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KATA PENGANTAR 

 

         Rencana Induk Pengembangan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

(UNIPA Surabaya) yang disebut RIP merupakan rencana pengembangan 

kelembagaan UNIPA Surabaya yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam 

menyusun dan mengembangkan rencana strategis (Renstra) UNIPA 

Surabaya.   

         RIP ini disusun dengan melibatkan unsur pendiri, pengurus PPLP PT 

PGRI Surabaya sebagai badan penyelenggara UNIPA Surabaya, pimpinan 

universitas, fakultas/program studi/biro dan unit kerja, serta dosen dan 

tenaga kependidikan di lingkungan UNIPA Surabaya, dengan 

memperhatikan potensi sumber daya UNIPA Surabaya dan peluang serta 

kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan. Draf RIP yang telah 

disusun oleh TIM selanjutnya dibahas di Senat UNIPA Surabaya untuk 

mendapatkan masukkan serta pertimbangan Senat, yang selanjutnya hasil 

final diusulkan kepada PPLP PT PGRI Surabaya. 

         Pimpinan dan Pengurus PPLP PT PGRI Surabaya mengucapkan 

terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor UNIPA Surabaya, TIM 

dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RIP UNIPA Surabaya ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa RIP 

ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sepanjang periode 2008-2029, 

RIP ini bisa dilakukan revisi seperlunya dengan memperhatikan dinamika 

masyarakat dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi. Semoga 

bermanfaat. 

       Surabaya, 10 Juni 2008 

       Ketua PPL PT PGRI Surabaya, 

 

       ttd. 

 

       Drs. Masini Atmadji 
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SURAT KEPUTUSAN  

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SURABAYA (PPLP PT PGRI SURABAYA) 

Nomor: 088/PPLP PT PGRI.S/U/VI/2008 
Tentang 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2008-2029 
 

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SURABAYA (PPLP PT PGRI SURABAYA) 

 

Menimbang : 1. Bahwa pengembangan kelembagaan Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya dalam upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, dan sasaran 
yang telah ditetapkan, diperlukan Rencana Induk Pengembangan 
(RIP) yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kondisi 
masyarakat sebagai pengguna pendidikan; 

2. Bahwa untuk memenuhi butir 1 di atas, perlu ditetapkan Rencana 
Induk Pengembangan (RIP) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
tahun 2008-2029, dalam keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga 
Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Surabaya (PPLP PT PGRI 
Surabaya). 

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional;  

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47/D/O/1998 tentang Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya; 
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PT PGRI 

Surabaya; 
7. Statuta  Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus PPLP PT PGRI Surabaya dengan Pimpinan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tanggal 27 Mei 2008. 

   

                     MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya Tahun 2008-2029; 
Kedua : Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya digunakan sebagai acuan pokok dalam penyusunan dan 
pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya; 

Ketiga : Bila terjadi kesalahan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana 
mestinya. 

 

Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal : 10 Juni 2008  

 
Ketua,        Sekretaris, 
 
 
Drs. Masini Atmadji      Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M. 
 

Tembusan: 
1. Rektor; 
2. Para Wakil Rektor; dan 
3. Para Dekan/Direktur/Ka.Lembaga/Ka. Biro/Ka.Unit. 
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RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

2008-20029 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang lebih dikenal dengan UNIPA 

Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang cukup tua di 

Surabaya. Berawal dari didirikannya sebuah perguruan tinggi perjuangan 

untuk peningkatan mutu guru yang bernama IKIP PGRI Sarmidi Mangun 

Sarkoro (1971) dan selanjutnya berubah menjadi IKIP PGRI Surabaya (SK 

Mendidbud Nomor 070/07/1985), kemudian dalam perkembangannya pada 

tanggal 20 Mei 1998 melakukan revitalisasi dan merger kelembagaan dengan 

STTL Adi Buana Surabaya (SK Mendikbud RI Nomor 47/D/O/1998), menjadi 

UNIPA Surabaya yang lebih dikenal dengan UNIPA Surabaya. Perubahan 

tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan relevansi, efektivitas, dan efisiensi 

serta peluang dan tantangan global pengelolaan perguruan tinggi yang sehat 

di bawah naungan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan 

Tinggi PGRI Surabaya (PPLP PT PGRI Surabaya). 

Kebijakan dasar pengembangan perguruan tinggi di Indonesia ke depan 

berpijak pada Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (Higher Education 

Long Term Strategy, HELTS) 2003-2010 yang bertujuan untuk mengarahkan 

perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa yang dilandasi 

otonomi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan organisasi. Dalam 

perkembangannya UNIPA Surabaya selalu mengacu pada pola pengelolaan 

perguruan tinggi dengan strategi jangka panjang, peningkatan daya saing, 

otonomi, dan desentralisasi maupun peningkatan kesehatan organisasi, mulai 
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layanan tingkat universitas sampai pada layanan tingkat program studi, 

sebagai kebijakaan Universitas pada saat ini dan masa yang akan datang.  

UNIPA Surabaya sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang sedang 

berkembang tidak dapat dipungkiri perlu untuk selalu mengadakan  suatu 

kerja sama yang baik antar perguruan tinggi. Kerja sama yang dimaksud 

adalah suatu usaha untuk mengemban Tridharma Perguruan Tinggi yaitu (a) 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk 

meningkatkan kualitas lulusan, b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

penelitian dalam bidang kependidikan pada khususnya dan bidang industri 

pada umumnya dan (c) Meningkatkan kualitas penyelengaraan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

B. Visi UNIPA Surabaya 

Menjadi Universitas yang mampu menghasilkan kader bangsa berperilaku keilmuan, 

profesional, berjiwa kewirausahaan yang berbasis riset.  

 

C. Misi UNIPA Surabaya 

1. Mengembangkan pola kepemimpinan yang proporsional yang berasaskan ing 

ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani; 

2. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kontekstual, yang relevan dengan 

kebutuhan warga belajar dan pasar; 

3. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menunjang 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

4. Mengembangkan akuntabilitas organisasi dan manajemen internal; 

5. Menjamin kontinuitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

6. Mengembangkan riset dan kewirausahaan yang menunjang pembangunan 

masyarakat; dan 

7. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

 

D. Tujuan  

Selaras  dengan visi dan misi UNIPA Surabaya di atas, maka tujuan 

UNIPA Surabaya adalah: 
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1. Membentuk insan yang tanggap, tangguh, berilmu, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, pelopor pembangunan yang 

berkelanjutan dan pewaris budaya; 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam dan di luar 

universitas; 

3. Menghasilkan tenaga ahli dan atau profesi, sarjana, magister, dan doktor 

yang sesuai dengan asas dan jati diri universitas; 

4. Membina, mengembangkan dan memberdayakan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau seni bedasarkan pola pikir ilmiah dan kewirausahaan. 

 

Rencana pengembangan UNIPA Surabaya dilakukan dengan berdasar 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi, 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang 

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, Undang-Undang Sistem Pendididikan 

Nasional Nomor 20/2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen serta Statuta UNIPA Surabaya. 

Pada tahun 2008 UNIPA Surabaya memiliki 20 Program Studi 

sebagaimana di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 Program Studi dan Status Akreditasi di UNIPA Surabaya 

No FAK/PRODI STATUS NOMOR SK 

1 FKIP 

Bimbingan dan 
Konseling 

Terakreditasi B 026/BAN-PT/Ak-IX/S1/I/2006 

Pend. Matematika Terakreditasi B 022/BAN-PT/Ak-IX/S1/XII/2005 

Pend. Bahasa 
Indonesia 

Terakreditasi B 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 

Pend. Bahasa 
Inggris 

Terakreditasi B 017/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 

Pend. Seni Rupa Terakreditasi B 036/BAN-PT/Ak-IX/S1/III/2006 

Pend. PPKn Terakreditasi B 017/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 

Pend. PKO Terakreditasi B 017/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 

Pend. PKK Terakreditasi B 024/BAN-PT/Ak-IX/S1//XII/2006 

Pend. PGTK Terakreditasi C 006/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-II/IX/2006 

Pend. Guru Sekolah 
Dasar 

- Izin Penyelenggaraan Dirjen 
Dikti1938/D/T/2007 

2 FMIPA 

Biologi Terakreditasi B 014/BAN-PT/Ak-IX/S1/VIII/2005 

Statistika Terakreditasi C 010BAN-PT/Ak-IX/S1/VII/2005 
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3 EKONOMI 

Akuntansi Terakreditasi B 007/BAN-PT/Ak-IX/S1/VI/2005 

Manajemen Terakreditasi B 012/BAN-PT/Ak-IX/S1/VII/2005 

4 TEKNIK 

Teknik elektro Terakreditasi B Dirjen Dikti 888?D/T/2004 

Teknik Lingkungan Terakreditasi B Dirjen Dikti 889/D/T/2004 

Teknik Perencanaan 
Wil & Kota 

Terakreditasi B Dirjen Dikti 891/D/T/2004 

Teknik Industri Terakreditasi B 026/BAN-PT/Ak.IX/S1/I/2006 

5 D III Kebidanan Terakreditasi C Dirjen Dikti 2587/D/T/2006 

6 Program 
Pascasarjana TEP 

Terakreditasi  A 012/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2006 
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E. Arah dan Target Pengembangan 
 

 
Tabel 1.2. Tahapan Pengembangan UNIPA Surabaya 

 
 

Komponen 

Tahap I 
2008-2016 

Penguatan Kader Bangsa 
Berkarakter PAGI 

 

 
Tahap II 

2017-2023 
Pergururuan Tinggi Unggul 

Tingkat Nasional  
 

Tahap III 
2024-2029 

Perguruan Tinggi Go Regional 
ASEAN  

Definisi UNIPA Surabaya menghasilkan 
lulusan yang memiliki kompetensi 
sesuai bidang keahliannya 
dengan karakter Peduli, Amanah, 
Gigih, dan Inovatif (PAGI) serta 
mampu berperan aktif dalam 
pelaksanaan pembangunan 
nasional. 
 

UNIPA Surabaya menjadi 
Perguruan Tinggi yang mampu 
bersaing di Wilayah Jawa Timur 
dan di tingkat nasional. 

UNIPA Surabaya menjadi 
Perguruan Tinggi yang mampu 
bersaing di tingkat nasional dan di 
tingkat regional ASEAN. 

Target 1. Memiliki mahasiswa dan 
lulusan berkarakter PAGI.  

2. Memiliki buku ajar dan sistem 
pembelajaran yang baik. 

3. Memiliki dosen berkualifikasi 
Lektor Kepala dan Guru Besar 
secara memadai. 

4. Memiliki dosen berkualifikasi 
doktor secara memadai 

5. Memiliki jaminan bahwa 

1. Memiliki lulusan yang mampu 
bersaing di dunia kerja pada 
skala nasional. 

2. Memiliki komponen dan sistem 
pembelajaran yang lebih baik. 

3. Peningkatan jumlah dosen 
berkualifikasi Lektor Kepala dan 
Guru Besar.  

4. Peningkatan jumlah dosen 
berkualifikasi doktor.  

1. Memiliki lulusan yang mampu 
bersaing di dunia kerja pada 
skala regional ASEAN. 

2. Penyempurnaan bangunan dan 
fungsi kampus baru.  

3. Menjadi perguruan tinggi 
berperingkat 3 terbaik di 
Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur. 

4. Menjadi perguruan tinggi 
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seluruh kegiatan akademik 
berjalan sesuai dengan 
ketentuan Dikti. 

6. Memiliki sarana dan prasarana 
yang mendukung administrasi 
akademik dan kegiatan 
kemahasiswaan dengan baik. 

7. Memiliki dosen yang mampu 
melakukan penelitian dengan 
baik. 

8. Memiliki dosen yang mampu 
melakukan pengabdian 
kepada masyarakat dengan 
baik secara baik. 

9. Mimiliki jurnal online ber-ISSN 
dengan baik. 

10. Memiliki publikasi jurnal ilmiah 
dosen tingkat nasional 
maupun internasional. 

11. Memiliki akreditasi yang baik 
untuk seluruh prodi dan 
institusi. 

12. Memiliki sejumlah kerjasama 
dengan lembaga lain baik 
nasional maupun 
internasional. 

13. Menjadi perguruan tinggi 
berperingkat 10 terbaik di 
Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur 

14. Menjadi perguruan tinggi 

5. Memiliki sarana dan prasarana 
yang mendukung administrasi 
akademik dan kemahasiswaan 
dengan lebih baik. 

6. Peningkatan jumlah dosen yang 
mampu melakukan penelitian 
dengan baik.  

7. Peningkatan jumlah dosen yang 
mampu melakukan pengabdian 
kepada masyarakat dengan 
lebih baik. 

8. Mimiliki jurnal online ber-ISSN 
dan terakreditasi nasional. 

9. Peningkatan jumlah publikasi 
jurnal ilmiah dosen tingkat 
nasional maupun internasional. 

10. Peningkatan status akreditasi 
prodi dan institusi. 

11. Peningkatan kualitas 
implementasi program 
kemitraan dengan lembaga lain 
baik nasional maupun 
internasional. 

12. Memiliki kampus baru sebagai 
pengembangan dari kampus 
yang sudah ada. 

13. Menjadi perguruan tinggi 
berperingkat 5 terbaik di 
Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur. 

14. Menjadi perguruan tinggi 

berperingkat 50 terbaik di 
Indonesia. 
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berperingkat 100 terbaik di 
Indonesia. 
 

berperingkat 70 terbaik di 
Indonesia. 

 
Strategi 1. Menjadikan karakter PAGI 

sebagai landasan kegiatan 
tridharma dan menjadi slogan 
seluruh sivitas akademika. 

2. Melaksanakan kaji ulang 
kurikulum dan memberikan 
pelatihan pembuatan buku ajar 
serta magang industry. 

3. Penguatan sistem informasi 
dan Pembentukan Tim Penilai 
Angka Kredit tingkat fakultas 
dan universitas. 

4. Memfasilitasi Dosen untuk 
Studi Lanjut dan melakukan 
rekruitmen Dosen muda 
berkualifikasi S3. 

5. Menjaminkan seluruh aktifitas 
akademik dalam dokumen 
Penjaminan Mutu. 

6. Pengembangan sistem 
Penjaminan Mutu di bidang 
pengembangan sarana 
prasarana pendidikan berbasis 
Informasi Teknologi (IT). 

7. Memberikan klinik penelitian 
hibah dikti dan memberikan 
dana hibah penelitian tingkat 
universitas minimal satu kali 

1. Melakukan uji kompetensi 
profesi setiap kemampuan 
akademik lulusan. 

2. Meningkatkan peran 
stakeholder dalam 
pengembangan kurikulum.  

3. Penguatan kinerja Tim Penilai 
Angka Kredit tingkat fakultas 
dan universitas.  

4. Memfasilitasi dan mendanai 
dosen untuk Studi Lanjut dan 
melakukan rekruitmen Dosen 
muda berkualifikasi S3. 

5. Standarisasi sarana dan 
prasarana penunjang 
pendidikan berbasis IT. 

6. Peningkatan kinerja klinik  
penelitian memberikan dana 
penelitian kepada dosen yang 
tidak berhasil mendapatkan 
dana hibah.  

7. Peningkatan kinerja klinik  
pengebdian dan memberikan 
dana pengabdian kepada prodi.  

8. Meningkatkan kualitas terbitan 
jurnal online ber-ISSN dan 
terakreditasi nasional. 

9. Memberikan pelatihan dosen 

1. Uji kompetensi profesi setiap 
kemampuan akademik lulusan. 

2. Memiliki kampus baru sebagai 
pengembangan dari kampus 
yang sudah ada. 

3. Mengelola lembaga sebagai 
secara taat azas mengacu 
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan 
memperhatikan SWOT analisis 
tingkat provinsi. 

4. Mengelola lembaga sebagai 
secara taat azas mengacu 
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan 
memperhatikan SWOT analisis 
tingkat nasional. 
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per tahun. 
8. Memberikan klinik pengabdian 

hibah dikti dan memberikan 
dana hibah pengabdian tingkat 
universitas minimal satu 
kegiatan per semester. 

9. Memberikan pelatihan upload 
jurnal online. 

10. Menjadikan publikasi artikel 
dalam jurnal ilmiah sebagai 
luaran wajib penelitian dan 
pengabdian. 

11. Meningkatkan peringkat 
akreditasi prodi dan institusi 

12. Membuat MoU kerja sama 
dengan institusi lain. 

13. Mengelola lembaga sebagai 
secara taat azas mengacu 
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan SWOT 
analisis tingkat provinsi.  

14. Mengelola lembaga sebagai 
secara taat azas mengacu 
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan SWOT 
analisis tingkat nasional. 
 

untuk bisa mempublikasikan 
jurnal internasional bereputasi. 

10. Meningkatkan peringkat 
akreditasi prodi dan institusi. 

11. Memantau penerapan MoU 
yang telah ditandatangani. 

12. Mengesahkan operasional 
kampus baru.  

13. Mengelola lembaga sebagai 
secara taat azas mengacu pada 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan 
memperhatikan SWOT analisis 
tingkat provinsi. 

14.  Mengelola lembaga sebagai 
secara taat azas mengacu pada 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan 
memperhatikan SWOT analisis 
tingkat nasional. 

Indikator 1. Semangat PAGI dijadikan yel-
yel seluruh kegiatan tridharma 

1. Melakukan uji kompetensi 
profesi setiap kemampuan 

1. Melakukan uji kompetensi 
profesi setiap kemampuan 



  

Rencana Induk Pengembangan UNIPA Surabaya                           9 | P a g e  

 

lulusan berkarakter PAGI.  
2. Kurikulum seluruh prodi sesuai 

dengan kebutuhan stakeholder 
dan setiap dosen menulis 
Buku Ajar. 

3. Jumlah dosen berkualifikasi 
Lektor Kepala minimal 20% 
dan Guru Besar minimal 
sebanyak 5 orang. 

4. Jumlah dosen berkualifikasi 
doktor minimal 50 orang 

5. Seluruh kegiatan akademik 
dilengkapai dengan dokumen 
kebijakan, standar, SOP, dan 
monitoring mutu. 

6. Seluruh sarana dan prasarana 
pendidikan dan 
kemahasiswaan dalam 
kategori baik. 

7. Jumlah penelitian dosen 
minimal satu judul per tahun, 
baik sebagai ketua maupun 
sebagai anggota. 

8. Pengabdian yang dilakukan 
dosen minimal satu judul per 
semester, baik sebagai ketua 
maupun sebagai anggota. 

9. Jumlah jurnal online ber-ISSN 
minimal satu jurnal per prodi 
dan diterbitkan secara rutin. 

10. Jumlah publikasi jurnal ilmiah 

akademik lulusan dengan lisensi 
BNSP. 

2. Meningkatkan peran 
stakeholder dalam 
pengembangan kurikulum  

3. Jumlah dosen berkualifikasi 
Lektor Kepala minimal 35% dan 
Guru Besar minimal sebanyak 8 
orang. 

4. Jumlah dosen berkualifikasi 
doktor minimal 60 orang 

5. Seluruh sarana dan prasarana 
pendidikan dan kemahasiswaan 
dalam kategori sangat baik 

6. Jumlah penelitian dosen yang 
didanai oleh pihak luar minimal 
satu judul per tahun, baik 
sebagai ketua maupun sebagai 
anggota. 

7. Pengabdian yang dilakukan 
dosen yang didanai oleh pihak 
luar minimal satu judul per 
semester, baik sebagai ketua 
maupun sebagai anggota. 

8. Memiliki satu jurnal online yang 
terakreditasi secara nasional 

9. Jumlah publikasi jurnal ilmiah 
dosen tingkat nasional minimal 
30% dari jumlah penelitian dan 
jurnal internasional minimal 
20%. 

akademik lulusan dengan 
lisensi BNSP secara bertahap.  

2. Perolehan peringkat Anugrah 
Kampus Unggulan (AKU) 
Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur pada peringkat 3 besar. 

3. Perolehan peringkat Kampus 
Terbaik tingkat nasional oleh 
Kemenristek Dikti berada  pada 
peringkat 50 besar. 
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dosen tingkat nasional minimal 
20% dari jumlah penelitian dan 
jurnal internasional minimal 
10%. 

11. Akrditasi seluruh prodi minimal 
B, sedangkan akreditasi 
institusi A. 

12. Jumlah MoU kerja sama 
dengan lembaga lain baik 
nasional maupun internasional 
di bidang pengembangan 
akademik minimal 12 buah per 
tahun. 

13. Perolehan peringkat Anugrah 
Kampus Unggulan (AKU) 
Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur pada peringkat 10 
besar. 

14. Perolehan peringkat Kampus 
Terbaik tingkat nasional oleh 
Kemenristek Dikti berada  
pada peringkat 100 besar. 
 

10. Akreditasi prodi 25% adalah A, 
lainnya B. Institusi mampu 
mempertahankan peringkat 
akreditasi A. 

11. Jumlah MoU kerjasama dengan 
lembaga lain baik nasional 
maupun internasional di bidang 
pengembangan akademik 
minimal 18 buah per tahun. 

12. Perolehan peringkat Anugrah 
Kampus Unggulan (AKU) 
Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur pada peringkat 5 besar. 

13. Perolehan peringkat Kampus 
Terbaik tingkat nasional oleh 
Kemenristek Dikti berada  pada 
peringkat 75 besar. 
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BAB II   

PERIODE 2008-2016  

PENGUATAN KADER BANGSA BERPERILAKU KEILMUAN, 

PROFESIONAL, BERJIWA KEWIRAUSAHAAN, DAN 

BERKARAKTER PAGI 

 

 

A. Tujuan/Target 

UNIPA Surabaya menghasilkan lulusan (kader bagsa) yang memiliki 

kompetensi sesuai bidang keahliannya dan karakter Peduli, Amanah, 

Gigih, dan Inovatif (PAGI) serta mampu berperan aktif dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional. 

 

B. Strategi Pencapaian 

1. Menjadikan karakter PAGI sebagai landasan kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi slogan seluruh sivitas 

akademika. 

Makna Semangat PAGI adalah semangat (spirit) yang 

diartikan sebagai kekuatan batin, perasaan hati untuk berkemauan, 

berkegiatan, membangkitkan kemauan. Segala sesuatu yang kita 

lakukan diawali dengan kekuatan batin kita untuk mau melakukan 

sesuatu, pada saat batin menyuruh maka kendaraan batin berupa 

fisik tergerak untuk melakukan apa yang menjadi kemauan hati, 

sehingga bangkit dan memperoleh tujuan yang dimaksud. Selain 

makna semangat, makna berikutnya adalah PAGI, yang memiliki 

pengertian awal atau cepat, dalam konteks kehidupan kampus awal 

dalam mengerjakan dan menuntas setiap tugas kampus merupakan 

ciri khas kehidupan masyarakat kampus di UNIPA Surabaya artinya 

cepat dalam merespons berbagai tantangan ke depan, awal dalam 

memberikan pelayanan terbaik pada mahasiswa, awal dalam 

menggagas berbagai ide-ide untuk kemajuan kampus, makna lain 
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awal adalah yang pertama atau yang terbaik. Maka dapat diambil 

benang merah yang lebih tepat lagi bahwa makna semangat PAGI 

adalah kompetisi untuk meraih pretasi yang pertama. Berkompetisi 

untuk meraih yang terbaik untuk diri, dengan maksud untuk 

kemajuan lembaga. Perubahan ilmu pengetahuan yang demikian 

cepat, cara kerja yang makin kompleks, teknologi yang makin 

canggih, keterbukaan, maka menuntut insan kampus UNIPA 

Surabaya untuk berkompetisi meraih yang terbaik untuk kemajuan 

diri dan lembaga.  

Semangat PAGI jug dimaknai sebagai nilai-nilai karakter yang 

mendalam dan tepat dalam pengertian sesuai dengan grand desain 

pembangunan yang dikembangkan pemerintah melalui 4 pilar 

nasional yakni olah hati, olahpikir, olahraga dan olahrasa.  

Semangat PAGI dipahami sebagai sumber inspirasi, dimaknai 

juga sebagai suatu program dan juga sebagai alat. Mengapa 

demikian karena PAGI yang dijelaskan sebagai makna awal, dini, 

pertama dan cepat, dalam konteks pembangunan karakter di 

pendidikan tinggi memiliki makna khusus yang diperlukan 

penjabaran yakni PAGI (P= Peduli (Caring), A= Amanah 

(Trustworthy), G= Gigih (Perseverance), I= Inovatif (Innovative). 

Makna awal, cepat dan pertama dalam semangat PAGI tersebut 

yang diterjemahkan dalam nilai-nilai karakter. Makna semangat, 

cepat, tepat, terbaik, dan berkarakter Peduli, Amanah, Gigih dan 

Inovatif adalah bagian dari semangat PAGI. Sehingga pemikiran 

berikutnya adalah mempraktikkan nilai-nilai karakter dengan penuh 

semangat. 

 

2. Melaksanakan kaji ulang kurikulum dan memberikan pelatihan 

penulisan Buku Ajar serta magang industrI 

 

Kaji ulang kurikulum untuk tingkat Universitas dilaksanakan 

tiga tahun sekali. Kurikulum yang dipergunakan oleh UNIPA 
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Surabaya saat ini mempergunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). Kaji ulang kurikulum pada UNIPA Surabaya dilakukan 

dengan pola bottom up yang mengikut sertakan semua pemangku 

kepentingan di UNIPA Surabaya. Pembahasan kurikulum tersebut 

dilakukan dengan melaksanakan Rapat Kerja pada tingkat 

Universitas. 

Sebelum Rapat Kerja tingkat Universitas dilakukan, 

sebelumnya akan didahului dengan pelaksanaan Rapat Kerja 

tingkat Fakultas. Dalam Rapat Kerja tingkat Fakultas, masing-

masing Fakultas akan melaksanakan Rapat Kerja Fakultas yang 

dihadiri oleh masing-masing program studi pada Fakultas terkait. 

Waktu pelaksanaan Rapat Kerja Universitas dilaksanakan setelah 

Rapat Kerja masing-masing Fakultas telah dilaksanakan. 

Rapat Kerja Fakultas memberikan sejumlah kurikulum dan 

masukan-masukan sebagai bahan kebijakan bagi terselenggaranya 

Rapat Kerja tingkat Universitas. Setelah laporan masing-masing 

Fakultas diserahkan kepada Universitas, maka selanjutnya UNIPA 

Surabaya akan melaksanakan Rapat Kerja tingkat Universitas yang 

dihadiri oleh seluruh unit/prodi yang ada di lingkungan UNIPA 

Surabaya. Berdasar hasil laporan masing-masing Fakultas, maka 

akan dibahas kebijakan-kebijakan strategis pengembangan UNIPA 

Surabaya ke depan, antara lain mewajibkan seluruh dosen untuk 

menulis Buku Ajar. Untuk mendapatkan buku ajar yang berkualitas, 

maka UNIPA Surabaya memberikan pelatihan penulisan buku ajar 

dengan mendatangkan narasumber dari pihak eksternal. 

 
3. Penguatan sistem informasi dan Pembentukan Tim Penilai 

Angka Kredit tingkat fakultas dan universitas. 

 

Upaya UNIPA Surabaya untuk meningkatkan kemampuan 

sistem informasi dilakukan dengan mempergunakan anggaran dari 

RAPBU dan dana lain yang tidak mengikat. Salah satu upaya yang 
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dilakukan adalah mengikuti hibah kompetisi K3 yang 

diselenggarakan oleh Ditjen Dikti Depdiknas pada tahun 2007. 

Terkait dengan pelaksanaan hibah K-3 ini, maka UNIPA Surabaya 

telah melakukan proses kelembagaan kegiatan ini untuk efisiensi 

dan efektivitas sistem pengaturan pelaksanaan program dan 

pengelolaan peralatan yang terkait dengan inherent ditangani Unit 

TI berdasar pada SK PPLP PT PGRI Surabaya Nomor 106/PPLP 

PT PGRI.SBY/C.1/III/2007.  

Pendirian Unit IT ini merupakan tonggak pertama 

dilakukannya pengembangan sistem teknologi informasi yang 

terintegrasi. Besar harapan yang diberikan kepada Unit TI, 

terutama terkait dengan pengembangan sistem pembelajaran 

berbasis TI di UNIPA Surabaya. Beberapa program pengembangan 

yang akan dilaksanakan di UNIPA Surabaya terkait dengan 

pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut. 

a. Penyiapan Kemampuan dan Ketrampilan SDM  dan Sosialisasi 

Internal; 

b. Pengadaan perangkat video conference dan penunjangnya; 

c. Peningkatan jangkauan layanan dan kapasitas jaringan 

komputer di UNIPA Surabaya; 

d. Pembuatan sistem groupware (collaborative software); 

e. Pembuatan website UNIPA Surabaya yang direncanakan 

bernama unipasby.ac.id; 

f. Pembuatan sistem pembelajaran terpadu berbasis IT; 

g. Pembuatan software terpadu (SINTA) untuk kegiatan Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro 

Administrasi Umum (BAU), Keuangan (SPP), dan Penjaminan 

Mutu; 

h. Peningkatan kapasitas bandwidth sesuai dengan kebutuhan. 
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4. Memfasilitasi Dosen untuk Studi Lanjut dan melakukan 

rekruitmen Dosen muda berkualifikasi S3 

 

               Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan dosen pasal 1 ayat (2), dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Maka 

kebijakkan universitas di arahkan untuk memfasilitasi para dosen 

untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan magister dan 

pendidikan doktor (S3) di dalam dan di luar negeri dengan 

memanfaatkan beasiswa dari pemerintah dan beasiswa dari UNIPA 

Surabaya.  

          

Tabel 2.1 Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional 

Akademik Dosen Yayasan UNIPA Surabaya 

 

No. 
Kualifikasi 
Akademik 

Jabatan Fungsional Akademik 

1 S1 (35 orang) 

Tenaga Pengajar  (17 orang) 

Asisten Ahli (9 orang) 

Lektor (7 orang) 

Lektor Kepala (2 orang) 

2 S2 (57 orang) 

Tenaga Pengajar (16 orang) 

Asisten Ahli (10 orang) 

Lektor (19 orang) 

Lektor Kepala (12 orang) 

3 S3 (5 orang) 
Lektor Kepala (1 orang) 

Guru Besar (4 orang) 

∑ 96 orang 96 orang  

 

         Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dosen tetap yayasan UNIPA 

Surabaya yang masih berkualifikasi akademik Sarjana (S1) 

sebanyak 35 orang atau 36%, yang berkualifikasi Magister (S2) 

sebanyak 57 orang atau 59%, sedangkan yang berkualifikasi doktor 
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(S3) hanya 5 orang atau 5,21%, itu pun berasal dari purna tugas 

dosen PTN.  

         Di samping dosen tetap yayasan, UNIPA Surabaya memiliki 

dosen DPK dari Kopertis Wilayah VII sebanyak 43 orang, yang 

disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini. 

 

Tabel 2.2 Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional 

Akademik Dosen DPK di UNIPA Surabaya 

 

No. Kualifikasi Akademik 
Jabatan Fungsional 

Akademik 

1 S1 (6 orang) Asisten Ahli (1 orang) 

Lektor (3 orang) 

Lektor Kepala (2 orang) 

2 S2 (32 orang) Asisten Ahli (11 orang) 

Lektor (9 orang) 

Lektor Kepala (12 orang) 

3 S3 (5 orang) Lektor (3 orang) 

Lektor Kepala (1 orang) 

Guru Besar (1 orang) 

∑ 43 orang 43 orang 

 

 

         Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dosen DPK yang dipekerjakan 

di UNIPA Surabaya sebanyak 43 orang, yang berkualifikasi 

akademik S1 sebanyak 6 orang atau 13, 95%, yang berkualifikasi 

akademik S2 sebanyak 32 orang atau 74,42%, sedangkan yang 

berkualifikasi doktor (S3) hanya 5 orang atau 11,63%). Kondisi 

kualifikasi akademik dosen UNIPA Surabaya baik dosen tetap 

yayasan maupun dosen DPK masih perlu mendapatkan perhatian 

untuk ditingkatkan, sehingga UNIPA Surabaya ke depan 

diharapkan mampu mengembangkan kapasitas sumber daya 

manusia (SDM) sebagai salah satu faktor penting yang dalam 

upaya mewujudkan visi dan tujuan yang diuraikan di depan.   
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5. Melakukan rekrutmen dosen muda berkualifikasi S2/S3 

         Disadari oleh UNIPA Surabaya, bahwa untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta dalam upaya menjaga kesinambungan 

kelembagaan, dipandang perlu melakukan rekrutmen dosen. Proses 

rekrutmen dosen akan dilakukan melalui pentahapan sebagaimana 

yang diuraikan pada gambar 2.1 di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.1 Proses Rekrutmen Dosen UNIPA Surabaya 
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        Upaya ini dianggap sangat perlu, karena dari statistik 

kepegawaian, diprakirakan pada tahun 2029 jumlah dosen yang 

memasuki masa pensiun sekitar 40 orang. Kebijakan UNIPA 

Surabaya untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi dosen sudah 

menjadi kebijakan yang baik. Terkait dengan kondisi ini, maka 

UNIPA Surabaya, sudah mulai memikirkan perubahan-perubahan, 

terutama yang terkait dengan RAPBU.  

         Upaya perekrutan secara internal oleh UNIPA Surabaya 

didasarkan pada kebutuhan masing-masing program studi. Pada 

dasarnya, untuk mencukupi dosen sejumlah 40 orang pada tahun 

2029, maka untuk tahun-tahun ke depan akan diupayakan  

mengangkat dosen muda dari luar kampus dan melakukan 

kaderisasi melalui asisten dosen dari alumni UNIPA Surabaya 

sampai tahun 2020 yang ditugas belajarkan ke jenjang S2 dan S3. 

Hal ini dilakukan dengan harapan, pada tahun 2029 kebutuhan 

jumlah dosen sudah tetap dapat tercukupi. 

 

6. Menjaminkan seluruh aktivitas akademik dalam dokumen 

Penjaminan Mutu 
 

Upaya peningkatan penjaminan mutu di UNIPA Surabaya 

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Pendidikan di UNIPA Surabaya ditujukan untuk menghasilkan 

lulusan yang beriman dan bertakwa; memiliki kemampuan 

akademik dan atau profesional dilandasi oleh ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; berwawasan kebangsaan dan budaya 

Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. 

b. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan 

standar, harapan stakeholders, atau pemenuhan janji yang telah 

diberikan. Mutu pendidikan di UNIPA Surabaya dipahami 

sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan 

yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar 
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akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, 

proses, dan luaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, 

dan kesempurnaan (Degree of excellence). 

c. Peningkatan mutu akademik dilaksanakan secara bertahap, 

sistematis, dan berkesinambungan didasarkan pada kebutuhan 

stakeholders. 

d. Pelaksanaan pendidikan diharapkan mengarah kepada 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 

e. Peningkatan mutu pendidikan didasarkan pada 5 pilar kebijakan 

pengembangan proses pembelajaran berikut. 

1) Materi pembelajaran lebih didekatkan pada persoalan nyata, 

melatih identifikasi persoalan, dan strategi penyelesaian; 

2) Metode pembelajaran yang efisien dan berpusat pada 

mahasiswa; 

3) Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk 

pemahaman dan implementasinya; 

4) Dorongan pemanfaatan secara optimal teknologi informasi 

dan komunikasi; 

5) Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan 

kreativitas. 

f. Penjaminan mutu akademik dilakukan untuk menjamin: 

1) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, peraturan 

akademik, serta manual mutu akademik; 

2) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai 

dengan yang ditetapkan pada setiap program studi; 

3) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman 

belajar sesuai dengan spesifikasi program studi; 

4) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan 

tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya. 
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g. Penjaminan Mutu Akademik internal merupakan bagian dari 

tanggungjawab pimpinan  Universitas, Fakultas, 

Jurusan/Program Studi, serta dosen. 

h. Mutu pendidikan di UNIPA Surabaya  bersifat proaktif dalam arti 

bahwa lulusan UNIPA Surabaya mampu secara terus menerus 

menyesuaikan diri dengan perkembanngan ilmu dan teknologi 

serta realitas sosial–budaya yang terus berkembang secara 

dinamis. Mutu pendidikan di UNIPA Surabaya mencakup aspek 

pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan 

manajemen yang dapat mememenuhi harapan civitas akademika 

dan masyarakat (orang tua, mahasiswa, pengguna lulusan, 

maupun masyarakat luas). 

i. Sistem penjaminan mutu akademik di UNIPA Surabaya  

dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar 

akademik dan profesional yang diberikan. Hal ini berarti bahwa 

sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan 

memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikai program 

studi. Dengan demikian, UNIPA Surabaya menjamin mahasiswa 

akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di 

dalam spesifikasi program studi. 

j. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan secara sistematis, 

terstruktur, periodik, dan berkesinambungan dengan 

menggunakan alat ukur yang dapat diterima secara nasional. 

k. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup 

sementara dan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan. 

Keputusan pembukaan dan penutupan program studi 

dilaksanakan melalui langkah evaluasi yang obyektif dan cerdas. 

 

Pelaksanaan penjaminan mutu pada UNIPA Surabaya dilakukan 

dengan mengikuti alur sebagai berikut. 
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Gambar 2.2  Alur Penjaminan Mutu di UNIPA Surabaya 

 

7. Pengembangan sistem Penjaminan Mutu di bidang 

pengembangan sarana prasarana pendidikan berbasis 

Informasi Teknologi (IT) 

 

Pengembangan perpustakaan menjadi hal penting bagi 

perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan upaya pelayanan prima bagi 

mahasiswa UNIPA Surabaya. Jumlah mahasiswa UNIPA Surabaya 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. 

Peningkatan jumlah mahasiswa ini memerlukan upaya-upaya 

pengembangan perpustakaan, khususnya pada perpustakaan 

pusat.  

Pengembangan prasarana perpustakaan pusat, sudah 

menjadi kajian di lingkungan UNIPA Surabaya. Hanya saja untuk 

pengembangan fisik, sudak tidak mungkin dilakukan di Kampus 

Ngagel Dadi. Kemungkinan terbesar adalah mengembangkan 

prasarana perpustakaan pusat di kampus Menanggal Surabaya. 
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Direncanakan pembangunan gedung perpustakaan pusat akan 

dilakukan pada tahun 2018, bersamaan dengan pembangunan 

gedung Rektorat UNIPA Surabaya.  

 

8. Memberikan klinik penelitian hibah dikti dan memberikan dana 

hibah penelitian universitas minimal satu kali per tahun 
 

         Penelitian oleh dosen UNIPA Surabaya dilaksanakan sesuai 

dengan Buku Pedoman Penelitian Dikti dan Pedoman Penelitian 

yang dibuat oleh LPPM. Pedoman LPPM mengacu pada Pedoman 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti, Rencana 

Induk Penelitian, dan Kebijakan Rektor.  Pedoman penelitian 

diberikan kepada dosen secara manual/buku cetak dan diunggah 

dalam website lppm.unipasby.ac.id. 

Standar mutu penelitian UNIPA Surabaya disesuaikan 

dengan standar mutu penelitian Dikti serta perkembagan IPTEKS 

dari masa ke masa, yang mencakup: 

1) Standar hasil  

Kegiatan penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

daya saing bangsa. Dalam hal ini setiap penelitian diharapkan 

menghasilkan luaran baik berupa artikel yang dipublikasikan di 

jurnal nasional maupun internasional, Teknologi Tepat guna, 

paten ataupun HKI, artikel yang didesiminasikan di tingkat 

nasional maupun internasional.   

2) Standar isi 

Kegiatan penelitian dilakukan dengan kedalaman dan keluasan 

materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan materi 

penelitian terapan. Pada proposal yang dajukan dengan dana 

internal, kedalaman dan keluasan materi akan dinilai oleh 

reviewer internal saat dilakukan seminar pembahasan proposal, 

sedangkan pada proposal pendanaan dari Dikti kedalaman dan 

mailto:lppm@unipasby.ac.id
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keluasan materi akan dinilai oleh reviewer saat desk evaluasi 

dan seminar pembahasan proposal.  Tema penelitian mengacu 

pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) penelitian 

universitas.      

3) Standar proses  

Proses penelitian dimulai sejak pengajuan proposal, seminar 

proposal, seminar hasil dan luaran harus mengacu pada Buku 

Pedoman Penelitian, baik untuk penelitian pendanaan internal 

PT maupun pendanaan dari Dikti.        

4) Standar penilaian  

Kegiatan penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil 

penelitian sesuai dengan panduan Penelitian UNIPA Surabaya. 

5) Standar peneliti 

Usulan penelitian dibuat dalam skema-skema tertentu. Untuk 

penelitian pendanaan internal skema yang dibuat adalah 

penelitian pemula, penelitian pengembangan, dan penelitian 

unggulan. Sedangkan penelitian sumber dana dari Dikti skema 

yang dibuat adalah berdasarkan usulan fakultas dan program 

studi di lingkungan UNIPA Surabaya.  

6) Standar sarana dan prasarana 

Kegiatan penelitian harus didukung Laboratorium, studio, kebun 

percobaan, bengkel kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan 

yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan. 

7) Standar pengelolaan 

Pengelolaan penelitian di UNIPA Surabaya sepenuhnya menjadi 

kewenangan LPPM, diketuai oleh seorang Kepala LPPM yang 

diangkat oleh PPLP PT PGRI Surabaya.  

8) Standar pendanaan dan pembiayaan 

Standar pendanaan dan pembiayaan, pendanaan berasal dari 

internal dan eksternal. Untuk Penelitian pemula maksimum 

pendanaan adalah Rp4.000.000,- Penelitian untuk dosen yang 
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memiliki jabatan fungsional akademik Lektor ke atas maksimum 

Rp. 10.000.000.  

 

9. Memberikan klinik pengabdian hibah dikti dan memberikan 

dana hibah pengabdian tingkat universitas minimal satu 

kegiatan per semester 
 

Kebijakan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta 

Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Pengabidan kepada Masyarakat 

UNIPA Surabaya berdasarkan SK Rektor. Pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Pedoman 

Penelitian dan Pengabdiaan Internal Universitas dan  Dikti. 

Berdasarkan kebijakan dan pedoman tersebut maka LPPM 

merencanakan, mengkoordinasi, memantau, menilai, dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan penelitian. 

Sistem Pengelolaan PKM mengacu pada standar 

Pengabdian yaitu:  

1) Standar Hasil  

Standar hasil merupakan kriteria yang meliputi: a) menerapkan, 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; b) penyelesaian masalah 

yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian 

sivitas akademik, pemanfaatan teknologi tepat guna. 

2) Standar Isi 

Standar isi merupakan Kriteria minimal tentang: a) kedalaman 

dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat,  b) hasil 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi 

tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
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meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model 

pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah. 

3) Standar Proses 

Standar Proses merupakan criteria minimal tentang: a) kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. b) kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada 

masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau 

pemberdayaan masyarakat. c) pengabdian kepada masyarakat 

yang wajib mempertimbangkan standard mutu, menjamin 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, sertakeamanan 

pelaksana, masyarakat dan lingkungan. d) kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi 

ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e) kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  harus diselenggarakan secara 

terarah, terukur dan terprogram. 

4) Standar Penilaian 

Standar penilaian merupakan Kriteria minimal penilaian 

terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling 

sedikit dari sisi edukatif, objectif, akuntabel, dan transparan; c) 

kesesuaian dengan standard hasil, standard isi dan standard 

proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan 

masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuandan 

ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, 
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dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan 

sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta teratasinya masalah social dan rekomendasi 

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan. e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

5) Standar Pelaksana 

Standar pelaksana merupakan kriteria minimal tentang: a) 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat. b) wajib memiliki penguasaan metode 

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis 

kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat. c) kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman 

rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset 

dan Pengembangan. 

6) Standar sarana dan prasarana 

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal 

tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. b) standard 

mutu, khusunya tentang keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan dan keamanan. 

7) Standar Pengelolaan 

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang: a) 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada 
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masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau 

bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan 

ketentuan perguruan tinggi. b) Kelembagaan wajib menyusun 

dan mengembangkan rencana strategis pengabdian kepada 

masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan 

mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan 

mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c) 

kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat. d) kelembagaan yang dapat memfasilatasi kegiatan 

peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, 

mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama, e) 

kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis 

kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta 

meyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

8) Standar Pendanaan  

Standar pendanaan merupakan kriteria minimal: a) sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan 

pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, b). Pengelolaan 

pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau 

instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
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pelaporan serta diseminasi hasil pengabdian. c) mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian . d) perguruan tinggi 

wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan 

kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. e) 

perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB III 

PERIODE 2017-2023 

PERGURUAN TINGGI UNGGUL TINGKAT NASIONAL 

 
 
 

A. TARGET 

UNIPA Surabaya menjadi Perguruan Tinggi yang mampu bersaing di 

Wilayah Provinsi Jawa Timur dan di tingkat nasional. 

 

B. STRATEGI PENCAPAIAN 

1) Melakukan uji kompetensi terhadap setiap kemampuan akademik 

lulusan. UNIPA Surabaya bekerja sama dengan lembaga uji profesi 

bersertifikasi dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mampu 

bersaing di dunia kerja tingkat nasional. 

2) Meningkatkan peran stakeholder dalam pengembangan kurikulum. 

Kurikulum seluruh prodi dikaji setiap 2-3 tahun sekali disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

kebutuhan dunia kerja. Di samping itu, gerakan menulis Buku Ajar 

yang telah ditetapkan pada periode pertama RIP terus ditingkatkan 

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.  

3) Penguatan kinerja Tim Penilai Angka Kredit tingkat fakultas dan 

universitas, serta peningkatan jumlah dosen berkualifikasi Lektor 

Kepala dan Guru Besar. Pengajuan kenaikan jabatan fungsional 

dosen untuk tingkat Asisten Ahli dan Lektor diverifikasi oleh Tim 

Angka Kredit Fakultas, sedangkan usulan Lektor Kepala dan Guru 

Besar diverifikasi oleh Tim Angka Kredit Universitas. Seluruh 

rangkaian proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen 

menjadi tanggung jawab kepegawaian.  

4) Memfasilitasi dan mendanai dosen untuk Studi Lanjut dan 

melakukan rekruitmen dosen muda berkualifikasi S3, dan 

peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doctor (S3). Pada periode 
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RIP kedua ini, UNIPA Surabaya tetap akan memberikan bantuan 

biaya pendidikan berupa SPP kepada dosen yang melakukan izin 

dan tugas belajar ke doktor (S3).   

5) Standarisasi sarana dan prasarana penunjang pendidikan berbasis 

IT. Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung administrasi 

akademik dan kemahasiswaan dengan lebih baik. Dalam hal ini, 

UNIPA Surabaya akan melakukan standariasi sistem administrasi 

akademik beserta sarana dan prasarana yang mendukung  

berdasar konsep International Standard Operational (ISO).  ISO 

merupakan pengakuan internasional terhadap pelaksanaan sebuah 

kegiatan/unit pada lembaga tertentu. Pengakuan ini pada dasarnya 

akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan 

sebuah kegiatan dan program dalam suatu unit telah memenuhi 

standar internasional. UNIPA Surabaya, sebagai sebuah lembaga 

yang terus berkembang memiliki arah untuk mencapai pengakuan 

tersebut. 

Beberapa program/unit yang dipandang perlu untuk memperoleh 

pengakuan ini adalah sistem tata kelola. UNIPA Surabaya 

merencanakan, setelah tahap pertama selesai, maka selanjutnya 

akan meningkatkan kapasistas tata kelola UNIPA Surabaya 

menjadi terstandar ISO. Hal ini sangat logis, karena pada Rencana 

Implementasi Pengembangan tahap pertama telah dilakukan 

berbagai perbaikan, khususnya dalam bidang pembelajaran. 

6) Peningkatan kinerja klinik  penelitian memberikan dana penelitian 

kepada dosen yang tidak berhasil mendapatkan dana hibah  

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah dosen yang 

mampu melakukan penelitian dengan baik. 

7) Peningkatan kinerja klinik  pengabdian dan memberikan dana 

pengabdian kepada prodi Peningkatan jumlah dosen yang mampu 

melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih baik. 
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8) Meningkatkan kualitas terbitan jurnal online ber-ISSN dan 

terakreditasi nasional Mimiliki jurnal online ber-ISSN dan 

terakreditasi nasional. 

9) Memberikan pelatihan dosen untuk bisa mempublikasikan jurnal 

internasional bereputasi Peningkatan jumlah publikasi jurnal ilmiah 

dosen tingkat nasional maupun internasional. 

10) Meningkatkan peringkat akreditasi prodi dan institusi. 

11) Memantau penerapan MoU yang telah ditandatangani peningkatan 

kualitas implementasi program kemitraan dengan lembaga lain baik 

nasional maupun internasional. 

12) Mengesahkan operasional pengembangan kampus yang sudah 

ada. 

13) Mengelola lembaga sebagai secara taat azas mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

memperhatikan SWOT analisis tingkat provinsi. Menjadi perguruan 

tinggi berperingkat 5 terbaik di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.  

14) Mengelola lembaga dengan taat azas yang mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB IV 

PERIODE 2024-2029  

PERGURUAN TINGGI GO REGIONAL ASEAN 

 
 
 

A. TUJUAN/TARGET 

UNIPA Surabaya menjadi Perguruan Tinggi yang mampu bersaing di 

tingkat nasional dan tingkat regional ASEAN. 

 

B. STRATEGI PENCAPAIAN 

1) Memiliki lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja pada skala 

regional ASEAN, dan melakukan uji kompetensi profesi setiap 

kemampuan akademik lulusan; 

2) Penyempurnaan bangunan dan fungsi kampus pengembangan, 

dari kampus yang sudah ada; 

3) Menjadi perguruan tinggi berperingkat 3 terbaik di Kopertis Wilayah 

VII Jawa Timur, dan mengelola lembaga secara taat asas yang 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan memperhatikan SWOT analisis tingkat provinsi. 

4) Menjadi perguruan tinggi berperingkat 50 terbaik di Indonesia dan 

mengelola lembaga secara taat asas yang mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

memperhatikan SWOT analisis tingkat nasional. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 
 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNIPA Surabaya ini disusun 

berdasar pada kebutuhan lembaga untuk jangka waktu yang telah 

ditentukan. RIP ini merupakan acuan dasar bagi pengembangan UNIPA 

Surabaya yang didasarkan pada baseline yang telah ada. Baseline yang 

telah ada merupakan cerminan upaya pengembangan UNIPA Surabaya. 

Berdasar pada baseline tersebut maka disusun sebuah rencana 

pengembangan jangka panjang ini. 

Dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

2008-2029 ini, maka diharapkan UNIPA Surabaya akan menjelma sebagai 

salah satu perguruan tinggi terkemuka yang keberadaannya 

diperhitungkan sampai dengan level Asia Tenggara. Indikator yang bisa 

diukur adalah memadainya sistem pembelajaran, kurikulum, atmosfir 

akademik, sarana prasarana, publikasi artikel ilmiah dosen, serta 

menguatnya posisi lulusan di persaingan kerja tingkat nasional. 

Selanjutnya, para alumni UNIPA Surabaya diharapkan mampu sebagai 

promotor/penggerak kemajuan UNIPA Surabaya sebagai universitas 

unggul yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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