madya; 2) meraih PTS berpredikat utama peringkat 10 dari 322 PTS se Kopertis 

Wilayah VII Jawa Timur, 3) memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat B 

(Baik) versi BAN PT, 4) Program studi yang terakreditasi A sejumlah 2 yaitu Prodi 

magister Teknologi Pendidikan dan Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga 

(PKO), Prodi dengan akreditasi B sebanyak 15, sedangkan prodi terakredisi C 

sebanyak 3(tiga), 5) hasil Tracer Study pada responden 1.800 0rang alumni 

UNIPA menunjukkan bahwa layanan tergolong baik sebesar 57%, layanan 

sedang sebesar 34%, dan layanan kurang sebesar 9%. 

Pemerolehan Hibah Penelitian Dosen dari Dikti dari tahun 2012-2015 

menunjukkan peningkatan sebagai berikut. 

1) Pemerolehan Hibah dari pemerintah tahun 2012: 

a. Penelitian dosen sebanyak 10 Judul. 

b. Buku Ajar sebanyak 1 Judul. 

c. Hibah DIA Bermutu Batch III program PGSD dan Pendidikan bahasa 

Indonesia. 

d. Paten HAKI  sebanyak 2 judul skala nasional 

e. Hibah PKM sebanyak 7 judul. 

2) Pemerolehan hibah dari pemerintah tahun 2013: 

a. Hibah penelitian dosen 26 Judul. 
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b. Hibah pengambdian kepada masyarakat 4 judul. 

c. Hibah PTS Sehat pada bidang Studi S2 Teknologi Pendidikan dan D-III 

kebidanan. 

3) Pemerolehan hibah dari pemerintah tahun 2014: 

a. Hibah penelitian dosen 24 judul. 

b. Hibah PKM 4 judul. 

c. Hibah kreativitas mahasiswa 2 judul. 

4) Pemerolehan hibah dari pemerintah tahun 2015: 

a. Hibah penelitian dosen 26 judul. 

b. Hibah PKM 8 judul. 

c. Hibah program kreativitas mahasiswa 3 judul. 

UNIPA dipercaya Kemendikbud sebagai penyelenggara program sertifikasi guru 

dalam jabatan (PLPG) tahun 2009-2015 dengan jumlah kelulusan sebagai berikut. 

a. Tahun 2012 jumlah peserta 5363 yang dinyatakan lulus 5087 orang. 

b. Tahun 2013 jumlah peserta 4910 yang dinyatakan lulus 3877 orang. 

c. Tahun 2014 jumlah peserta 1778 yang dinyatakan lulus 1614 orang. 

d. Tahun 2015 jumlah peserta 767 yang dinyatakan lulus 645 orang. 

Jumlah lulusan UNIPA Surabaya dari program sarjana, Magister, dan Ahli madya 

Kebidanan sejak tahun 2011 sampai November 2015 telah menghasilkan lulusan 

Sarjana sejumlah 7.327 orang, Ahli Madya Kebidanan sejumlah 337 orang, dan 

Magister Pendidikan Sejumlah 1.559 orang. 

B. Bidang II Administrasi Umum dan Keuangan 

Program Kerja 

Program kerja bidang adminsitrasi umum meliputi pelayanan administrasi surat 

menyurat dan pegarsipan baik dari pihak eksternal maupun internal diusahakan 

secara akurat dan tepat waktu dengan berbasis IT.  

Program Kerja Bidang Ketenagaan ditekankan pada peningkatan kualitas dosen 

dan staf yang meliputi 1) peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan; 2) 

mengoptimalkan jam kerja pegawai; 3) meningkatkan kesejahteraan pegawai.  

Program kerja Bidang Keuangan meliputi 1) penyehatan cash flow; 2) penyehatan 

pembayaran uang kuliah mahasiswa; 3) pengoptimalan penerimaan diluar uang kuliah; 

4 pengoptimalan penggunaan APBU. 
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Program kerja bidang Kerumahtanggaan meliputi 1) penataan area kampus; 2) 

penambahan ruang kuliah; 3) penambahan luas area parker; 4) penambahan area 

pertamanan; 5) penambahan area WIFI corner dan area santai; 6) sarana kampus; 7) 

penembahan meja/kursi untuk kantor dan ruang kuliah; 8) penambahan white board; 

9) penambahan almari dan rak untuk kantor dan ruang kuliah; 10) penambahan AC 

untuk kantor dan ruang kuliah. 

Program kerja Bidang University Press memberikan kepada seluruh sivitas 

akademika dega memberikan fasilitas penerbitan buku ajar, laporan penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat, serta jurnal ilmiah denga fasilitas ISSN dan ISBN. 

Program Pembangunan Gedung dan Fasilitas Perkuliahan dilakukan sampai 

pertengahan semester gasal 2015/2016. 

Capaian 

Capaian program kerja bidang administrasi umum mencapai 65% dari target yang 

diharapkan karena bidang ini masih terkendala peguasaan IT pada SDM. 

Capaian program kerja Ketenagaan sejak tahun 2010-2015 rata-rata mengalami 

kenaikan sebesar 7,5% dan sejak taun 2010 telah dilakukan penyesuaian gaji 

sebanyak 3(tiga) kali hingga tahun 2015 dengan menggunakan standar gaji PNS 

2010. 

Capaian Program Kerja Bidang Keuangan dilakukan dengan cara model 

pembayaran uang kuliah 3(tiga) tahap dalam 1 semester yaitu saat herregistrasi, UTS, 

dan UAS. Pengoptimalan APBU dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim RAPBU 

yang bertugas melakukan penyusunan dengan masukan dari unit-unit terkait, 

kemudian dilaporkan ke Rektor untuk diajukan ke PPLP untuk ditetapkan menjadi 

APBU. 

Capaian program kerja Kerumahtanggaan yaitu 1) ruang kuliah terpenuhi sesuai 

dengan kebutuhan, 2) semua ruag kuliah menggunakan AC dan LCD, 3) Laboratorium 

dan fasilitas Olahraga telah tersedia kecuali kolam renang dan lapangan hockey, 4) 

masjid sudah memenuhi standar. 
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Capaian program kerja University Press adalah 1) penerbitan modul PLPG rayon 

142; 2) penerbitan buku ajar; 3) penerbitan jurnal ilmiah; 4) penerbitan buku-buku 

pedoman; 5) pengurusan ISBN dan ISSN. 

Capaian Program Pembangunan Gedung dan Fasilitas Perkuliahan dengan 

dukungan PPLP PT PGRI telah membangung Gedung Soelaiman Joesoef,  Gelora 

Hasta Brata, klinik Utama Husada Buana, Lapangan atletic track, dan Masjid Luhur. 

 

C. Bidang III Kemahasiswaan dan IT 

Program Kerja 

Program kerja rutin tahuan meliputi 1) Peksiminas (2 tahun sekali); 2) POMNAS (2 

tahun sekali); 3) PORSENASMA PGRI (tiga tahun sekali); 4) PIMNAS; 5) 

MAWAPRES; 6) Debat Bahasa Inggris; 7) Olimpiade Nasional MIPA. 

Program Kerja rutin semester Ganjil meliputi 1) Beasiswa bidik misi; 2) ormaba; 3) 

bakti sosial; 4) kesertaan asuransi; 5) delegasi POMDA/Selekda BAPOMI atau 

delegasi Peksimida BPSMI; 6) tuan Rumah Pomda atau Peksimida; 7) Tuan Rumah 

Kopertis CUP pencak silat; 8) delegasi pencak silat kopertis CUP; 9) delegasi Pomnas 

atau Peksiminas; 10) PKM; 11) lanjutan mahasiswa CSR kota Surabaya; 12) LKMM-

TD; 13) lomba medan galang pramuka; 14) Upacara Sumpah Pemuda; 15) upacara 

hari pahlawan; 16) deegasi ON-MIPA; 17) delegasi debat bahasa inggris; 18) 

beasiswa PPA-BPPPPA; 19) peringatan hari besar Islam; 20) peringatan hari besar 

nasrani; 21) rapat kerja kemahasiswaan; 22) PP-OPPEK Dosen; 23) Pemberdayaan 

Lulusan; 24) Pembaharuan berita alumni; 25) informasi bursa kerja dan JOB expo. 

Program Kerja rutin semester Genap meliputi 1) Kursus mahir Dasar Pramuka; 2) 

tuan rumah peksimida seni lukis; 3) Upacara bendera pendidikan nasional; 3) upacara 

bendera hari kbangkitan/Dies Natalis; 5) Dies natalis; 6) Donor Darah; 7) Pembinaan 

Ormawa; 8) layanan kesehatan dan BK; 9)reorganisasi ormawa; 10) LKMM-TM; 11) 

PKM-GT dan AI; 12) laporan kemajuan beasiswa PPA-PPABBM, bidik misi; 13) 

peringatan HBI Maulud Nabi; 14) perekrutan Beasiswa PPA-BBP PPA; 15) mawapres; 

16 pengadaan jas almamater mahasiswa; pengadaan atribut mahasiswa; 18) layanan 

jas almamater; 19) workshop kemahasiswaan; 20) cetak buku-buku pedomam; 21) 
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pemberdayaan calon lulusan; 22) pembaharuan data alumni; 23) informasi bursa kerja 

dan job expo. 

Capaian 

1) Pewajiban kegiatan kemahasiswaan mulai angkatan 2011 dengan skor yang 

dijadikan syarat kelulusan. 

2) Pewajiban menempuh LKMM, minimal sampai LKMM TD mulai angkatan 2011. 

3) Pewajiban mengikuti PKM mulai angkatan 2011 minimal sampai ungga proposal 

ke simlitabmas. 

4) Pewajiban memakai jas almamater untuk UTS, UAS, Yudisium, PKL, dan studi 

luar kampus, foto Ijazah. 

5) Kewajiban memakai busana Batik tiap Kamis, pecan swadesi, dan hari batik 

nasional. 

6) Kewajiban materi kelembagaan berupa tata karma mahasiswa, polbangmawa, 

dan pendidikan karakter pada LKMM-PD, LKMM-TD, dan LKMM-TM. 

7) Penerbitan Buku Pedoman secara rutin meliputi pedoman kegiatan 

kemahasiswaan, buku saku tata karma mahasiswa, pedoman LKMM, pedoman 

PKM, dan profil Ormawa. 

Program Kerja Bidang IT 

1) Ketersediaan dan keterjaminan jaringan internet universitas. 

2) Kecukupan brandwit dan pembagian porsinya pada titik-titik prioritas. 

3) Website. 

4) Identifikasi gangguan jaringan dan penanggulangannya. 

5) Keterjaminan saluran jaringan kampus Ngagel Dadi dan Kampus Dukuh 

menanggal.  

6) Kecukupan SDM/PIC yag bertanggungjawab. 

7) Perbaruan materi informasi/berita/pengumuman. 

8) Layanan WIFI area-area/unit-unit. 

9) Layanan WIFI mahasiswa. 

10) Pengelolaan berita kampus. 

11) Unggah jurnal ilmiah dan skripsi mahasiswa. 

12) Pengelolaan surat elektronik. 

13) Pemasagan kabel viber optic untuk jaringan antar gedung kampus Dukuh 

Menanggal. 
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14) Layanan mandiri WIFI mahasiswa. 

Capaian 

1) Bandwit 2-10 Mbps. 

2) Jaringan antar kampus antenna radio dan metrolink kabel FO Telkom. 

3) Jaringan dalam kampus antenna/kabel gedung Anwar Yasin dan Soelaiman 

Joesoef. 

4) SDM  sampai 5 person. 

5) Program SIA SINTA, SIA FEEDER. 

6) Pengoptimalan Peran dan fungsi IT. 

 

D. Bidang IV Kerja sama dan Kewirausahaan 

Program Kerja 

1) Promosi. 

2) Layanan Informasi. 

3) Kerja sama. 

4) Penerimaan Mahasiswa Baru. 

5) Monitoring dan evaluasi. 

6) Kewirausahaan. 

Capaian 

1) UNIPA Surabaya semakin dikenal dikalangan masyarakat. 

2) Layanan informasi semakin baik kepada warga kampus maupun masyarakat luas. 

3) Terjalinnya kerja sama dengan beberapa mitra kerja bagi di dalam maupun luar 

negeri. 

 

2. Aspirasi Stake Holder 

Kemajuan program perguruan tinggi tidak terlepas dari aspirasi stake holder yang 

pada akhirnya bermuara pada kepuasan bersama demi kontinyuitas pendidikan untuk 

kemajuan kader bangsa yang memiliki karakter Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif. 

Pembangunan dan penambahan infrastruktur menjadi gambaran yang digunakan 

untuk sarana peningkatan fasilitas pembelajaran baik dilingkungan domisili maupun di luar 

domisili. Peningkatan fasilitas ini juga harus berdampak pada peningkatan jumlah 

mahasiswa yang relevan dengan syarat-syarat kompetensi seperti kemampuan calon 
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mahasiswa menguasai kompetensi keahlian. Target  mulai  tahun 2017 hingga 2019  

penenerimaan mahasiswa baru dapat mencapai minimal  2.500 mahasiswa tiap tahunnya  

dan terus bertambah  sebanyak  10 persen setiap tahunnya.  Jumlah  jumlah dosen sesuai 

dengan rasio yang ditetapkan dikti.  Mulai tahun 2018 kelulusan mahasiswa diharapkan   

lulus TOEFL dengan  skor  450 untuk S-1 dan 500 untuk S-2. Setiap tahun jumlah 

mahasiswa yang drop out menurun.  Tahun 2019, semua dosen lulusan S2 dan S3 sudah 

linier. Tahun 2019  sebayak 70 persen prodi terakreditasi A, termasuk institusi. Tahun 2019  

UNIPA masuk 5 besar kampus terbaik se-Jawa Timur versi Kopertis Wilayah 7. 

Tolok ukur dalam mengukur keberhasilan alumni dalam dunia pekerjaan dan calon 

mashasiswa harus memiliki standar yang jelas sehingga dapat diperkirakan hasil yang 

akan dicapai. Peningkatan  kepuasan stakeholder  diimplementasikan melalui peningkatan 

jumlah mahasiswa, meningkatkan jumlah dosen berkualitas, memperkuat jaringan dengan 

alumni, meningkatkan kualitas bahasa Inggris mahasiswa, memberikan kesadaran  kepada 

para mahasiswa bahwa kuliah itu berinvestasi, meningkatkan keikutsertaan dosen dalam 

kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam berbagai bidang (karya ilmiah, olahraga, seni 

budaya), meningkatkan kesadaran dosen untuk melinierkan gelar akademik dan 

kemampuannya, menumbuhkan motivasi kesadaran kepada civitas akademika agar  

terakreditasi untuk A institusi dan prodi, serta meningkatan promosi secara teratur  yang 

tidak hanya menjual produk tapi  memberikan kesadaran. 

Keberlangsungan perguruan tinggi swasta biasanya lebih banyak tergantung pada 

penerimaan dari mahasiswa, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi salah satu 

harapan yang diandalkan oleh karena itu UNIPA diharapkan untuk menggali dan 

mengeksplorasi akses-akses yang inovatif agar dapat menghasilpan penerimaan selain 

dari mahasiswa. Selain itu keberhasilan pendidikan juga tidak terlepas dari tenaga 

pengajar yang professional sehingga diharapkan adanya pemerataan Jabatan Fungsional 

dan Akademik bagi dosen agar status profesionalisme sebagai dosen menjadi meningkat 

sekaligus menjadi kekuatan bagi UNIPA Surabaya dalam peningkatan akreditasi. 

Kompetensi dosen juga harus diimbangi dengan kemampuan komunikasi dalam 

bahasa inggris karena sudah merupakan tuntutan pasar agar individu dosen dan 

universitas menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan pasar internasional. Selain itu 

juga mendorong Dosen untuk melakukan pengembangan diri melalui pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi yaitu memperoleh gelar Doktor dan juga melalui publikasi ilmiah 

nasional terakreditasi dan Internasional berreputasi. 
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B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Potensi  

Potensi yang dimiliki Unipa Surabaya cukup  besar dalam perkembangannya ke depan. 

Potensi-potensi tersebut  antara lain: 

1. Potensi Unipa terkait visi,misi, tujuan, dan sasaran  sudah sangat jelas, realistis, saling 

terkait, dan melibat seluruh civitas akademika serta masyarakat.    

2. Tata pamong di Unipa telah mengarah ke lima pilar terlaksana tujuan, yaitu kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 

3. Kepemimpinan Unipa memiliki karakteristik kepemimpinan operasional,  kepemimpinan 

organisasi, dan  kepemimpinan publik.  

4. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Unipa telah diusahakan mencakup lima  

fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.  

5. Sistem penjaminan mutu telah diusahakan mencakup(1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan 

Mutu , (3) Unit Pelaksana , (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, dan (7) 

Pentahapan Sasaran Mutu.  

6. Penerimaan mahasiswa baru telah diusahakan  memuat unsur-unsur berikut: 1) Kebijakan/ 

pendekatan penerimaan mahasiswa baru, (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru, (3) 

prosedur penerimaan mahasiswa baru, (4) instrumen; penerimaan mahasiswa baru, (5) 

sistem pengambilan keputusan. 

7. Sistem pengelolaan sumber daya manusia telah diusahakan mencakup: (1) perencanaan, 

(2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, (3) orientasi dan penempatan 

pegawai, 4) pengembangan karir, dan (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 

8. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

di Unipa telah diusahakan meski belum maksimal.  

9. Profil dosen dan tenaga kependidikan telah diusahakan memenuhi standar dan rasio yang 

dibutuhkan. Unipa memiliki dosen tetap dengan jumlah yang besar dan akan bertambah 

pada tahun-tahun berikutnya. Jumlah dosen Unipa diprakirakan meningkat sejalan dengan 

peningkatan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. 

10. Ada usaha untuk memerhatikan kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia beserta 

perangkat pengukurannya. 
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11. Unipa telah memiliki  kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan 

berkesinambungan; monitoring dan evaluasinya.   

12. Pembelajaran di Unipa telah mengarah ke sistem pembelajaran dan pengendalian mutu 

proses pembelajaran. 

13. Suasana akademik di Unipa telah memerhatikan  kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.  

14. Pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, 

audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan 

telah dilaksanakan. 

15. Telah dilaksanakannya sistem pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik untuk mencapai tujuan institusi. 

16. Unipa telah merintis dan melaksanakan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan 

dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library).  

17. Unipa telah memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan 

serta dipublikasikan oleh institusi.  

18. Di Unipa telah terdapat lembaga pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.  

19. Adanya kebijakan dan upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, 

relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama. 

20. Di samping potensi-potensi umum di atas, potensi khusus yang dimiliki Unipa  dan perlu 

didetailkan adalah: 

1) Unipa  telah  memiliki sarana  kampus sendiri dengan area yang cukup luas, yaitu 

Kampus Ngagel Dadi, Kampus Menanggal, dan lahan di  Dlanggu Mojokerto.  Lahan 

keseluruhan yang dimiliki Unipa seluas 86.091,35 m2. 

2) Prasarana dan rasarana utama,prasarana pendukung, dan prasarana tambahan di 

Kampus Ngagel Dadi  dan Kampus Menanggal  telah tersedia dengan cukup baik dan 

akan dikembangkan terus. 

3) Berdasarkan peringkat yang dibuat oleh Kopertis 7 Wilayah Jawa Timur, sampai tahun 

2017 Universitas PGRI Adi Buana  Surabaya  menduduki peringkat ke-8. Artinya, 

keberadaan Unipa memiliki gengsi  yang sangat baik di mata masyarakat. 

4) Jumlah mahasiswa UNIPA cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun.  
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5) Asal-usul mahasiswa Unipa berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia sehingga 

keberadaan Unipa juga telah dikenal hampir di seluruh wilayah tanah air.  Sebaran 

asal-usul mahasiswa  juga semakin meluas. Jika sampai tahun 2017 jumlah provinsi di 

Indonesia terdapat 34 provinsi, mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

berasal dari 32 provinsi di tanah air.  

6) Unipa memiliki dosen tetap dengan jumlah yang besar dan akan bertambah pada 

tahun-tahun berikutnya. Jumlah dosen Unipa sebanyak 250 orang. 

7) Karyawan Unipa  juga terus bertambah seiring dengan perluasan bidang-bidang yang 

memerlukan keahlian khusus. 

8) Kesadaran masyarakat untuk kuliah cukup besar sehingga peluang ke depan semakin 

baik. 

9) Jumlah lulusan sekolah menengah/sederajat dan diploma semakin besar pula. Artinya,  

masyarakat yang memerlukan pendidikan tinggi akan terus meningkat.  

Permasalahan 

Meski potensi Unipa  cukup besar dalam perkembangannya ke depan, permasalahan 

yang dihadapi juga semakin besar pula. Permasalahan-permasalahan itu antara lain: 

1. Kadang masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas oleh    lembaga  intern 

dalam Unipa karena bidang yang ditangani memang berhubungan. 

2. Permasalahan yang dihadapi Unipa terkait prasarana dan sarana untuk Kampus Ngadel 

Dadi adalah lahan parkir yang semakin terasa sempit seiring dengan bertambahnya 

kendaraan yang dimiliki civitas akademika. Lahan parkir untuk mobil merupakan fasilitas 

umum yang dimiliki RT-RW setempat sehingga dapat terjadi konflik kepentingan. 

3. Untuk Kampus Menanggal, terkait sarana dan prasarana,permasalahan yang telah  lama 

dihadapi  adalah   akses dari jalan utama ke  area kampus yang merupakan jalan 

kampung sehingga  sering terjadi masalah ketika ada kegiatan besar seperti wisuda.   

4. Pemberian fasilitas pendanaan untuk dosen yang melakukan studi lanjut   (S-3) masih 

sering dikeluhkan. 

5. Jumlah kampus lain sebagai kompetitor dengan akreditasi A dan B semakin banyak.  

6. Peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi semakin ketat dan berubah-ubah. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  

 

Menapaki tatanan global dengan segala tantangan yang demikian kompleks dan saling 

terjalin satu dengan yang lain, maka tuntutan terhadap perubahan baik lokal, nasional maupun 

internasional harus selalu diakomodasi secara bijak dan profesional kelembagaan. 

Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan yang perlu disikapi  secara strategis 

dengan memperhatikan kemajemukan dan diferensiasi  sumberdaya yang ada, dan bagi perguruan 

tinggi seperti Universitas PGRI Adi Buana Surabaya merupakan suatu kewajiban  dalam 

memperluas akses dan pelayanan yang menjadi tanggungjawab sosial yang merupakan tuntutan 

dan harapan masyarakat. 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sebagai perguruan tinggi swasta disadari 

sepenuhnya  bahwa  kemandirian, dan komitmen terhadap kualitas dan layanan  merupakan hal 

yang utama ditengah persaingan, oleh karena itu Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam 

melakukan misinya tetap berpedoman pada berbagai aturan yang menjadi kebijakan pemerintah 

khususnya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan 

Hukum; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian 

Perguruan Tinggi dan Surat Keputusan Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001; 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

Undang-Undang BHP Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 

66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Surat 

Edaran Menteri Riset, dan Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2015. 

Berdasar pada landasan formal sebagaimana tersebut di atas, maka Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya menentukan kebijakan yang diwujudkan dalam visi dan misi perguruan tinggi.  
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A. Visi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

Menjadi universitas unggul yang menghasilkan Kader bangsa berkarakter Peduli, 

Amanah, Gigih, dan Inovatif. 

 

B. Misi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 

2. Meningkatkan atmosfir akademik; 

3. Melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan KKNI; 

4. Melakukan perluasan kesempatan belajar; 

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang gigih dalam budaya mutu; 

6. Meningkatkan sumber pendanaan dan kesejahteraan yang amanah; 

7. Meningkatkan kepuasan stakeholder yang peduli terhadap pembangunan bangsa, dan; 

8. Meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang inovatif. 

 

C. Nilai 

Nilai-nilai yang dikembangkan dari slogan Semangat Pagi, mengandung empat nilai 

utama yaitu peduli, amanah, gigih dan inovatif yang dideskripsikan dalam uraian sebagai 

berikut ini.  

1. Nilai Peduli (Olah Rasa/Karsa) 

Peduli adalah nilai pribadi   yang   memiliki   kepedulian terhadap orang lain,   dan   

belas kasih. Pengertian lain bahwa peduli adalah suatu sikap yang menunjukkan 

kesediaan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sesama (Maksum, 

2010). Nilai peduli kaitannya dengan slogan SEMANGAT PAGI ditandai dengan 

memperlakukan   diri   sebagai   mahasiswa,dosen,   dan   karyawan dengan sebaik-

baiknya bukan merusak   diri, tetapi mau berbagi dengan orang lain dan mau menolong 

orang lain yang dilandasi dengan penuh rasa kasih sayang. Seluruh akademisi di 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melalui slogan SEMANGAT PAGI berusaha 

untuk selalu memperhatikan dan mendengarkan orang lain secara seksama artinya  

mau saling  mendengarkan  untuk  berbagi baik  dalam  hal  pekerjaan,  penelitian  dan  

juga  pengembangan prestasi diri dan mahasiswa serta masyarakat kampus yang lain. 

Nilai sudah tampak di tengah-tengah masyarakat kampus khususnya berkaitan dengan 

budaya akademik. 
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2. Nilai Amanah (Olah Hati) 

Nilai amanah lebih mengarah pada dipercaya (trusworthines). Pengertian dari amanah 

adalah sesuatu yang dititipkan atau sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain, 

secara lebih sederhana diartikan dapat dipercaya. To be trustworhy simply means that 

people consider you to be worthy of their trust (JIST, 2006).Nilai tersebut dalam 

implementasi slogan SEMANGAT PAGI  di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

memiliki nilai strategis karena dalam proses perjalanannya model masih memerlukan 

orang-orang yang bisa memegang amanah sehingga bisa dilaksanakan dengan baik 

maka diharapkan hasilnya dari para akademisi mampu menunjukkan best pratices. 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa, 83% perilaku manusia, dipengaruhi oleh apa 

yang dilihat, 11% oleh apa yang didengar dan sisanya  oleh  berbagai  stimulus  

campuran.  Penilitian  ini  dapat difahami bahwa perilaku anak-anak dan remaja akan 

lebih terbentuk oleh televisi dan realitas perilaku masyarakat dibanding oleh nasehat 

orang tua atau gurunya (Mubarok, A, 2010). Atas dasar temuan dari penelitian maka 

model slogan SEMANGAT PAGI yang dilandasi dengan nilai amanah bisa menjaga 

nilai-nilai yang ada dan dikembangkan di kampus bukan justru mudah terpengaruh oleh 

nilai lain yang justru membahayakan dirinya. Nilai amanah dalam kehidupan kampus 

juga sudah tampak   dengan berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa khususnya 

berkaitan dengan budaya akademik kampus. 

3. Nilai Gigih (Olah Raga) 

Gigih dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata perseverance atau 

persistence. Tantangan pada saat ini di perguruan tinggi dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter ada dua, yakni: 

a.  Faktor internal: tidak semua individu itu memiliki kesiapan, kemampuan, dan 

kemauan untuk  berperilaku baik,  tidak semua dosen memiliki kemampuan dan 

penguasaan bidang agama, sehingga  ada  rasa  takut  untuk  

mengimplementasikan  dalam proses pendidikan. 

b. Faktor eksternal, adanya budaya asing yg agresif untuk mengontaminasi budaya 

bangsa, terutama di era informasi yang sangat terbuka (Mutohir, 2011). Dari dua 

tantangan tersebut maka melalui model slogan SEMANGAT PAGI mampu 

memberikan upaya-upaya untuk membantu baik dosen, mahasiswa dan karyawan 
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tidak mudah menyerah, tetapi justru bahu membahu untuk melakukan perubahan ke 

arah yang lebih baik. 

Kaitannya nilai gigih dengan slogan SEMANGAT PAGI sangatlah penting bagi 

mahasiswa. Berbagai kegiatan kampus yang cukup padat,  berbagai  tantangan  dan  

hambatan  dalam  meraih  sukses selalu akan dijumpai dengan berbagai bentuk, pada 

tataran ini kegigihan mahasiswa untuk mampu menjawab tantangan dan hambatan, 

atau kegigihan untuk melewati berbagai persoalan yang ada. Tidak mudah menyerah 

akan memberikan kesuksesan tersendiri bagi si mahasiswa tersebut. Nilai tersebut 

sudah tampak dalam kegiatan akademik kampus. 

4. Nilai Inovatif (Olah Pikir) 

Kata inovatif berasal dari bahasa inggris “innovate” yang artinya 

memperkenalkan sesuatu yang  baru sedangkan innovative  berarti bersifat   

memperbarui.   Orang   yang   melakukan   inovatif   disebut inovator. Inovasi dapat 

dibagi menjadi dua yaitu inovasi dalam bentuk pembaharuan  (dari  sudah  ada  

dikembangkan  lagi  menjadi  suatu yang berbeda) dan suatu yang belum ada lalu 

ditemukan atau diciptakan. Apakah inovatif sama dengan moderenisasi? Tentu saja 

berbeda. Inovatif merupakan suatu pembaharuan yang dilakukan untuk memperbaiki 

sesuatu hal agar lebih bermanfaat dan berguna, jika moderenisasi merupakan 

pembaharuan yang belum tentu memperbaiki, bias saja  pembaharuan  itu  bersifat   

negatif   atau merusak. 

Rumus dari inovasi adalah perkalian dari kreatif dikalikan dengan berani  

mengambil  risiko.  Dengan  rumus  tersebut  maka  melalui slogan SEMANGAT PAGI 

diharapkan mampu menemukan berbagai upaya dan pemikiran serta karya inovatif dari 

dosen, dan mahasiswa serta karyawan  yang  cukup bagus dan berkualitas  tinggi. 

Inovatif diartikan sebagai people have a knack for coming up with new things. They 

might create a new way of doing something or develop a new approach to solving an 

old problem (JIST, 2006). 

Dari pengertian tersebut melalui slogan SEMANGAT PAGI tidak hanya peduli, 

amanah, gigih tetapi juga kaya akan inovasi artinya banyak ide-ide kreatif yang dihasilkan 

dari mahasiswa dan dosen untuk memcahkan berbagai persoalan di kampus dan juga di 

masyarakat. Energi dari slogan SEMANGAT PAGI diharapkan juga menjadi bagian 

pendorong bagi terlahirnya ide-ide terbaik mahasiswa dan dosen dalam bentuk karya dan 
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riset unggulan. Nilai inovatif juga sudah tampak dalam kegiatan yang bernuansa 

akademik. 

 

D. Tujuan  Strategis 

Selaras  dengan visi dan misi Universitas PGRI Adi Buana tujuan yang ingin dicapai  

bertolak  pada upaya menghasilkan kader bangsa yang berkarakter Peduli, Amanah, Gigih, dan 

Inovaif. Dan secara rinci tujuan tersebut meliputi: 

1. Menempatkan peran kemimpinan yang visioner, penggerak dan pemberdaya civisitas 

akademika; 

2. Menempatkan peran kepemimpinan yang mempunyai kemampuan intergritas,komitmen 

terhadap deferensiasi perubahan dan permasalahan berdasarkan multikultur  serta  

terbuka terhadap dinamika  budaya; 

3. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif satuan pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum, pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya yang tersedia 

berdasarkan kebutuhan stakeholder; 

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan dalam merespon kualitas 

pendidikan yang akan dicapai guna  menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efesien 

didasarkan pada penemuan fakta sehingga proses pembelajaran lebih bermakna; 

5. Terciptanya budaya akademik yang meliputi berbagai kegiatan akademik yang 

terencana,sistematis serta  interaktif  diantara unsur sivitas akademika dalam  koridor 

norma-norma akademik sehingga akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah 

dalam suatu  sistem nilai masyarakat kampus; 

6. Memperluas wawasan civitivas akademika, melalui sinergi, efesiensi sumberdaya dan 

membangun kapasitas bersama serta memperkuat peran kerja sama antar perguruan 

tinggi nasional,regional dan internasional; 

7. Menumbuhkan motivasi berwirausaha, membangun sikap mental dan meningkatkan 

kecakapan dan keterampilan para mahasiswa khususnya sense of business; 

8. Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan 

menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

9. Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis, khususnya antara wirausaha pemula dan  

pengusaha yang sudah mapan; 
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10. Mengembangan pengelolaan universitas yang efisien dan produktif untuk menghasilkan 

keunggulan akademik serta menghasilkan pengelolaan UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA 

Surabaya yang bertanggungjawab; 

11. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan pada setiap unit kerja secara transparan dan 

melakukan sinergi sebagai rintisan  bersama  masyarakat industri, pemerintah daerah 

dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian nasional dengan melibatkan 

stakehorder. 

E. Sasaran Strategis 

Bidang pendidikan 

Bidang pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik, 

profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial, guna mencapai keunggulan komperatif  

maupun kompetitif,  perluasan  akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, memantapkan 

kurikulum untuk peningkatan pembelajaran, mengembangkan program sertifikasi profesi 

kependidikan dan profesi lainnya, serta memperkuat jejaring kemitraan dengan lembaga lain 

baik lokal, nasional maupun internasional. 

1. Pelatihan entrepreneur bagi seluruh sivitas akademika. 

2. Mengembangkan kurikulum  berbasis kompetensi yang  kontekstual serta relevan untuk 

semua program studi  dengan kebutuhan stake holder. 

3. Benchmarking proses pembelajaran. 

4. Meningkatkan    daya    tampung    program    studi    dengan mempertimbangkan 

ketersediaan tenaga dan fasilitas. 

5. Memberdayakan  program  studi  yang  berdaya  saing  kuat  sesuai dengan platform 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

6. Mengembangkan program peningkatan kualifikasi   dan kompetensi tenaga 

kependidikan dan non kependidikan lainnya dalam rangka sertifikasi. 

7. Menetapkan standar mutu akademik dan non akademik, memantau ketercapaian 

standar dan menjaga mutu standar akademik. 

8. Peningkatan   kapasitas   lembaga   untuk   meraih   program   hibah kompetisi baik pada 

level regional, nasional maupun internasional. 

9. Optimalisasi dan standarisasi laboratorium. 

10. Mengembangkan kerjasama kelembagaan secara lokal, nasional dan internasional untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

11. Meningkatkan sistem informasi akademik. 
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Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

Sesuai dengan misi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yaitu kontinuitas dalam 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka kebijakan  penelitian  dan  pengabdian  

kepada  masyarakat  difokuskan untuk mendorong terjadinya proses penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sehingga memunculkan karya inovatif, 

terdiseminasi secara luas dan memperoleh pengakuan baik tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi penelitian; 

2. Memfasilitasi payung penelitian dan kelompok-kelompok  penelitian dalam berbagai 

disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu; 

3. Mengembangkan sistim informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

4. Memfasilitasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya 

saing tinggi; 

5. Mengembangkan jejaring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

berbagai lembaga dan perguruan tinggi baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional; 

6. Menerapkan  hasil  penelitian  untuk   pengembangan  proses pendidikan; 

7. Merintis   pengembangan   pusat   pengkajian   dan   penelitian   yang bertaraf nasional 

dan internasional; 

8. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil dalam mengembangkan  

penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat yang bermutu, relevan dan sinergis; 

9. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara 

periodik yang dikoordinasikan oleh LPPM; 

10. Mengembangkan program mitra kerja dengan unsur masyarakat, organisasi profesi, 

LSM, dan pihak pemerintah untuk menciptakan akses informasi, komunikasi dalam 

menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 

11. Menjadikan KKN mahasiswa sebagai wahana promosi yang strategis; dan 

12. Menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis profit didasarkan 

tematik yang telah dilakukan. 
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Bidang Kemahasiswaan 

Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna memperoleh 

keunggulan dan menjadikan mahasiswa dan lulusan memiliki perilaku ilmuwan yang profesional. 

1. Mengembangkan   dan   menata   manajemen   kelembagaan   unit kegiatan mahasiswa 

(UKM); 

2. Mengembangkan model-model untuk memfasilitasi pembinaan kepemimpinan organisasi 

kemahasiswaan; 

3. Mengembangkan sistem penelusuran minat, bakat dan kreativitas mahasiswa serta model-

model pembinaan dan pengembangannya; 

4. Meningkatkan  prestasi  mahasiswa  dalam  berbagai  kegiatan kemahasiswaan 

tingkat wilayah dan nasional; 

5. Mengembangkan sistem pembinaan kepribadian, seni budaya dan olahraga; 

6. Menyelenggarakan  pertunjukan  dan  perlombaan  seni  budaya  dan berbagai cabang 

olah raga yang berskala regional, nasional maupun internasional; 

7. Mengembangkan model-model pembinaan untuk memperkuat ketahanan fisik maupun 

mental, guna menangkal erosi norma luhur, obat terlarang dan psikotropika; 

8. Mengembangkan sistem pengelolaan asrama dan pemondokan mahasiswa. 

9. Meningkatkan   pelayanan   kesehatan   dan   santunan   kecelakaan/kematian; 

10. Memantapkan   jaringan   kerjasama   untuk   memperbanyak   peluang beasiswa bagi 

peningkatan kesejahteraan mahasiswa; 

11. Meningkatkan partisipasi alumni dalam pengembangan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya; 

12. Memantapkan program bimbingan dan konseling karier mahasiswa; 

13. Memberdayakan IKOMA untuk pengembangan kemahasiswaan; 

14. Peningkatan  pembinaan  kegiatan  kemahasiswaan  dalam  upaya penyaluran dan 

pengembangan bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa. 

 

Bidang Sumber Daya Manusia 

Meningkatkan efisisiensi dan produktifitas kerja. Kebijakan dalam bidang penataan 

sumber daya manusia (SDM) difokuskan untuk meningkatkan    efisiensi    dan    efektivitas     

p e m a n f a a t a n     S D M , r e k r u t m e n   p e g a w a i   universitas  terutama  tenaga  akademik  
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secara selektif sesuai dengan kebutuhan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

1. Mengembangkan   kode   etik   tenaga   edukatif   dan   peneliti   serta pedoman dan 

pelaksanaan penataan pegawai Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sesuai dengan 

kebutuhan organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; 

2. Mengembangkan pedoman dan pelaksanaan rekrutmen pegawai universitas terutama tenaga 

akademik sesuai dengan kebutuhan universitas 

3. Mengembangkan pedoman dan pelaksanaan pembinaan SDM universitas sesuai dengan 

tuntutan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; 

4. M e n i n g k a t k a n k o m p e t e n s i  k e p r i b a d i a n , s o s i a l profesionalisme, budaya kerja, dan 

disiplin kerja yang tinggi dalam kaitannya dengan kapasitas membangun universitas. 

5. Meningkatkan kualifikasi, mutu, dan jumlah SDM. 

 

 

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu 

Menciptakan akuntabilitas organisasi dan manajemen internal: 

1. Meningkatkan   monitoring   keseluruhan   aspek   penjaminan   mutu Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya; 

2. Menyiapkan  perangkat  aturan  untuk  mengaplikasikan  hasil penjaminan mutu; 

3. Memberikan  treatment  terhadap  hasil  penjaminan  mutu  sesuai dengan petunjuk 

Rektor; 

4. Penjaminan mutu dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta 

berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan 

handal; 

5. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu. 

6. Memungkinkan adanya pilihan lain terhadap SOP penjaminan mutu Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 

 

Pengembangan Kelembagaan dan Sistem Manajemen 

Menciptakan pembaharuan sistem tatanan kelembagaan dan pengelolaan universitas 

yang efisien dan efektif, serta memiliki akuntabilitas  yang  mantap  untuk  menumbuhkan  

kepercayaan masyarakat. 
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1. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan penataan sistem manajemen sesuai dengan 

AD/ART serta perangkat aturan dan fungsinya; 

2. Revitalisasi   kelembagaan   yang   strategis   sebagai   dasar pengembangan 

entrepreneurship university; 

3. Menyusun prosedur dan tata kerja baru sesuai dengan pembaharuan yang telah 

ditetapkan; 

4. Menyiapkan  perangkat  aturan  untuk  memfungsikan  keseluruhan komponen 

manajemen kelembagaan sesuai dengan sistem yang baru; 

5. Mengembangkan  sistem  manajemen  dan  tata  pamong  internal sebagai persiapan 

penyelenggaraan pendidikan berbadan hukum pendidikan masyarakat (BHPM), dengan 

melakukan kajian rangcangan anggaran dasar dan rencana peralihannya; 

6. Mengembangkan  sistem  manajemen  perguruan  tinggi   modern berstandar 

internasional; 

7. Meningkatkan kinerja manajemen sekolah laboratorium percontohan; 

8. Menata dan memberdayakan unit-unit pendukung, dan unit bisnis pendukung sesuai 

dengan ketentuan AD/ART; 

9. Peningkatan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang CERDAS (Cepat, 

Efektif-Efisien, Ramah, Disiplin, Antusias, dan Simpatik) berbasis teknologi informasi; 

10. Meningkatkan pelayanan pembayaran mahasiswa; 

11. Penyesuaian  gaji  pegawai  dan  tunjangan  yang  melekat  sejalan dengan pertumbuhan 

pendapatan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; 

12. Mengembangkan sistem manajemen penghematan energi. 

 

Pengembangan Sarana dan Prasarana 

1. Meningkatkan   ketersediaan   ruangan   untuk   ruang   kerja   dosen, kegiatan administrasi, 

kuliah, ujian, mimbar akademik, dan ekstrakurikuler; 

2. Meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan kuliah pada setiap ruang kuliah/kelas menuju 

multimedia; 

3. Pengadaan dan atau pengembangan laboratorium yang berbasis teknologi informasi secara 

bertahap bagi setiap Program Studi; 

4. Pengadaan dan atau pengembangan perpustakaan universitas dan perpustakaan program 

studi; 

5. Pengembangan   University   Press   Universitas   PGRI   Adi   Buana Surabaya sebagai UPT 

dalam mendukung peningkatan proses dan kualitas pembelajaran; 
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6. Mengembangkan fasilitas internet bagi mahasiswa di lokasi kampus; 

7. Menciptakan   kebersihan   kampus   (ruang   kuliah,   ruang laboratorium/Green  

house/bengkel,  dan  perkantoran)  serta lingkungan kampus yang asri; 

8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang produk metodologi 

pembelajaran berbasis teknologi informasi diantaranya, pendidikan profesi guru pra jabatan 

serta kegiatan lain melalui optimalisasi bengkel kerja/laboratorium dan studio produk media 

pembelajaran yang berorientasi profit. 

 

Pengembangan Teknologi Informasi 

Pengembangan TI di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sampai dengan tahun 2015 

telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selanjutnya pengembangan sistem Teknologi 

Informasi di UNIPA Surabaya telah dilakukan secara bertahap, mulai dari pengembangan 

bandwitch sampai dengan pengadaan infrastruktur IT. Terkait dengan hal tersebut, maka 

UNIPA Surabaya telah menentukan kebijakan pengembangan IT.  Kebijakan ini difokuskan pada 

pengembangan i n f r a s t r u k t u r s e r t a s i s t e m i n f o r m a s i a k a d e m i k d a n manajemen berbasis ICT. 

1. Memperluas pembangunan infrastruktur ICT; 

2. Menyempurnakan sistem informasi manajemen universitas yang lengkap, akurat dan mutahir; 

3. Meningkatkan kapasitas dan fungsi website www.unipasby.ac.id; 

4. Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi; 

5. Meningkatkan    integrasi    dalam    mengembangkan    e- management  baik  dalam  

bidang  akademik maupun non- akademik; 

6. Mengembangkan perpustakaan berbasis ICT (virtual library). 

 

Pengembangan Citra UNIVERSITAS PGRI ADI Buana Surabaya 

Sejak tahun 2002 citra Universitas PGRI Adi Buana Surabaya mengalami kemajuan yang 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan kepercayaan   Ditjen   Dikti   Depdiknas   dalam   memberikan   

beberapa program hibah seperti Semi Que 5, hibah A1, PHK S1 PGSD-B, hibah micro teaching, 

hibah K3, Penyelenggara Sertifikasi Guru dan Penyelenggara  Pendidikan  Jarak  Jauh  (PJJ),  

Hibah  PTS-Sehat,  dan Hibah DIA BERMUTU. Untuk tahun-tahun ke depan perlu diambil 

kebijakan terkait dengan pencitraan diri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Kebijakan ini 

difokuskan pada pengembangan citra lembaga yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman 

masyarakat tentang visi, misi,  program,  dan keunggulan Universitas  PGRI  Adi Buana Surabaya, 

http://www.unipasby.ac.id/
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menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat profesi serta masyarakat umum, agar mampu 

mengangkat citra kelembagaan di masyarakat nasional dan internasional. 

1. Menguatkan fungsi kehumasan; 

2. Mencitrakan Universitas PGRI Adi Buana University Press; 

3. Mengembangkan  kerjasama  dengan  media  massa  untuk mempromosikan Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya; 

4. Menyelenggarakan seminar/konferensi nasional dan internasional; 

5. Meningkatkan   kepercayaan   masyarakat   (public   trust)   melalui pelayanan yang 

memuaskan mahasiswa dan alumni, yang dapat merubah segmentasi peminat; 

6. Meningkatkan   kerja   sama   dengan   lembaga   swasta   dan   atau pemerintah dalam 

negeri untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat seperti sertifikasi guru; 

7. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga swasta dan atau pemerintah di luar negeri 

dalam upaya transfer of knowledge dan transfer of technology. 

 

Pengembangan Usaha 

1. Kebijakan ini difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan aset universitas untuk 

menghasilka konsultansi, kepakaran dan kelembagaan; 

2. Membangun pusat pendidikan dan pelatihan SDM; 

3. Meningkatkan penggalian sumber dana non-SPP melalui diversifikasi usaha, bantuan 

masyarakat, dan bantuan hibah pemerintah; dan 

4. Merintis  pembukaan  dan  pengembangan    lembaga/program  studi baru yang dibutuhkan 

masyarakat dalam berbagai jenjang. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI 

 

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

1. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian Masyarakat 

a. Meningkatkan Kompetensi Dosen Tetap: 

1) Mendorong dosen untuk melanjutkan studi lebih lanjut secara linier (S3) dan 

program pendidikan profesi. 

2) Meningkatkan jabatan akademik dosen. 

3) Mendorong dosen sebagai nara sumber kegiatan ilmiah dan diklat. 

4) Kaderisasi calon dosen melalui program beasiswa S2 dan beasiswa pra-S2. 

b. Melakukan pemutakhiran kurikulum program studi S1, S2, dan Diploma melalui 

raker/workshop. 

c. Melakukan kajian untuk mebuka program studi baru (S1). 

d. Mengembangkan program studi di pascasarjana (magister dan doktor). 

e. Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu. 

f. Melakukan pemetaan pada program studi yang berpotensi terakreditasi A.. 

g. Mengembangkan sistem administrasi akademik berbasis IT. 

h. Meningkatkan peringkat UNIPA Surabaya pada tingkat provinsi, nasional, dan 

berdasarkan Webometric. 

i. Meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi meliputi. 

1) Pendidikan dan Pengajaran 

- Sosialisasi pemutakhiran kurikulum dan melaksanakan secara konsekuen 

dengan didukung fasilitas yang memadai. 

- Meningkatkan penguasaan materi oleh dosen dan perangkat pembelajarannya. 

- Meningkatkan frekuensi kegiatan perkuliahan diatas 95%. 

- Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis Student Center Learning (SCL) 

minimal 65% dilakukan oleh mahasiswa. 

- Meningkatkan penyelenggaraan UTS dan UAS. 

- Mendorong dosen menulis buku ajar ber ISBN minimal 1 tahun 1 judul. 

- Meningkatkan kualitas bimbingan skripsi, tesis, dan karya tulis mahasiswa. 

- Melakukan publikasi artikel ilmiah sebagi luaran skripsi dan tesis. 
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- Meningkatkan kualitas monitoring pada tengah dan akhir semester serta 

dianalisis dan ditindaklanjuti. 

- Meningkatkan kualitas bimbingan akademik mahasiswa/perwalian. 

2) Penelitian 

- Meningkatkan kualitas penelitian Dosen serta dipublikasikan ber ISSN, jurnal 

terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi. 

- Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. 

- Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian. 

- Menigkatkan penyusunan dan penerbitan buku ajar/referensi ber ISBN. 

- Meningkatkan penelitian dosen dalam program hibah dengan mengikutsertakan 

mahasiswa. 

- Menigkatkan karya seni yang bersifat monumental bagi dosen program studi seni 

rupa. 

3) Pengabdian kepada Masyarakat 

- Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara kelompok. 

- Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. 

- Meningkatkan pelaksanaan KKN sebagai wahana promosi. 

- Meningkatkan program pengabdian berbasis profit. 

- Meningkatkan pemeroleham program hibah untuk pengabdian kepada 

masyarakat. 

- Menjadikan program sertifikasi guru dalam jabatan sebagai wahana promosi. 

 

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian 

Arah kebijakan dan strategi bidang administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian Universitas PGRI Adi Buana Surabaya harus difokuskan pada keberadaan 

ruang kelas, ruang dosen, ruang workshop atau seminar, laboratorium, serta  fasilitas 

penunjang seperti  tempat parkir, kantin, dan toilet.  Kualitas dan kuantitas terkait fasilitas 

tersebut harus ditingkatkan.  Fasilitas  terkait  bandwith internet atau  jaringan on line juga 

harus ditingkatkan karena era sekarang dan seterusnya dapat tercipta  learning without 

wall. 

Selain bidang administrasi umum yang terkait sarana prasarana, bidang keuangan. 

Keuangan di perguruan tinggi swasta   ditentukan oleh ditentukan oleh supplay and 

demand di masyarakat. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memandang perlu 

mengembangkan sumber pendapatan dari sumber-sumber lain. Beberapa hal yang dapat 
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dilakukan oleh Universitas PGRI Adi Buana Surabaya adalah dengan memaksimalkan 

peran laboratorium yang ada menjadi laboratorium berbasis profit antara lain laboratorium 

komputer, laboratorium tata boga, laboratorium tata busana, laboratorium tata rias, 

laboratorium multimedia, laboratorium micro teaching, laboratorium micro-counseling, 

laboratorium bahasa, teknologi pembelajaran dan bengkel kerja. Selain itu, lapangan olah 

raga yang dimiliki oleh Universitas PGRI Adi Buana Surabaya juga bisa dijadikan sebagai 

salah satu media untuk meningkatkan penerimaan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. 

Unipress (mencetak buku ajar dan skripsi mahasiswa) selama ini sudah dilakukan 

dengan mencetak karya skripsi mahasiswa dan tulisan-tulisan dari dosen yang ada di 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Cetak buku ajar sudah harus dikembangkan 

menjadi sebuah penerimaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tidak hanya 

digunakan oleh mahasiswa di dalam kampus namun juga buku ajar dapat dikonsumsi oleh 

mahasiswa dengan jurusan yang sama di universitas lain.  

Koperasi (melayani kebutuhan internal dan eksternal serta bekerjasama dengan 

lab. Tata boga untuk pemesanan catering). Koperasi kampus yang sudah memiliki cukup 

banyak anggota, sangat memungkinkan untuk menjadi sumber penerimaan lembaga yang 

cukup produktif, apalagi tidak hanya memberdayakan masyarakat sekitar namun dengan 

merangkul seluruh mahasiswa untuk menjadi bagian dari keterlibatan mereka di Koperasi 

akan memberikan dapak yang bagus bagi roda perputaran koperasi kampus.  

Keberadaan asrama kampus, gedung olahraga yang bagus, memberikan peluang 

untuk membuka atau potensi pemasukan untuk kampus di luar SPP dari mahasiswa 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Ke depan arah  pemanfaatan asrama adalah 

fokus pada pengembangan untuk asrama Putri tahun 2016, dan GOR akhir tahun 2015, 

serta asrama Putra. 

Basis profit ini dipandang penting, karena sebagai sebuah perguruan tinggi swasta, 

maka Universitas PGRI Adi Buana Surabaya diharapkan mampu untuk menghidupi 

dirinya sendiri dengan memaksimalkan potensi-potensi internal yang dianggap 

menguntungkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut dapat dimulai dari memaksimalkan 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam 

memahami dan menginternalisasikan karakter PAGI (Peduli, Amanah, Gigih, Inovatif) 

untuk dapat mencapai pola pikir entrepreneurship university.  
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Bidang kepegawaian berhubungan Tenaga Akademik, Tenaga Non Akademik, 

Mahasiswa serta lulusan. Selanjutnya disajikan data mengenai kelompok tersebut di atas 

sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut: 

Sampai pada awal tahun 2014 tenaga akademik Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya berjumlah 235 orang, di antaranya 29 orang (12%) bergelar doktor dan 206 

orang (88%) bergelar magister. Pendidikan S2 tenaga akademik Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya ditempuh di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan luar negeri. 

Keanekaragaman yang dimiliki ini memperkaya wawasan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya dalam menghadapi masa depan dan menyumbangkan kontribusi yang tinggi 

dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Pada tahun 2019 diprediksi jumlah tenaga doktor bertambah menjadi 60% dan 

secara bertahap akan bertambah di tahun-tahun mendatang. Tenaga akademik di 

lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya saat ini dipandang perlu untuk 

dilakukan. Regenerasi dengan merekrut tenaga-tenaga muda yang memiliki kualifikasi 

keilmuan yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya menjadi lebih baik. Rekrutment tenaga akademik di Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya pada tahun-tahun mendatang direncanakan dengan 

mempertimbangkan karakter PAGI (Peduli, Amanah, Gigi, Inovatif) bagi calon tenaga 

akademik. Sebab untuk tahun-tahun mendatang dubutuhkan tenaga akademik yang 

mampu mengembangakan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sebagai salah satu 

perguruan tinggi yang mandiri.  

Tenaga administrasi sampai awal tahun 2014 berjumlah 163 orang yang meliputi 131 

orang (80,4%) tenaga administrasi, 25 orang (15,3%) tenaga laboran, dan 7 orang (9,3%) 

pustakawan, dengan komposisi pendidikan 40% lulusan SLTA, 55% lulusan sarjana, 5% 

lulusan magister.  

Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya program sarjana merupakan 

mahasiswa dengan tingkat seleksi yang ketat. Pada tahun 2014, menurut laporan 

EPSBED 2014-1 jumlah mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sebesar 6.328 

mahasiswa. Dari jumlah tersebut, mahasiswa diploma III kebidanan tercatat sejumlah 90 

mahasiswa (1,50%), jumlah mahasiswa strata satu tercatat sejumlah 5.660 mahasiswa 

(89,40%), dan jumlah mahasiswa strata dua tercatat sejumlah 578 mahasiswa (9,10%). 

Jumlah mahasiswa yang relatif besar ini tentu menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 
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Arah kebijakan dan strategi  bidang  bidang administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian  Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terkait dengan Hasta  Cita   sebagai 

berikut.    

a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan 

diimplementasikan pada penggunaan sarana gedung dan  ruang kantor yang ada   

secara efektif.   Di samping terkait kualitas, kuantitas sarana dan prasarana perlu 

ditingkatkan, termasuk di dalamnya perangkat LCD. Sarana dan prasarana itu meliputi   

ruang kelas, ruang dosen, ruang workshop atau seminar, laboratorium, serta  fasilitas 

penunjang seperti  tempat parkir, kantin, dan tolitet. Perhatian khusus perlu diberikan 

pada  adanya ruang kerja setiap dosen secara khusus agar tidak  berpindah-pindah 

ketika ada visitasi akreditasi. 

b. Peningkatan atmosfir akademik  diimplementasikan  pada  memproporsionalkan rasio 

dosen dan mahasiswa, membuat tim jafa di tingkat prodi khusus untuk usulan asisten 

ahli, membuat tim jafa di tingkat prodi dan fakultas untuk usulan lektor;  membuat tim 

jafa di tingkat prodi, fakultas, dan universitas untuk usulan lektor kepala; membuat tim 

jafa khusus usulan guru besar dan link ke kopertis dan dikti, pengembangan sistem 

rekrutmen yang memiliki karakter “Semangat PAGI”, mendorong dosen segera selesai 

studi lanjut tepat waktu, serta  melakukan pemetaan dosen berbasis keahlian. 

c. Penataan kurikulum  diimplementasikan pada peningkatan kinerja tim penjaminan 

mutu, terutama yang berkaitan dengan kurikulum agar tidak tertinggal dengan 

perkembangan zaman.  

d. Perluasan kesempatan belajar diimplementasikan  pada  pemberian kesempatan 

belajar bagi dosen dengan memfasilitasi pendanaan dari kampus maupun di luar 

kampus untuk memperoleh meraih gelar doktor.  

e. Peningkatan kualitas SDM  dilakukan dengan  mengirim  tenaga kependidikan dan 

karyawan untuk secara aktif meningkatkan kemampuan melalui kegiatan studi lanjut 

atau pelatihan. 

f. Peningkatan  kepuasan stakeholder   yang pertama diimplementasikan melalui 

peningkatan kapasitas teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran dan 

kepentingan akademik lainnya.  Peningkatan kepuasan lainnya, terutama untuk dosen 

dan karyawan, adalah mempertegas jumlah minimal dana pensiunan yang diterima 

oleh dosen dan karyawan,  menaikkan kontribusi yayasan untuk dana pensiun, 

menambah insentif dosen DPK bila pendapatannya lebih rendah, menaikkan gaji 
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dosen dengan minimal setara gaji PNS melalui kenaikan tunjangan  doktor dan 

profesor, menaikkan gaji karyawan melalui penghargaan karyawan berprestasi. 

g. Peningkatan sumber pendanaan   diimplementasikan melalui  deversifikasi usaha  

dengan melakukan kerja sama dengan lembaga lain,  mengembangkan unit-unit 

usaha yang telah ada, baik yang berbasis dalam kampus maupun yang melibatkan  

masyarakat luar; melibatkan program studi   untuk melakukan usaha yang bersifat 

profit sesuai bidang keahlian,  meningkatan promosi  dalam rangka peningkatan 

jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. 

h. Peningkatan kapasitas teknologi informasi dilakukan dengan peningkatan kapasitas 

layanan berupa penambahan titik layanan dan pembaharuan teknologi, melakukan 

dukungan berbasis prodi kepada semua dosen untuk mengisi data base dosen di 

sevima, melakukan penataan data base karyawan. 

 

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

Universitas PGRI Adi Buana  Surabaya  akan meningkatkan program pembinaan dan 

pengembangan softskill mahasiswa. Untuk skala nasional  antar perguruan tinggi negeri dan 

swasta, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya menduduki peringkat ke-211.  Posisi tersebut 

sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga jumlah 

mahasiswa  Universitas PGRI Adi Buana  Surabaya  semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

Peningkatan jumlah mahasiswa akan terkait dengan selektivitas penerimaan yang makin ketat.    

 Visi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tahun 2015-2019 adalah menjadi universitas 

unggul, menghasilkan kader bangsa berkarakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif (PAGI). 

Pada  periode  2015-2019  Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sudah harus mencapai  

teaching and learning university.  Arah kebijakan dan strategi bidang kemahasiswaan dan 

alumni harus didorong ke tahapan tersebut  melalui Pogram Hasta Cita  yang meliputi: 

peningkatan produktivitas  dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, peningkatan atmosfir 

akademik, penataan kurikulum, perluasan kesempatan belajar,  peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, peningkatan sumber pendanaan dan kesejahteraan, peningkatan kepuasaan 

stakeholder, serta peningkatan kapasitas teknologi informasi.           

Arah kebijakan dan strategi  bidang kemahasiswaan  terkait dengan Hasta  Cita 

dijabarkan sebagai berikut.  

a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan diimplematasikan 

pada peningkatan kuantitas dan kualitas proposal hibah PKM  beserta  target 

pemerolehannya.  Strategi yang ditempuh  adalah  meningkatkan kuantitas dan kualitas 
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dosen pembimbing,  meningkatkan kuantitas dan kualitas proses pembimbingan, 

mempersiapkan antisipasi pelaksanaan PKM, serta  mengintegrasikan program PKM 

dengan program kegiatan kurikuler (Mata kuliah, KKN, Magang, PKL).   

Target capaian  bidang PKM hingga tahun  2019 sebagai berikut.  

 Tahun 2017 Tahun 2018  Tahun 2019 

Jumlah PKM KT yang 

diunggah 400 judul, yang 

lolos 5-8 judul     

Jumlah PKM KT yang 

diunggah 600 judul , yang 

lolos 8-10 judul     

Jumlah PKM KT yang 

diunggah 800 judul, yang 

lolos 10-15 judul     

Jumlah PKM Non GT 

yang diungah 500 judul, 

yang  lolos  8-10 judul 

Jumlah PKM Non GT yang 

diungah 700 judul, yang  

lolos 10-15 judul 

Jumlah PKM Non GT yang 

diungah 800 judul, yang  

lolos 15-20 judul 

 

b. Peningkatan atmosfir akademik  diimplementasikan pada pelaksanaan berbagai 

kegiatan seperti workshop kewirausahaan, seminar pendidikan karakter, pelatihan 

penguatan softskill  dan hardskill. Strategi yang  ditempuh melalui  sosialisasi nilai-

nilai karakter “Semangat PAGI”, menciptakan sistem penerapan nilai karakter 

“Semangat PAGI”, serta mengawal penerapan nilai karakter “Semangat PAGI”  

Target capaian  atmosfer  kegiatan kemahasiswaan (Menumbuhkembangkan 

Karakter Semangat “PAGI”). 

No Komponen Baseline 2017 2018 2019 

1. Pemahaman 

nilai karakter  

“Semangat 

PAGI” 

50 % 

mahasiswa 

memahami 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

60 % 

mahasiswa 

memahami 

karakter 

“Semangat 

PAGI” 

70 % 

mahasiswa 

memahami 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

90 % 

mahasiswa 

memahami 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

2. Pengamalan 

nilai karakter  

“Semangat 

PAGI” 

50 % 

mahasiswa 

melaksanakan 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

60 % 

mahasiswa 

melaksanakan 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

70 % 

mahasiswa 

melaksanakan 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

90 % 

mahasiswa 

melaksanakan 

karakter  

“Semangat 

PAGI” 

 

c. Penataan kurikulum terkait kegiatan kemahasiswaan diimplementasikan pada 

peningkatan kurikulum kegiatan kemahasiswaan (LKMM, PKM, PKKMB) dan 

standar penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan. Strategi yang ditempuh  adalah  
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meningkatkan kualitas  narasumber LKMMTD serta melakukan monev pelaksanaan 

LKMMTD oleh fakultas.  Penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan  pada tahun 

2015 yang lampau semua prodi sudah melaksanakan LKMMTD secara mandiri, tapi  

masih ada yang belum optimal pelaksanaan LKMMTD dalam hal materi dan 

narasumber. Target pada tahun 2017-2019  semua prodi sudah melaksanakan 

LKMMTD sesuai dengan kurikulum dan narasumber yang representatif. 

d. Perluasan kesempatan belajar  diimplementasikan  pada  penambahan kuota 

peserta pelatihan/workshop di berbagai bidang kegiatan kemahasiswaan,  

penambahan/perluasan akses sumber belajar, peningkatan jumlah dan ragam   

narasumber dari praktisi, termasuk dari alumni,  serta peningkatan kuantitas dan 

kualitas magang di dunia kerja (perusahaan/institusi lain). Strategi yang ditempuh 

adalah  mengadakan pelatihan/magang  secara terjadwal  dan wajib diikuti  

mahasiswa, meningkatkan kerja sama dengan perusahan/institusi dan narasumber  

lain, menambah dan memperluas akses/ sumber belajar seperti perpustakaan, 

akses internet, laboratorium, tempat pelatihan kerja/ketrampilan,  sanggar, serta 

berbagai unit kegiatan kemahasiswaan yang juga memiliki jaringan dengan alumni. 

Pada 20190  diharapkan fasilitas untuk perluasan kesempatan belajar telah tersedia 

secara layak di semua prodi dan semua mahasiswa sudah pernah mengikuti 

magang dan pelatihan terkait bidang keahlian dan profesi masing-masing. 

e. Peningkatan kualitas SDM  bidang kemahasiswaan diimplementasikan  melalui  

peningkatan kualitas pembimbing/pendamping kemahasiswaan dan pemerataan 

kesempatan menjadi pembimbing kemahasiswaan. Alumni dapat dilibatkan dalam 

rangka memperkuat SDM untuk pembimbingan/ pendampingan kegiatan 

kemahasiswaan.   Strategi  yang ditempuh adalah  meningkatkan kuantitas dan 

kualitas dosen, termasuk alumni, terkait dengan pembimbingan mahasiswa. Mulai 

tahun 2016 hingga 2019 semua dosen telah mengikuti PP OPPEK dan PP LKMM 

dan menjadi pembimbing/ pendamping  kemahasiswaan secara merata. 

f. Peningkatan sumber pendanaan bidang kemahasiswaan  diimplementasikan 

melalui peningkatan sumber pendanaan oleh institusi,  pemberdayaan kompetensi 

dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kegiatan yang bersifat profit. Strateginya 

adalah  peningkatan pengalokasian dana kegiatan kemahasiswaan dari SPP 
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mahasiswa serta peningkatan program kegiatan mahasiswa yang bersifat profit dari 

kegiatan mahasiswa yang bersifat kurikuler dan nonkurikuler. Membentuk jaringan 

dan kerja sama dengan alumni perlu dilakukan agar bidang usaha mahasiswa dapat 

menembus ke masyarakat luas.  Harapan hingga tahun 2019  adalah adanya 

sumber anggaran pendapatan institusi yang cukup untuk pembinaan dan 

peningkatan prestasi kegiatan kemahasiswaan yang berkisar  10 persen dari 

besaran SPP mahasiswa, adanya kegiatan pemberdayaan mahasiswa yang dapat 

menghasilkan profit/pendapatan yang mendukung pengembangan kompetensi dan 

keterampilan di tiap-tiap prodi. 

g. Peningkatan  kepuasan stakeholder  diimplementasikan melalui peningkatan jumlah 

mahasiswa, meningkatkan jumlah dosen berkualitas, memperkuat jaringan dengan 

alumni, meningkatkan kualitas bahasa Inggris mahasiswa, memberikan kesadaran  

kepada para mahasiswa bahwa kuliah itu berinvestasi, meningkatkan keikutsertaan 

dosen dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam berbagai bidang (karya 

ilmiah, olahraga, seni budaya), meningkatkan kesadaran dosen untuk melinierkan 

gelar akademik dan kemampuannya, menumbuhkan motivasi kesadaran kepada 

civitas akademika agar  terakreditasi untuk A institusi dan prodi, serta meningkatan 

promosi secara teratur  yang tidak hanya menjual produk tapi  memberikan 

kesadaran. Target  mulai  tahun 2017 hingga 2019  penenerimaan maha-siswa baru 

dapat mencapai minimal 2500 mahasiswa tiap tahunnya  dan terus bertambah  

sebanyak  10 persen setiap tahunnya.  Jumlah  jumlah dosen sesuai dengan rasio 

yang ditetapkan dikti.  Mulai tahun 2018 kelulusan mahasiswa diharapkan   lulus 

TOEFL dengan  skor  450 untuk S-1 dan 500 untuk S-2. Setiap tahun jumlah 

mahasiswa yang drop out menurun.  Tahun 2019, semua dosen lulusan S2 dan S3 

sudah linier. Tahun 2019  sebayak 70 persen. Tahun 2019  UNIPA masuk 5 besar 

kampus terbaik se-Jawa Timur versi Kopertis 7.  

h. Peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk kemahasiswaan diimplementasikan 

melalui penambahan dan penguatan fasilitas akses TI bidang kemahasiswaan, 

pendirian radio kampus sebagai ajang kreativitas  dan media  informasi untuk 

mahasiswa dan alumni, pendirian TV kampus sebagai ajang kreativitas  dan media 

informasi untuk mahasiswa dan alumi. Strategi yang ditempuh  adalah 
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meningkatkan fasilitas hotspot di setiap tempat strategis. meningkatkan fasilitas 

akses TI, menambah fasilitas bidang telekomonikasi, teknologi, dan informasi, 

seperti radio dan televisi.  Dengan adanya fasilitas teknologi informasi tersebut kerja 

sama dengan alumni dalam berbagai bidang  dapat ditingkatkan dan semakin jauh 

jangkauannya. Target yang hendak dicapai  adalah pada tahun 2017 hotspot sudah  

tersedia di setiap gedung kampus/perkuliahan, tiap mahasiswa memiliki password 

akses internet dengan Bandwidth 200. Memiliki radio kampus sebagai ajang 

kreativitas mahasiswa dan media  informasi untuk mahasiswa dan alumni. Pada 

tahun 2018-2019 hotspot tersedia di berbagai tempat strategis kampus yang 

dikunjungi mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki password akses internet dengan 

Bandwidth 300-500, memiliki televisi kampus sebagai ajang kreativitas dan media  

informasi untuk mahasiswa dan alumni.   

4. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja sama 

a. Pengembangan kualitas akreditasi institusi. 

b. Peningkatan daya saing kelembagaan di tingkat  Surabaya Jawa Timur, Nasional, 

Internasional. 

c. Peningkatan kerjasama internasional untuk pendidikan dengan model sister university 

dalam bentuk lecturer and/or student exchange, double degree, sandwich program 

atau program lain yang representative. 

d. Peningkatan dana riset dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

BUMN/swasta/PMA untuk peneliti dosen dan mahasiswa. 

e. Peningkatan dana-dana riset Regional, Nasional dan Internasional dari international 

agencies. 

f. National Class Entrepreneurial University (NCEU) memiliki daya saing tinggi serta 

mampu berkompetisi secara sehat dengan perguruan -perguruan tinggi Swasta 

lainnya 
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B. KERANGKA REGULASI 

1. Kerangka Regulasi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Bidang pendidikan 

Bidang pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik, 

profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial, guna mencapai keunggulan 

komperatif maupun kompetitif, perluasan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, 

memantapkan kurikulum untuk peningkatan pembelajaran, mengembangkan program 

sertifikasi profesi kependidikan dan profesi lainnya, serta memperkuat jejaring kemitraan 

dengan lembaga lain baik lokal, nasional, maupun internasional. 

a. Pelatihan entrepreneur bagi seluruh sivitas akademika. 

b. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang kontekstual serta relevan untuk 

semua program studi  dengan kebutuhan stake holder. 

c. Benchmarking proses pembelajaran. 

d. Meningkatkan daya tampung program studi dengan mempertimbangkan ketersediaan 

tenaga dan fasilitas. 

e. Memberdayakan program studi yang berdaya saing kuat sesuai dengan platform 

Universitas PGRI Adi BuanaSurabaya. 

f.      Mengembangkan program peningkatan kualifikasi  dan kompetensi tenaga 

kependidikan dan non kependidikan lainnya dalam rangka sertifikasi. 

g. Menetapkan standar mutu akademik dan non akademik, memantau ketercapaian 

standar dan menjaga mutu standar akademik. 

h. Peningkatan kapasitas lembaga untuk meraih program hibah kompetisi baik pada level 

regional,nasional maupun internasional. 

i.     Optimalisasi dan standarisasi laboratorium. 

j.      Mengembangkan kerjasama kelembagaan secara lokal, nasional dan internasional 

untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

k. Meningkatkan sistem informasi akademik. 

 

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

Sesuai dengan misi Universitas PGRI Adi BuanaSurabaya yaitu kontinuitas dalam 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka kebijakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat difokuskan untuk mendorong terjadinya proses penelitian dan 
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pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sehingga memunculkan karya inovatif, 

terdiseminasi secara luas dan memperoleh pengakuan baik tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 

a. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi penelitian. 

b. Memfasilitasi payung penelitian dan kelompok-kelompok penelitian dalam berbagai 

disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu 

c. Mengembangkan sistim informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Memfasilitasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki 

daya saing tinggi. 

e. Mengembangkan jejaring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

berbagai lembaga dan perguruan tinggi baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 

f.      Menerapkan hasil penelitian untuk pengembangan proses pendidikan. 

g. Merintis pengembangan pusat pengkajian dan penelitian yang bertaraf nasional dan 

internasional. 

h. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil dalam mengembangkan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan dan sinergis. 

i.     Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

secara periodik yang dikoordinasikan oleh LPPM. 

j.     Mengembangkan program mitra kerja dengan unsur masyarakat, organisasi profesi, 

LSM, dan pihak pemerintah untuk menciptakan akses informasi, komunikasi dalam 

menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

k. Menjadikan KKN mahasiswa sebagai wahana promosi yang strategis.  

l.     Menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis profit didasarkan 

tematik yang telah dilakukan. 

m. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan pada setiap unit kerja secara transparan dan 

melakukan sinergi sebagai rintisan bersama masyarakat industri dan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan daya saing serta kemandirian nasional dengan 

melibatkan stakeholder.  

 

2. Kerangka Regulasi Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian 

Kerangka regulasi bidang kemahasiswaan dan alumni  dikaitkan dengan 

progam Hasta Cita Unipa adalah sebagai berikut.  
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1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan ditempuh 

melalui regulasi: 

a. Penerbitan peraturan terkait penggunaan sarana gedung dan ruang kantor 

yang ada   secara efektif.   

b. Perbaikan dan pembaharuan  sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya 

perangkat LCD. Sarana dan prasarana itu meliputi   ruang kelas, ruang dosen, 

ruang workshop atau seminar, laboratorium, serta  fasilitas penunjang seperti  

tempat parkir, kantin, dan tolitet.  

c. Pembakuan ruang secara khusus untuk setiap dosen sesuai prodi. 

2. Peningkatan atmosfir akademik  ditempuh melalui regulasi:  

a. Secara taat menerapkan aturan dikti  terrbitan SK kait rasio  dosen dan 

mahasiswa. 

b. Penerbitan SK  tim jafa di tingkat prodi khusus untuk usulan asisten ahli,  tim 

jafa di tingkat prodi dan fakultas untuk usulanlektor; tim jafa di tingkat prodi, 

fakultas, dan universitas untuk usulan lektor kepala;  tim jafa khusus usulan 

guru besar dan link ke kopertis. 

c. Penerbitan aturan mengenai sistem rekrutmen dosen/mahasiswa harus  

memiliki karakter “Semangat PAGI” 

d. Penerbitan aturan batasan waktu terkiat dosen yang melanjutksan studi. 

e. Melakukan  pemetaan dosen berbasis keahlian. 

3. Penataan kurikulum terkait standar penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan 

ditempuh melalui regulasi  Peningkatan kinerja tim penjaminan mutu, terutama 

yang berkaitan dengan kurikulum agar tidak tertinggal dengan perkembangan 

zaman. 

4. Perluasan kesempatan belajar ditempuh melalui regulasi Penerbitan aturan  

pendanaan dari kampus tentang pemberian beasiswa bagi dosen yang sedang 

menempuh pendidikan S-3. 

5. Peningkatan kualitas SDM  ditempuh melalui regulasi Mengirim  tenaga 

kependidikan dan karyawan untuk secara aktif meningkatkan kemampuan melalui 

kegiatan studi lanjut atau pelatihan. 

6. Peningkatan  kepuasan stakeholder   ditempuh melalui regulasi: 
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a. Penerbitan aturan ”mempertegas jumlah minimal dana pensiunan yang 

diterima oleh dosen dan karyawan. 

b. Menaikkan kontribusi yayasan untuk dana pensiun. 

c. Menambah insentif dosen DPK bila pendapatannya lebih rendah. 

d. Menaikkan gaji dosen dengan minimal setara gaji PNS melalui kenaikan 

tunjangan  doktor dan profesor. 

e. Menaikkan gaji karyawan melalui penghargaan karyawan berprestasi. 

7. Peningkatan sumber pendanaan   ditempuh melalui regulasi: 

a. Melakukan  deversifikasi usaha  dengan melakukan kerja sama dengan 

lembaga lain. 

b. Mengembangkan unit-unit usaha yang telahbitan aturan  ada, baik yang 

berbasis dalam kampus maupun yang melibatkan  masyarakat luar. 

c. Melibatkan program studi   untuk melakukan usaha yang bersifat profit sesuai 

bidang keahlian 

d. Meningkatan promosi  dalam rangka peningkatan jumlah mahasiswa dari tahun 

ke tahun. 

8. Peningkatan kapasitas teknologi informasi ditempuh melalui regulasi: 

a. Peningkatan kapasitas layanan berupa penambahan titik layanan dan 

pembaharuan teknologi. 

b. Melakukan dukungan berbasis IT kepada semua dosen untuk mengisi data 

base dosen di MITRA (Manajemen Informasi Terintegrasi Adi Buana). 

c. Melakukan penataan data base karyawan pada MITRA. 

 

3. Kerangka Regulasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

Kerangka regulasi bidang kemahasiswaan dan alumni  dikaitkan dengan progam 

Hasta Cita Unipa adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan ditempuh 

melalui regulsi: 

1) Penerbitan SK Rektor yang mewajibkan  setiap dosen  membimbing PKM 

minimal 5 mahasiswa/kelompok  dalam satu masa PKM. 

2) Sosialisasi penyegaran materi PKM bagi dosen pembimbing. 
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3) Pembentukan TIM Pengendali mutu PKM. 

4) Workshop penulisan PKM bagi mahasiswa. 

b. Peningkatan atmosfir akademik  ditempuh melalui regulasi:  

1) Pemasangan poster, spanduk, dan baliho uraian nilai-nilai karakter“ 

Semangat PAGI” 

2) Perbanyakan dan penyebaran buku nilai karakter “Semangat PAGI” 

3) Penerbitan buku tata krama berkehidupan kampus. 

4) Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa ber-SK Rektor. 

5) Pembentukan kelompok mahasiswa Kreatif-Inovatif. 

6) Menyelenggarakan seminar Pendidikan Karakter (soft skill). 

7) Menyelenggarakan workshop dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan 

para praktisi dan alumni yang berhasil.    

c. Penataan kurikulum terkait standar penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan 

ditempuh melalui regulasi penyusunan form monev untuk kegiatan  LKMMTD. 

d. Perluasan kesempatan belajar ditempuh melalui regulasi:  

1) Menyusun jadwal pelatihan dan pelaksanaannya wajib diikuti  mahasiswa 

sesuai bidang dan minatnya. 

2) Kerja sama dengan institusi lain/perusahaan/alumni  untuk memperluas dan 

meningkatkan  kesempatan belajar. 

3) Menambah dan memperluas akses/sumber belajar yang telah ada. 

e. Peningkatan kualitas SDM  bidang kemahasiswaan ditempuh melalui regulasi: 

1) Pemberian tugas kepada dosen untuk mengikuti  PP OPPEK dan PP LKMM. 

2) Pemberian tugas  kepada dosen untuk menjadi pembimbing kegiatan 

kemahasiswaan. 

3) Mengikutsertakan dosen  untuk mengikuti workshop yang diadakan BNSP 

dalam rangka pembentukan Lembaga Sertivikasi Profesi (LSP). 

4) Meningkatkan dan memperluas  jaringan kerja sama dengan  alumni.       

f. Peningkatan sumber pendanaan bidang kemahasiswaan  ditempuh melalui 

regulasi: 

1) Pengalokasian secara khusus dana kegiatan kemahasiswaan dari SPP 

Mahasiswa (dalam RAPBU). 
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2) Mengembangkan kegiatan kewirausahaan mahasiswa dari latar belakang prodi 

masing-masing sehinga memperoleh profit, misalnya catering, tata busana, 

konveksi, tata rias/salon, pertunjukan seni budaya, olahraga, bengkel, dll. 

3) Membangun unit usaha koperasi mahasiswa, toko, gerai atau sejenisnya, untuk 

menampung dan memasarkan produk  unggulan karya mahasiswa. 

4) Kerja sama dengan alumni terkait bidang kewirausahaan dan pemasarannya. 

g. Peningkatan  kepuasan stakeholder  ditempuh melalui regulasi: 

1) Memberi fasilitas/beasiswa kepada dosen untuk menempuh jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi dan linier. 

2) Rekrutmen dosen baru yang  berkualitas sesuai dengan rasio kebutuhan. 

3) Mendorong peningkatan status  akreditasi tiap-tiap prodi dan institusi.   

4) Memperkuat jaringan dengan alumni dalam rangka mencari masukan dan 

peluang ke depan. 

5) Menentukan standar kemampuan berbahasa Inggris untuk lulusan. 

6) Melakukan promosi secara efektif dan teratur terkait bidang kemahasiswaan.  

h. Peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk kemahasiswaan ditempuh melalui 

regulasi: 

1) Melakukan kerja sama dengan provider skala nasional. 

2) Rekrutmen karyawan bidan TI yang berkualitas. 

3) Membentuk tim untuk pendirian stasiun radio dan televisi.  

4) Pelatihan  broadcasting untuk mahasiswa  

4. Kerangka Regulasi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja sama 

Kerangka regulasi bidang hubungan masyarakat dan kerjasama dikaitkan dengan 

Program Hasta Cita Unipa Surabaya sebagai berikut: 

a. Peningkatan produktivitas dan efisien penyelenggaraan pendidikan ditempuh 

melalui regulasi: 

1) Rekrutmen dosen sesuai dengan disiplin ilmu dan rasio antara mahasiswa dan 

dosen. 

2) Mengkader dosen baru dengan sistem counterpart. 

3) Pembentukan Tim Teaching pada Matakuliah sebidang di setiap prodi di 

fakultas. 
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b. Peningkatan atmosfir akademik ditempuh melalui regulasi: 

1) Menyelenggarakan workshop kurikulum berbasis KKNI melalui kerjasama 

dengan institusi yang kompeten. 

2) Mengirim dosen-dosen yang studi lanjut ke S3 bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan di dalam dan di luar negeri. 

3) Memberikan bantuan biaya studi lanjut kepada dosen yang studi lanjut di luar 

negeri. 

4) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri 

dalam rangka peningkatan kompetensi dosen. 

5) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri 

dalam rangka melakukan penelitian bersama.  

c. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan kewirausahaan yang Penataan 

kurikulum terkait standar penjaminan mutu lulusan ditempuh melalui workshop 

penyusunan kurikulum berbasis KKNI dengan melibatkan stakeholher.  

d. Perluasan kesempatan belajar ditempuh melalui: 

1) Kerja sama dengan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam 

rangka meningkatkan kualifikasi dosen melalui studi lanjut S3. 

2) Menambah dan memperluas akses/sumber belajar yang telah ada. 

e. Peningkatan kualitas SDM Bidang hubungan masyarakat dan kerjasama ditempuh 

melalui regulasi: 

1) Pemberian tugas kepada dosen dan staf  untuk mengikuti workshop hubungan 

masyarakat/public relations. 

2) Mengikutsertakan dosen untuk mengikuti workshop yang diadakan BNSP 

dalam rangka pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

3) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan alumni. 

f. Peningkatan sumber pendanaan bidang hubungan masyarakat dan kerjasama 

ditempuh melalui: 

1) Pengalokasian secara khusus dana kegiatan hubungan masyarakat dan kerja 

sama. 
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2) Mengalokasian kegiatan kewirausahaan mahasiswa dari latar belakang prodi 

masing-masing, sehingga memperoleh profit, misalnya catering, tata busana, 

konveksi, tata rias/salon, pertunjukkan seni budaya, olahraga, bengkel, dll. 

3) Membangun unit usaha koperasi mahasiswa, took, gerai atau sejenisnya, untuk 

menampung dan memasarkan produk unggulan karya mahasiswa.     

4) Kerjasama dengan perusahaan dalam kaitannya untuk kegiatan yang didanai 

dari CSR. 

g. Peningkatan kepuasan stakeholder ditempuh melalui regulasi: 

1) Memetakan kebutuhan masyarakat terutama di kantong-kantong asal 

mahasiswa Unipa Surabaya.  

2) Rekrutmen dosen baru yang berkualitas sesuai dengan rasio kebutuhan. 

3) Mendorong peningkatan status akreditasi tiap-tiap prodi dan institusi. 

4) Memperkuat jaringan dengan alumni dalam rangka mencari masukan dan 

peluang ke depan. 

5) Menentukan standar kemampuan berbahasa Inggris untuk lulusan Unipa 

Surabaya. 

h. Peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk hubungan masyarakat dan 

kerjasama ditempuh melalui regulasi: 

1) Melakukan kerjasama dengan provider skala nasional. 

2) Melaksanakan kerja sama dengan TV lokal untuk rintisan TV Pendidikan Unipa 

Surabaya. 

3) Membentuk tim untuk pendirian televisi pendidikan. 

4) Pelatihan broadcasting untuk mahasiswa. 

5) Mengembangkan sistem tracer study berbasis TI. 
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BAB IV 

P E N UT U P 

 

Rencana Strategis (Renstra) UNIPA Surabaya tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan 

bagi seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan UNIPA Surabaya yang mencakup: fakultas, 

program studi, lembaga, biro, dan UPT, dalam menyusun rencana strategis atau tujuan yang 

hendak dicapai oleh satuan kerja/unit kerja. Pelaksanaan renstra membutuhkan penjabaran yang 

lebih rinci, sehingga tindak lanjut yang sangat mendesak yakni  menyusun Rencana Operasional 

(RENOP) UNIPA Surabaya. 

Implementasi Renstra perlu dukungan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan 

sosialisasi kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Pengguna Lulusan. 

Sosialisassi Renstra hendaknya dirancang se-efektif dan se-efisien dengan memanfaatkan semua 

sumber daya yang tersedia dan menjangkau semua lapisan pemangku kepentingan. 

Perkembangan Dunia yang sangat cepat, membutuhkan tanggapan yang tepat dan akurat  

pula, sehingga Renstra  ini dapat ditinjau kembali sejalan dengan dinamika peraturan perundangan 

dan kebijakan di lingkungan Kemenristekdikti.   

Penghargaan yang sangat tinggi disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan 

atas segala bentuk partisipasinya sehingga Renstra UNIPA Surabaya dapat diselesaikan.  
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