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Kata Pengantar 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah- Tuhan Yang Maha Kuasa- karena 
atas perkenanNya menyelesaikan instrument evaluasi diri UNIPA Surabaya 
2017. Evaluasi diri didasarkan atas hasil   kinerja riil secara menyeluruh dan 
komprehensif dan disajikan dalam bentuk data yang diolah dan dianalisis 
menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka 
meningkatkan kinerja UNIPA Surabaya. 

 Penyusunan evaluasi diri didasarkan oleh kondisi lingkungan yang berupa 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dikaji menggunakan analisis SWOT 
terhadap 7 komponen yakni komponen yang terdiri dari komponen: (A) Visi , Misi, 
Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaiaan; (B) Tata Pamong, 
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu; (C) Mahasiswa dan 
Lulusan; (D) Sumber Daya Manusia; (E) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 
Akademik; (F) Pembiayaan, Prasarana, Sarana dan Sistem Informasi; (G) 
Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyrakat dan Kerja sama. 

 Evaluasi diri membutuhkan akurasi data yang membutuhkan kerja sama 
semua komponen di lingkungan UNIPA Surabaya baik dalam lingkup Universitas, 
Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro maupun Unit Pelaksana Teknis baik 
yang tersaji secara elektronik maupun non elektronik. 

 Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas partisipasi semua pemangku kepentingan baik internal maupun 
eksternal. Masukan, saran dan kritikan dari semua pihak kami harapkan. 

 

 

     Surabaya,  28 Desember 2017 

     Rektor, 

 

ttd 

 

     Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M., DBA. 
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Ringkasan Eksekutif 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) merupakan perguruan 
tinggi berkarakter Semangat “PAGI” yang merupakan singkatan dari Peduli, 
Amanah, Gigih, dan Inovatif. Penyusunan evaluasi melibatkan seluruh tim 
evaluasi diri dengan Pimpinan UNIPA Surabaya dalam beberapa pertemuan 
karena penyusunan evaluasi diri ini memerlukan pembahasan yang 
komprehensif, sistemik, dan analisis intra dan antar komponen evaluasi diri 
sehingga dihasilkan evaluasi diri yang layak dan realistik untuk dilaksanakan. 
Evaluasi Diri ini disusun berdasarkan:  
 
1. Akurasi dan Kelengkapan Data serta Informasi yang digunakan Untuk Menyusun 

Laporan Evaluasi Diri 
 
Laporan evaluasi diri ini didukung oleh data dan informasi yang lengkap selama 5 

tahun dan dilengkapi dengan cross-reference antar semua komponen evaluasi-diri 
pada SWOT keseluruhan. Tahapan melakukan evaluasi diri dimulai dengan 
melakukan evaluasi diri tiap-tiap komponen perguruan tinggi yakni: komponen  A, B, 
C, D, E, F, dan G, yang selanjutnya dilakukan evaluasi silang antar komponen untuk 
menentukan strategi yang sesuai. Analisis antar komponen dilaksanakan dengan 
menilai, menganalisis keseluruhan komponen perguruan tinggi mengelompokkan 
menjadi 4 komponen besar yakni: (1) Masukan, (2) Proses, (3) Keluaran/Hasil, dan 
(4) Dampak. Setiap bagian ini terdapat beberapa komponen yang merupakan 
analisa antar komponen A, B, C, D, E, F, dan G. Dengan rincian sebagai berikut: 

 
a) Masukan terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran, mahasiswa, sumber daya 

manusia, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. 
b) Proses terdiri dari tata pamong, pengelolaan program, kepemimpinan, proses 

pembelajaran, suasana akademik, penelitian dan pelayanan/pengabdian 
masyarakat. 

c) Keluaran/hasil terdiri dari lulusan, keluaran lainnya: publikasi hasil penelitian dan 
atau produk penelitian dalam bentuk paten, rancang bangun, prototipe, perangkat 
lunak, dan sebagainya. 

d) Dampak terdiri dari sistem informasi, dan sistem peningkatan dan penjaminan 
mutu. 
 

Analisis SWOT antar komponen masukan misalnya: 
 

Kekuatan (S) 
a. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi UNIPA Surabaya jelas dan 

berdasarkan rentang waktu yang jelas dan realistis (Komponen A), 
b. UNIPA Surabaya memiliki pedoman mahasiswa baru yang jelas, dan memiliki 

reputasi yang baik (Komponen C), 
c. Rekruitmen pegawai di UNIPA Surabaya mengacu pada aturan kepegawain yang 

sudah ditetapkan (Komponen D), 
d. Kualifikasi dosen di UNIPA Surabaya minimal bergelar Magister, dan tertinggi 

Doktor (Komponen D), 
e. Akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana di UNIPA Surabaya jelas dan 

dapat di pertanggungjawabkan (Komponen F), 
f. Sarana dan prasarana di UNIPA Surabaya lengkap sehingga mendukung 

penyelenggaraan pendidikan (Komponen F). 
 

Peluang (O) 
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, khususnya di bidang 

sains dan teknologi informasi (Komponen A), 
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b. Peluang meniti karir bagi sarjana maupun master masih luas, baik pada tingkat 
pendidikan maupun non pendidikan (Komponen C), 

c. Tersedianya beasiswa BPPS untuk studi lanjut (Komponen D), 
d. Tersedianya dana penelitian dari Kemdikbud dan dari instansi serta industri 

terkait (Komponen  F), 
e. Pustaka yang digunakan sebagai rujukan juga dapat diakses melalui internet yang 

telah disediakan di kampus UNIPA Surabaya,  
f. Tersedianya dana hibah untuk peningkatan kualitas program studi (prodi), 
g. Masyarakat membutuhkan berbagai produk prodi yang inovatif. 

 

Berdasarkan evaluasi diri masukan maka ditetapkan strategi S-O antara lain 
sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan studi lanjut dan sertifikasi di 
lingkungan UNIPA Surabaya, 

b. Mengembangkan kompetensi lulusan, 
c. Membuka program studi baru, 
d. dan lain-lain. 

 

Cara yang sama digunakan untuk menentukan strategi lainnya, termasuk SWOT 
untuk komponen proses, hasil dan dampak. 

e. Pengolahan data menjadi informasi pada evaluasi diri ini dilakukan menggunakan 
metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk membuat 
SWOT secara terperinci sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk 
menentukan target dan capaian sehingga lebih terukur. Evalusi diri terhadap 
komponen  masukan contoh analisis kualitatif sedangkan analisis kuantitatif 
diperlihatkan pada contoh berikut: 
 

Tabel 1. Analisis SWOT Kuantitatif 

Strategi Sasaran Tahun Keterangan 
2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Mengembangkan 
Standar 
Kompetensi 
Lulusan 

Rata-rata 
IPK 
Mahasiswa 
Diploma 

3,23 3,25 3,26 3,31 3,35 IPK 

Rata-rata 
IPK 
Mahasiswa 
S1 

3,13 3,15 3,20 3,25 3,35 IPK 

Rata-rata 
IPK 
Mahasiswa 
S2 

3,51 3,55 3,58 3,60 3,65 IPK 

 
 
 
 

2. Kualitas Analisis yang Digunakan untuk Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah 
pada Semua Komponen Evaluasi Diri 
 

a. Identifikasi dan perumusan masalah pada evaluasi diri ini dilakukan secara kritis, 
cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis, dan sistemik melalui rapat yang 
melibatkan seluruh anggota tim evaluasi diri untuk masing-masing komponen 
evalusi diri dan Pimpinan UNIPA Surabaya. 
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Pada saat melakukan identifikasi dan perumusan masalah diawali dengan 
ketersediaan data yang berkualitas dalam arti valid, dapat dirunut sumbernya, 
terbaru dan efektif, selanjutnya data diolah menjadi informasi. 
Komponen C yakni mahasiswa dan lulusan, identifikasi dan perumusan masalah 
pada evaluasi diri membutuhkan data-data mahasiswa, mata kuliah dan nilai 
yang diperoleh mahasiswa. Setelah diolah, data akan disajikan dalam bentuk IPS 
atau IPK. Data yang diperlukan diperoleh dari 1 sumber yakni dari sistem 
informasi akademik yang tersimpan di database akademik, dan telah 
mendapatkan validasi dari dosen, dapat ditelusuri sumbernya, diolah oleh 
program, data tersedia tiap semester untuk setiap program studi. Hasil 
pengolahan data berupa informasi yang dapat dijadikan perumusan masalah 
misalnya rerata IPK lulusan rendah sehingga timbul upaya untuk mengatasi 
dengan strategi meningkat kompetensi lulusan. Sebagai contoh rata-rata IPK 
mahasiswa Diploma selama 2 tahun terakhir sebesar 3,23 dan 3,25 sehingga 
dapat diperkirakan kenaikannya harus berapa digit agar tahun 2019  menjadi 
3,35, upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas dosen 
misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menambah dan 
mengembangkan kompetensi diri. Beberapa hal yang telah dilakukan sebagai 
wujud usaha peningkatan kualitas dosen di UNIPA Surabaya adalah PEKERTI, 
penulisan buku ajar, memperbesar band with eternet, perbaikan ruang dosen. 
 

b. Pada rapat yang melibatkan seluruh anggota tim evaluasi diri dan pimpinan 
UNIPA Surabaya, dilakukan evaluasi dan asesmen atas fakta tentang situasi di 
UNIPA Surabaya sehingga hasilnya appraisal dan judgement yang tepat sesuai 
dengan keadaan UNIPA Surabaya. Setiap fakta memiliki berbagai macam 
penafsiran yang perlu dilakukan pencatatan dan dibuatkan daftar penafsiran. 
Selanjutnya dibentuk Focus Group Discusion (FGD) untuk menentukan prioritas. 
Berikut dijelaskan mekanisme evaluasi dan asesmen, komponen bidang 
masukan sub komponen A terdapat unsur kekuatan diantaranya adalah (1) Visi, 
misi, tujuan dan sasaran dan strategi pencapaian UNIPA Surabaya telah 
dirumuskan secara jelas, (2) Strategi pencapaian sasaran ditentukan dengan 
rentang waktu yang jelas dan realistis, (3) Adanya komitmen yang kuat dari 
semua personil UNIPA Surabaya untuk meningkatkan kualitas dirinya. 
Selanjutnya untuk menentukan mana yang akan ditentukan sebagai faktor 
kekuatan pada evaluasi diri antar komponen masukan dilakukan FGD. Hasil FGD 
menetapkan faktor kekuatan adalah visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi 
pencapaian UNIPA Surabaya telah dirumuskan secara jelas. 
 

c. Permasalahan dan kelemahan UNIPA Surabaya dibahas dalam rapat tim 
evaluasi diri dengan seluruh Pimpinan UNIPA Surabaya dengan tujuan untuk 
melakukan perbaikan menyeluruh dan dijabarkan secara jujur dan terbuka. 
Selanjutnya, permasalahan dan kelemahan dijabarkan secara analitis dengan 
menggali hingga ke dasar masalah dan sistematis mulai dari komponen A 
sampai komponen G.  

 
Kelemahan harus dibahas secara jujur dan terbuka dengan kesadaran untuk 
melakukan perbaikan menyeluruh tanpa memandang perorangan maupun 
kelompok untuk mewujud tujuan yang lebih besar yakni kemajuan UNIPA 
Surabaya.  
 

Komponen B yakni Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelola dan 
Penjaminan Mutu, diperoleh data bahwa webometrics UNIPA  Surabaya 
berada pada ranking dibawah dan masih tertinggal  bila dibandingkan 
dengan perguruan tinggi yang dianggap setara menunjukkan bahwa web 
UNIPA Surabaya jarang dikunjungi oleh netter dengan kata lain 
bermasalah netter kurang tertarik untuk mengunjunginya, permasalahan 
webometrics didukung oleh komponen F yakni :  pembiayaan, sarana 
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prasana dan sistem  informasi dijumpai permasalahan yang bertalian web 
berupa akses informasi melalui jaringan masih lemah, sebagai perguruan 
tinggi berkategori 10 besar di Jawa Timur, sangat wajar berkeinginan 
untuk meningkatkan webometrics, untuk itu harus dicari solusinya dengan 
cara mengumpulkan para pimpinan baik tingkat universitas maupun tigkat 
fakultas untuk merancang web UNIPA Surabaya agar mudah diakses, 
menarik dan memuat informasi yang dibutuhkan serta memberi manfaat 
bagi pengunjungnya. Akhirnya dirancanglah web dan diimplementasikan 
hasilnya menunjukkan perkembangan yang sangat bagus meningkat 
secara signifikansi pengunjungnya. 

 
d. SWOT untuk masing-masing komponen didasarkan atas analisis komponen 

evaluasi diri tersebut sehingga penempatan aspek dalam komponen SWOT 
tepat. Komponen pada evaluasi diri mulai dari A sampai dengan G mengacu 
pada instrumen standar 1 sampai dengan 7, setiap standar memiliki aspek yang 
membutuhkan data dan analisis untuk menentukan permasalahan pada setiap 
aspek, sebagai contoh untuk standar 7 tentang penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan kerjasama terdapat aspek mutu, produktivitas, relevansi 
sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana penelitian dan pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat, maka data tentang jumlah penelitian dan pengabdian 
masyrakat serta luarannya diperlukan untuk menganalisis SWOT, berdasarkan 
data yang tersedia diolah hasil  yang disajikan sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Sebaran Luaran Penelitian 

Jenis Karya Jumlah Judul Penelitian Total 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Jurnal Ilmiah 
Terakreditasi 
Dikti 

93 88 80 261 

Jurnal Ilmiah 
iInternasional 

3 9 9 21 

Buku Tingkat 
Nasional 

25 56 63 144 

Buku Tingkat 
Internasional 

0 0 0 0 

Karya Seni 
Tingkat 
Nasional 

0 0 0 0 

Karya sSeni 
Tingkat 
Internasional 

0 0 0 0 

Karya Sastra 
Tingkat 
Nasional 

0 0 0 0 

Karya Sastra 
Tingkat 
Internasional 

0 0 0 0 

Jumlah 111 153 152 416 

 
 

Berdasarkan Tabel 2 nampak bahwa mutu dan jumlah penelitian masih 
cenderung melakukan kegiatan ditingkat nasional, jika ingin bersaing ditingkat 
internasional maka diperlukan usaha yang memadai untuk mendorong peneliti 
memasuki dunia global. Permasalahan ini perlu memperoleh solusi dengan cara 
merujuk pada visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran (VMTSS), jika bertalian dengan 
VMTSS maka strategi harus dicantumkan dengan jelas dan terukur. 
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3. Strategi Pengembangan dan Perbaikan Program 
 
a. UNIPA Surabaya menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program 

berdasarkan analisis yang komprehensif tentang situasi dan kondisi yang ada 
sehingga rencana perbaikan tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi secara terus 
menerus secara periodik dengan mengambil rujukan sasaran UNIPA Surabaya, 
sebagai contoh IPK lulusan S1 ditetapkan sebesar 3,35 pada tahun 2019, pada 
tahun 2015 IPK baru mencapai 3,13 terdapat selisih 0,22 yang dilakukan adalah 
(1) meningkatkan kapasitas dosen dengan cara menyelenggarakan PEKERTI, 
(2) meningkatkan bandwith internet, (3) memberikan ruang yang memadai 
kepada dosen. 
 

b. UNIPA Surabaya mengatasi masalah yang dihadapi dengan menunjukkan cara 
yang sangat jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit 
organisasi. Penyelenggaraan PEKERTI adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan IPK lulusan, karena banyak dosen baru terutama yang berasal dari 
program studi non kependidikan yang belum memiliki ketrampilan pedagogik 
sehingga dikawatirkan proses pembelajaran kurang optimal yang mengakibatkan 
serapan materi pembelajaran perlu ditingkatkan. Tugas menyelengarakan 
PEKERTI menjadi tanggung jawab wakil rektor bidang akademik. 
 

c. Untuk mencapai sasaran pengembangan program, Pimpinan UNIPA Surabaya  
termasuk Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI 
Surabaya (YPLP-PT PGRI Surabaya) mendukung penuh sehingga sasaran 
pengembangan program layak dan dapat direalisasikan. Kesepahaman, 
keterbukaan dalam mengembangkan dan memajukan UNIPA Surabaya antara 
rektorat dengan badan penyelenggara menjadi modal yang sangat penting 
karena masing masing berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya masing-
masing, sebagai contoh untuk pendirian program studi baru sebelum meminta 
surat persetujuan badan penyelenggara, rektor berkomunikas terlebih dahulu 
dengan menjelaskan alasan dan kelayakan pendirian program studi baru. Bila 
penjelasan diterima maka badan penyelenggara akan menyediakan sumber daya 
sesuai ajuan rektor. Komunikasi dan saling pengertian menjadi kunci soliditas 
untuk menghindari konflik antara rektor dengan badan penyelenggara yang 
berakibat merugikan stakeholders. 
 

4. Keterpaduan dan Keterkaitan antar Komponen Evaluasi Diri 
 
a. Pada bagian akhir evaluasi diri, ditunjukkan evaluasi diri yang mendalam dan 

komprehensif (untuk seluruh komponen) dan sistemik (suatu perbaikan yang 
melibatkan beberapa komponen evaluasi diri).Terpadu dalam arti evalusi diri 
tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan pengelompokkan menjadi komponen 
bidang (1) masukan, (2) proses, (3) hasil, (4) dampak. 

b. Untuk evaluasi diri dilakukan secara mendalam digunakan komponen bidang 
masukan sebagai contoh: komponen bidang masukan terdiri atas (a) visi, misi 
tujuan, strategi, tujuan dan sasaran, (b) mahasiswa, (c) sumber daya manuia, (d) 
kurikulum, (e) sarana dan prasarana dan pembiayaan. Analisis SWOT dilakukan 
setiap komponen masukan guna menentukan komponen SWOT yang menjadi 
prioritas, dengan cara rapat tim evaluasi diri dengan pimpinan universitas. 
Penentuan SWOT didasarkan pada hasil rapat  ditetapkan sebagai faktor SWOT  
bidang masukan. Faktor kekuatan bidang masukan terdiri atas sebagai (a) visi, 
misi, tujuan, strategi, tujuan dan sasaran 3 faktor kekuatan (b) mahasiswa, 4 
faktor (c) sumberdaya manuia, 3 faktor (d) kurikulum, 5 faktor (e) sarana dan 
prasarana dan pembiayaan 5 faktor. Bidang masukan memiliki 20 faktor 
kekuatan, berdasarkan kesepakatan forum rapat, ditetapkan 5 faktor kekuatan. 

c. Analisis intra dan antar komponen evaluasi diri tergambarkan pada bagian akhir 
evaluasi diri yaitu SWOT keseluruhan. Komponen komponen  dapat berperan 
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sebagai subsistem, maupun sebagai sistem, sebagai subsistem komponen 
bidang SWOT dilakukan untuk masing masing komponen bidang, sebagai contoh 
komponen A yakni visi, misi tujuan, strategi, tujuan dan sasaran,  analisis 
SWOTdilakukan untuk menentukan faktor SWOT dan menentukan strateginya. 
Analisis antar komponen dilakukan antar komponen bidang, misalkan pada 
bidang masukan terdiri atas 5 komponen bidang maka anlisis antar komponen 
melibatkan 5 komponen untuk menentukan interaksinya dan faktor SWOT. 
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Susunan Tim Evaluasi Diri  
 

No Nama Jabatan Unsur 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., 

M.M., DBA. 
Penanggung Jawab Rektor 

2. Dr. Hartono, M.Si. Ketua Pelaksana Wakil Rektor 1 

3. 
Dr. Untung Lasiyono, S.E.,  

M.Si. 
Sekretaris Wakil Rektor 2 

4. Drs. Pungut, S.T.,  M.T. Anggota Wakil Rektor 3 

5. Dr. M. Subandowo. M.S. Anggota 
Kepala Lembaga 

Perencanaan PT 

6. Ir. Joko Sutrisno, M.Kom. Anggota Kepala LPMAI 

7. Dr. Yoso Wiyarno, M.Kes. Anggota Kepala PMAI 

8. Dra. Sri Widyastuti, M.Si. Anggota Kepala Pusat Akreditasi  
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Uraian Tugas Tim Evaluasi Diri 
 
1. Penanggungjawab: 

Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan evaluasi diri. 
 

2. Ketua Pelaksana: 
a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan evaluasi diri. 
b. Membentuk tim penyusun evaluasi diri dan menentukan pihak-pihak yang 

akan dilibatkan. 
c. Menyusun jadwal pelaksanaan penyusunan evaluasi diri. 
d. Memberi arahan kepada tim dalam penyusunan evaluasi diri sesuai 

dengan bidang masing-masing. 
e. Menentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi. 
f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di program  

studi. 
g. Menentukan hasil evaluasi tiap-tiap komponen.  
h. Membuat rangkuman eksekutif. 
i. Membuat analisis SWOT Program Studi secara keseluruhan. 
j. Membuat rangkuman mutu kinerja Program Studi.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Sekretaris 

a. Mengumpulkan dan mendistribusikan data pendukung yang dibutuhkan 
kepada TIM. 

b. Melakukan komunikasi dan korespondensi terhadap pihak-pihak yang 
terkait dalam rangka pengumpulan data pendukung. 

c. Bertindak sebagai notulis dalam rapat-rapat yang diadakan. 
d. Melakukan pengetikan, penggandaan, dan penjilidan hasil evaluasi diri. 

 
4. Anggota  

a. Bersama-sama dengan dosen mengumpulkan data pendukung yang 
dibutuhkan TIM. 

b. Bersama-sama ketua melakukan evaluasi dan menyusun komponen-
komponen evaluasi diri. 

c. Melakukan penggandaan, pengetikan, dan penjilidan bersama-sama 
dengan sekretaris. 
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I. DESKRIPSI SETIAP KOMPONEN 

KOMPONEN A 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

 
A.1 Rumusan Visi UNIPA Surabaya 

Rumusan visi UNIPA Surabaya adalah tujuan yang hendak dicapai pada 

masa yang akan datang dengan kondisi yang lebih maju, lebih sejahtera dan 

lebih bermutu pada semua aspek kegiatan baik akademik maupun non 

akademik. Visi merupakan kesepakatan bersama sehingga semua unit internal 

harus mengacu visi UNIPA Surabaya sebagai landasan kerjanya.  

Pernyataan visi UNIPA Surabaya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Nomor 179/SK/IV/2015 adalah : 

 
 

 

 

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pernyataan Unggul mengandung arti bahwa UNIPA Surabaya dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa menyesuaikan 

diri dengan perkembangan IPTEK yang mutakhir serta standar pendidikan  

tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan 

berwawasan Internasional. 

2. Pernyataan Kader Bangsa mengandung arti bahwa UNIPA Surabaya ikut 

serta menghasilkan kader bangsa Indonesia yang cerdas dan berperilaku 

keilmuwan sebagai pelaku pembangunan untuk menuju masyarakat adil dan 

makmur. 

3. Berkarakter Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif (PAGI) mengandung arti 

bahwa civitas akademik, produk keilmuwan,  serta lulusan yang dihasilkan 

UNIPA Surabaya melalui proses pendidikan yang dibingkai melalui 

pengembangan akhlaqul karimah Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif. 

Peduli: merupakan sikap yang menunjukkan kesediaan untuk memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepada sesama. Peduli kepada diri sendiri, 

peduli kepada lingkungan sekitar dan peduli kepada orang lain. Terdiri dari 3 

indikator utama perhatian, berupaya dan menolong. Amanah: upaya 

menjalankan berbagai tugas sebagai insan kampus yang mampu 

menyelesaikan setiap tugas dengan sebaik-baiknya. Terdiri dari 4 indikator 

utama dipercaya, konsisten, tulus dan terbuka. Gigih: pantang menyerah dan 

mau berupaya terus dengan segala tenaga dan kekuatan untuk melakukan 

perubahan demi kemajuan diri, kampus, dan masyarakat serta bangsa dan 

negara menjadi nilai yang sangat penting terutama berkaitan dengan 

tantangan internal dan eksternal. Terdiri dari 4 indikator utama semangat, 

Menjadi Universitas Unggul yang Menghasilkan  Kader Bangsa  

Berkarakter Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif (PAGI) 
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andal, berdaya tahan dan fokus. Inovatif: mampu menemukan berbagai 

upaya dan pemikiran serta karya inovatif dari dosen, dan mahasiswa serta 

karyawan yang bagus, dan berkualitas tinggi. Terdiri dari 3 indikator utama 

yaitu  kreatif, rasa ingin tahu, produktif. 

Untuk kepentingan sosialisasi visi, maka dibuatlah slogan “Semangat PAGI”. 

Adapun slogan Semangat PAGI diwujudkan dalam  bentuk ucapan atau yel-yel 

sebagai berikut: 

1. “Semangat PAGI” 

Jawaban  : “Pagi”, dengan mengepalkan tangan ke atas 

2. “Semangat PAGI” 

Jawaban  : “Pagi”, “Pagi”, “Pagi” “Yes” dengan mengepalkan tangan 3 kali ke 

atas kemudian menarik ke dada 

3. “Apa tekat kita?” 

Jawaban : “Satu Adi Buana” dengan mengacungkan jari telunjuk. 

 

Visi sebagaimana tertera di atas sangat jelas dan realistis karena telah 

memenuhi persyaratan: imaginable, desirable, feasible, measurable, focus, 

flexible dan time specific dan communicative. Hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Imaginable, dengan visi yang disebutkan dapat dijelaskan bahwa  UNIPA 

Surabaya mempunyai masa depan yang dijamin unggul. Hal ini karena 

adanya  standar-standar yang ketat dan tinggi yang diterapkan pada UNIPA 

Surabaya, lulusannya mempunyai kompetensi sesuai dengan program studi 

masing-masing yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang . 

2. Desirable, dengan visi tersebut maka seluruh stakeholder merasa nyaman, 

senang dan terjamin kepentingannya karena UNIPA Surabaya melaksanakan 

kegiatannya dengan standar yang jelas, ketat dan tinggi. 

3. Feasible, visi yang disusun berdasarkan kondisi obyektif yang ada dan 

pencapaian yang akan datang.  

4. Measurable, visi yang dirumuskan sudah terukur baik ditinjau dari cakupan 

maupun dimensi waktu. Tentu penentuannya telah memperhatikan indikator-

indikator pencapaian yang terlihat maupun estimasi-estimasi yang terukur. 

5. Focus, visi yang dirumuskan fokus pada kompetensi lulusan yang unggul dan 

memiliki karakter Semangat PAGI, yang sangat dibutuhkan baik saat ini 

maupun yang akan datang. 

6. Flexible, visi yang dirumuskan terbuka untuk adanya perubahan seiring 

perubahan yang terjadi pada sisi internal maupun sisi eksternal. 

7. Time specific, visi yang dirumuskan telah diperhitungkan secara tepat 

berdasarkan ketercapaian indikator-indikator yang ditentukan sebelumnya, 

maupun estimasi yang akan datang. 

8. Communicative, visi yang dirumuskan telah dengan mudah diingat dan 

dipahami oleh sivitas akademika dan stakeholder. 
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A.2 Rumusan Misi UNIPA Surabaya 

Rumusan misi merupakan perwujudan filosofi yang terkandung dalam 

konsep visi, oleh karena itu  diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. 

Misi UNIPA Surabaya dikenal dengan sebutan Hasta Cita sebagai berikut: 

 

 

A.3 Tujuan UNIPA Surabaya 

Tujuan UNIPA Surabaya yang merupakan penjabaran dari misi UNIPA 

Surabaya diuraikan sebagai berikut: 

 

Misi 1 : Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Tridharma.  

Tujuan : 

1.1. Meningkatkan  kapasitas dosen untuk mendukung produk tridharma. 

1.2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan untuk mendukung 

penyelenggaraan tridharma. 

1.3. Meningkatkan mutu lulusan tepat waktu untuk mendukung pembangunan 

bangsa. 

1.4. Memanfaatkan sarana dan prasaraan secara efisien. 

 

Misi 2 : Meningkatkan Atmosfer Akademik 

Tujuan : 

2.1 Menciptakan  dan mengembangkan budaya akademik yang kondusif dan 

bermutu. 

2.2 Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung 

pengembangan budaya akademik. 

 

Misi 3 : Melakukan Pengembangan Kurikulum berdasarkan KKNI 

Tujuan : 

3.1 Melaksanakan kurikulum berbasis KKNI. 

3.2 Menyelenggarakan pendidikan serttifikasi profesi. 

 

 

Misi UNIPA Surabaya tahun 2015-2019 adalah: 
1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma. 
2. Meningkatkan atmosfer 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. 
8. Meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang inovatif serta 

memperluas jejaring untuk mendukung kegiatan tridharma. 
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Misi 4 : Melakukan Perluasan Kesempatan Belajar 

Tujuan : 

4.1 Meningkatkan  jumlah  dosen untuk melakukan studi lanjut S3. 

4.2 Menugaskan  tenaga kependidikan untuk pelatihan peningkatan kompetensi. 

 

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya yang Gigih dalam Budaya Mutu 

Tujuan :  

5.1 Melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan pada berbagai bidang 

kegiatan akademik dan non akademik. 

5.2 Mengembangkan sumbser daya manusia dan kelembagaan penjaminan 

mutu yang akuntabel. 

 

Misi 6 : Meningkatkan Sumber Pendanaan dan Kesejahteraan yang Amanah 

Tujuan : 

6.1 Meningkatkan dan memperluas sumber usaha yang produktif dan akuntabel. 

6.2 Mengelola dana secara transparan dan akuntabel  untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

 

Misi 7 : Meningkatkan Kepuasan Stakeholder yang Peduli terhadap 

Pembangunan      Bangsa 

Tujuan : 

7.1 Peduli terhadap peningkatan mutu dalam memenuhi kepuasan stakeholder. 

7.2 Meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan kepada stakeholder yang 

berbasis mutu untuk mendukung pembangunan bangsa.  

 

Misi 8 : Meningkatkan Kapasitas Teknologi Informasi yang Inovatif serta 

Memperluas Jejaring untuk  Mendukung Kegiatan Tridharma 

Tujuan : 

8.1 Mengembangkan kapasitas teknologi informasi untuk mendukung penjaminan mutu. 

8.2 Melakukan pembaharuan pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

A.4 Rumusan Strategi dan Sasaran UNIPA Surabaya 

Visi dicapai dengan cara melaksanakan misi, sedangkan tujuan merupakan 

penjabaran dari masing-masing misi, agar misi dapat lebih terukur maka 

diperlukan sasaran yang merupakan uraian-uraian dari misi yang telah terukur. 

Untuk mencapai sasaran diperlukan metode atau cara atau teknik yang dikenal 

dengan strategi. Adapun strategi dan sasaran UNIPA Surabaya disajikan pada 

Tabel A.4.1 sebagai berikut: 
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Tabel A.4.1 Strategi dan Sasaran UNIPA Surabaya 

Strategi Sasaran 

1. Dosen harus mengusasai bidang utama 
keahliannya 

Dosen mengajar sesuai bidang ilmu 

 Melibatkan pakar sebagai pembicara 
dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, 
dsb dari luar perguruan tinggi sendiri, 

 Memiliki dosen berjenjang lektor kepala 
dan guru besar, 

 Fakultas memiliki dosen berjenjang guru 
besar, 

 Jumlah dosen berkualifikasi doktor , 
 Jumlah dosen bersertifikasi pendidik. 

2. Dosen harus melakukan pemutakhiran 
pengajaran 

Dosen melakukan pembaharuan RPS. 

3. Dosen harus memanfaatkan strategi 
pembelajaran yang bervariasi 

Penggunaan minimal 3 strategi 
pembelajaran, 

 Lulusan dapat memenuhi tuntutan 
lapangan pekerjaan. 

4. Meningkatkan penelitian dan luarannya 
yang sesuai dengan RIP Program Studi 

Meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan penelitian kompetisi hibah Adi 
Buana, 

 Meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan penelitian kompetisi hibah 
tingkat nasional, 

 Dosen menghasilkan karya ilmiah tingkat 
nasional tiap tahun, 

 Dosen menghasilkan karya ilmiah tingkat 
internasional tiap tahun, 

 Dosen menghasilkan buku ajar tiap tahun, 
 Dosen mendaftarkan hasil penelitian 

sebagai HAKI, 
 Dosen mendaftarkan hasil penelitian 

sebagai paten, 
 Jumlah penerapan hasil penelitian dalam 

bentuk teknologi tepat guna. 
5. Meningkatkan pengabdian masyarakat 

dosen dan luarannya sesuai dengan 
RIP Program Studi 

Meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan pengabdian kompetisi hibah Adi 
Buana, 

 Meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan pengabdian kompetisi hibah 
tingkat nasional. 

6. Meningkatkan kompetensi keilmuan 
mahasiswa melalui riset kolaborasi 
bersama dosen 

Jumlah penelitian dosen yang melibatkan 
mahasiswa. 

7. Memberi pendampingan kepada UKM 
dan masyarakat sekitarnya 

Jumlah pendampingan kepada UKM dan 
masyarakat. 

8. Keterlibatan dosen dalam asosiasi 
bidang ilmu 

Dosen menjadi asosiasi profesi sesuai 
keilmuannya. 

9. Meningkatkan kompetensi umum 
mahasiswa melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

Jumlah kegiatan PPM yang melibatkan 
mahasiswa. 

10. Mengembangkan standar kompetensi 
lulusan 

Meningkatnya rata-rata IPK mahasiswa 
Diploma, 

 Meningkatnya rata-rata IPK mahasiswa S1, 
 Meningkatnya rata-rata IPK mahasiswa S2, 
 Menurunnya masa studi lulusan Diploma, 
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Strategi Sasaran 

 Menurunnya masa studi lulusan S1, 
 Menurunnya masa studi lulusan S2. 

11. Meningkatkan kemampuan Bahasa 
Inggris lulusan 

Meningkatnya kemampuan Bahasa Inggris 
lulusan. 

12. Meningkatkan jumlah partisipasi 
mahasiswa dalam kompetisi nasional 
dan regional 

Meningkatnya jumlah partisipasi 
mahasiswa dalam kompetisi nasional dan 
regional. 

13. Tenaga kependidikan harus 
menguasai bidang tugasnya 

Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan 
manajerial pendidikan tinggi, 

 Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan 
teknis, 

 Tingkat kepuasan mahasiswa dalam 
memperoleh pelayanan tenaga 
kependidikan. 

14. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir 
mahasiswa tepat waktu 

Masa kepembimbingan Tugas Akhir 
mahasiswa maksimal 2 semester. 

15. Peningkatan sarana dan prasarana 
kampus untuk mendukung 
pembelajaran 

Jumlah sarana olahraga, peribadatan, 
kesehatan, RTH, dan transportasi. 

16. Menciptakan wahana interaksi antar 
dosen, mahasiswa, dan tenaga 
kependidikan 

Terbentuknya kelompok kompetisi dosen, 
mahasiswa, dan tenaga pendidikan yang 
hasil karyanya memperoleh penghargaan 
dan/atau pendanaan dari pihak luar, 

 Menerapkan project-based learning pada 
mata kuliah 

17. Meningkatkan jumlah peralatan 
pembelajaran, laboratorium, dan 
perpustakaan 

Jumlah peralatan pembelajaran dalam 
ruang kelas (LCD, dan lain-lain), 

 Jumlah sarana laboratorium yang 
mendukung praktikum, 

 Jumlah koleksi perpustakaan, 
 Jumlah laboratorium yang memperoleh 

sertifikasi standarisasi, 
 Jumlah ruang dosen yang mendukung 

kinerja akademik yang profesional, 
 Peningkatan kapasitas dan kualitas ruang 

baca perpustakaan, 
 Peningkatan jumlah langganan jurnal 

internasional, 
 Peningkatan jurnal ilmiah yang 

dipublikasikan secara nasional, 
 Peningkatan jurnal ilmiah yang 

dipublikasikan secara internasional. 
18. Peningkatan kegiatan ilmiah Penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala 

nasional secara periodik, 
 Penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala 

internasional secara periodik. 
19. Peningkatan pelaksanaan mata kuliah 

berbasis kurikulum KKNI 
Tersusunnya RPS mata kuliah berbasis 
KKNI, 

 Tersusunnya buku ajar yang sesuai 
dengan tuntutan perkembangan IPTEKS. 

20. Peningkatan kompetensi mahasiswa 
dalam mengikuti sertifikasi profesi 

Jumlah sertifikat kompetensi mahasiswa 
untuk menghasilkan  SKPI. 

21. Peningkatan softskill mahasiswa 
dengan penilaian poin 
kemahasiswaan 

Jumlah poin kemahasiswaan. 
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22. Pengembangan lembaga sertifikasi 
profesi untuk uji kompetensi 
mahasiswa 

Terselenggaranya program lembaga 
sertifikasi profesi. 

23. Peningkatan kompetensi dosen 
melalui studi lanjut S3 

Jumlah dosen berjenjang S3. 

24. Peningkatan kompetensi tenaga 
pendidikan 

Jumlah tenaga pendidikan yang memiliki 
sertifikat keahlian untuk mendukung 
pekerjaannya. 

25. Pemberian beasiswa bagi calon 
mahasiswa yang berprestasi dan dari 
golongan yang tidak mampu 

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 
program bidikmisi, 

 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 
program BPPPPA dan PPA, 

 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 
dari PPLP. 

26. Pelaksanaan kegiatan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal 

Melaksanakan monev seiap semester, 

 Program Studi melaksanakan laporan 
SPMAI setiap semester. 

27. Pengembangan kelembagaan SPMAI 
universitas yang akuntabel 

Laporan kinerja SMPAI universitas setiap 
semester. 

28. Peningkatan jumlah dosen untuk 
mengikuti sertifikasi pendidik 

Jumlah dosen yang lulus sertifikasi 
pendidik, 

 Jumlah dosen yang bersertifikasi profesi 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

29. Peningkatan jumlah dosen menjadi 
Guest Lecture 

Jumlah dosen menjadi Guest Lecture di 
perguruan tinggi. 

30. Tersampaikannya informasi akademik 
kepada sivitas akademik dan 
stakeholder 

Tingkat pemakaian IT untuk perencanaan, 
monitoring, dan evaluasi akademik, 

 Setiap unit memiliki dokumen pengelolaan 
SOP laporan kegiatan berkala, 

 Setiap unit melakukan tindak lanjut 
terhadap umpan balik, 

 Unit menyelenggarakan rapat 
perencanaan, koordinasi, monev secara 
rutin. 

31. Peningkatan kualitas dosen sesuai 
rasio 

Rasio dosen tetap dan banyaknya 
mahasiswa sesuai standar. 

32. Pengembangan kepemimpinan Ketersediaan pemimpin disetiap jenjang 
sesuai dengan kriteria jabatan. 

33. Pengembangan spiritual dan karakter 
Semangat PAGI 

Karakter Semangat PAGI masuk kedalam 
kurikulum prodi, 

 Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan 
pengembangan spiritual dan karakter 
Semangat PAGI, 

 Jumlah tenaga pendidikan yang mengikuti 
pelatihan pengembangan spiritual dan 
karakter Semangat PAGI. 

34. Peningkatan  jumlah prodi yang 
terakreditasi A 

Jumlah prodi yang terakreditasi A. 

35. Peningkatan ketersediaan standar 
operasional baku (SOB) setiap 
kegiatan dan revisinya sesuai 
kebutuhan 

Jumlah SOB setiap kegiatan dan revisinya. 

36. Peningkatan kapasitas manajerial Terselenggaranya pelatihan manajemen 
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pimpinan bagi pimpinan fakultas lembaga, dan unit. 
37. Peningkatan kapasitas dosen sebagai 

pembimbing kemahasiswaan 
Jumlah dosen yang mengikuti Training of 
Trainer OPPEK dan LKMM. 

38. Peningkatan jumlah dosen asing 
untuk pembelajaran dan penelitian 

Jumlah dosen asing. 

39. Peningkatan kegiatan klinik proposal 
penelitian dan PPM 

Jumlah kegiatan klinik proposal penelitian 
dan PPM. 

40. Peningkatan sumber usaha untuk 
pendanaan universitas 

Jumlah dana yang dihasilkan dari sumber 
non mahasiswa melalui badan usaha 
perkumpulan. 

 Jumlah dana yang dihasilkan dari sumber 
non mahasiswa melalui dana hibah. 

41. Pembentukan badan pengawas 
keuangan untuk mengawasi kinerja 
keuangan 

Hasil pelaksanaan audit oleh badan 
pengawas dan lembaga eksternal. 

42. Umpan balik alumni terhadap lulusan 
yang dilakukan oleh 
pengguna/stakeholder 

Nilai kinerja alumni oleh pengguna lulusan. 

43. Melaksanakan pelatihan untuk 
meningkatkan mutu melalui 
pengembangan profesi berkelanjutan 
bagi para alumni 

Jumlah alumni yang mengikuti pelatihan 
pengembangan profesi berkelanjutan, 

 Jumlah alumni yang melanjutkan studi. 
44. Pengembangan orientasi 

kewirausahaan pada program studi 
yang relevan 

Meningkatnya jumlah matakuliah yang 
berorientasi kewirausahaan, 

 Meningkatnya jumlah kegiatan praktek 
kewirausahaan, 

 Jumlah unit bisnis yang dikembangkan 
oleh dosen dan mahasiswa. 

45. Meningkatkan sarana prasarana, 
kapasitas, dan aksesibilitas IT 

Jumlah dan kapasitas sarana dan 
prasarana IT, 

 Aksesibilitas IT oleh civitas akademik dan 
stakeholder. 

46. Peningkatan layanan tridharma 
berbasis IT 

Jumlah jenis layanan yang berbasis IT. 

47. Pengembangan kemahasiswaan 
untuk pencitraan universitas 

Jumlah mahasiswa yang memperoleh 
penghargaan atau prestasi. 

48. Peningkatan keterlibatan alumni 
dalam kegiatan universitas 

Jumlah alumni yang terlibat dalam kegiatan 
peningkatan kapasitas lembaga, 

 Jumlah kegiatan temu alumni. 
49. Pengembangan kerjasama dalam dan 

luar negeri 
Jumlah MoU  multi tahun dalam negeri, 

 Jumlah kontrak setiap tahun dalam negeri, 
 Jumlah MoU multi tahun luar negeri, 
 Jumlah kontak setiap tahun luar negeri, 
 Jumlah pertemuan dengan 

stakeholders/pengguna lulusan, 
 Jumlah pertemuan dengan organisasi 

profesi. 
50. Pengembangan pencitraan, promosi, 

dan hubungan masyarakat 
Publikasi kegiatan melalui media masa 
cetak maupun elektronik tiap bulan, 

 Kenaikan ranking Webometrics, 
 Terpeliharanya website Adibuana dengan 

baik, 
 Jumlah prodi yang diakui ditingkat 
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nasional, 
 Jumlah prodi yang diakui dikawasan 

regional, 
 Jumlah prodi yang diakui ditingkat 

internasional. 
51. Peningkatan jumlah sekolah 

laboratorium 
Jumlah sekolah laboratorium. 

52. Peningkatan jumlah sekolah mitra Jumlah sekolah mitra. 

 

A.5 Analisis Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan 

Menggunakan Analisis SWOT 

Deskripsi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada bagian terdahulu dapat 

disusun SWOT untuk Komponen A. Hasil analisis SWOT disajikan pada tabel 

A.5.1 sebagai berikut:  

Tabel A.5.1 Analisis SWOT Komponen A 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan [S] 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
dan strategi pencapaian 
Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya telah dirumuskan 
secara jelas. 

2. Strategi pencapaian sasaran 
ditentukan dengan rentang 
waktu yang jelas dan realistis. 

3. Adanya komitmen yang kuat 
dari semua personil UNIPA 
Surabaya untuk meningkatkan 
kualitas diri. 

Kelemahan [W] 

1. Visi, misi, tujuan 
dan sasaran belum 
sepenuhnya 
dipahami oleh 
stakeholder. 

2. Implementasi visi, 
misi, tujuan, dan 
sasaran belum 
tercapai. 

Peluang [O] 

1. Stakeholder 
mempunyai komitmen 
yang kuat untuk 
meningkatkan kualitas 
lembaga. 

2. Perkembangan TIK 
yang pesat sehingga 
memudahkan akses 
informasi. 

Strategi SO 

Mensosialisasikan visi, misi, tujuan 
dan sasaran pada semua 
stakeholder UNIPA Surabaya 

melalui web www.unipasby.ac.id   

 

Strategi WO 

Melakukan sosialisasi 
VMTSS dengan 
menggunakan media 
cetak maupun media 
online. 

Ancaman [T] 

1. Akselerasi peningkatan 
mutu perguruan tinggi 
sekitar kampus 
meningkat. 

2. Perkembangan 
software dan hardware 
semakin cepat. 

Strategi ST 

1. Mensosialisasikan visi, misi, 
tujuan dan sasaran pada semua 
stakeholder UNIPA Surabaya. 

2. Menggunakan visi, misi, tujuan, 
dan sasaran UNIPA Surabaya 
sebagai acuan setiap kegiatan 
akademik maupun kegiatan non 
akademik.  

Strategi WT 

1. Memanfaatkan TIK 
untuk 
mensosialisasikan 
VMTSS. 

2. Menguatkan 
pemahaman 
VMTSS untuk 
mendorong 
kemampuan 
bersaing. 

http://www.unipasby.ac.id/
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KOMPONEN B 

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

 

Penulisan komponen tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelola dan 

penjaminan mutu didukung oleh data dan informasi yang lengkap sesuai dengan 

kurun waktu jelas. Data yang tersedia diolah menjadi informasi dengan 

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan prosentase dan 

kemudian disimpulkan. Identifikasi dan perumasan masalah dilakukan secara 

kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, dan sistematik. Identifikasi permasalahan  

digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam bidang tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu, sehingga diperoleh strategi pencapaian yang mengacu pada visi, misi 

UNIPA Surabaya. 

 

B.1 Personil Beserta Fungsi dan Tugas Pokoknya 

UNIPA Surabaya merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah Badan 

Penyelenggara yaitu PPLP PT PGRI Surabaya. Struktur organisasi UNIPA Surabaya 

disusun berdasar pada Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan 

Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Surabaya, tentang struktur 

organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

 

Personil UNIPA Surabaya terdiri dari 256 dosen yang terdistribusi ke dalam fakultas 

dan program magister, sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 190 orang. Dosen dan 

tenaga kependidikan merupakan pegawai UNIPA Surabaya yang sebagian diantaranya 

mendapatkan tugas tambahan sebagai  pejabat struktural yang berpedoman pada 

Statuta UNIPA Surabaya. 

 

UNIPA Surabaya melakukan perubahan manajemen pada tahun 2016, dengan 

tujuan untuk mencapai visi, misi. Perubahan struktur organisasi berdasarkan saran dan 

masukan dari stakeholder. Perubahan struktur organisasi UNIPA Surabaya sebagai 

berikut:  

a) LHIHP (Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler), 

b) LPPI (Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Institusi), 

c) LPBK (Lembaga Pengembangan Bisnis dan Keirausahaan, 

d) LP3 diganti menjadi LPIK (Lembaga Pemberdayaan Intelektual dan Kajian-kajian), 

e) BAAK dijadikan dua yaitu BAA (Biro Administrasi Akademik) dan BAUSD (Biro 

Administrasi Umum dan Sumber Daya), 

f) Bidang Kemahasiswaan diubah menjadi BKA (Biro Kemahasiswaan dan Alumni), 

g) UPM (Unit Penjaminan Mutu) menjadi LPMAI (Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit 

Internal), 

h) Perubahan jumlah Wakil Rektor, Wakil Rektor dari 4 menjadi 3. 

 

Struktur organisasi beserta fungsi dan tugas pokok sebagai berikut: 

a) Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi, yaitu PPLP PT PGRI Surabaya, 

b) Dewan Penyantun, 

c) Penyusun Kebijakan; terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III, 
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d) Senat Universitas, 

e) Pelaksana Akademik; terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala 

Laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL), 

f) Pengawas dan Penjaminan Mutu; yaitu Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit 

Internal (LPMAI), Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Institusi (LPPI), 

Lembaga Pemberdayaan Intelektual dan Kajian-Kanjian (LPIK), 

g) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar; terdiri dari Biro Administrasi Akademik 

(BAA), Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya (BAUSD), dan Biro 

Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Unit Informasi Teknologi (IT), 

h) Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha; terdiri dari laboran, pustakawan, dan 

tenaga kependidikan. 

 

B.2 Sistem Kepemimpinan, dan Pengalihan (Deputizing) serta Akuntabilitas 

Pelaksana Tugas 

Pola kepemimpinan UNIPA Surabaya dilaksanakan secara kolektif atau bersama-

sama, keputusan akhir berada di tangan Rektor di tingkat Universitas, dan Dekan di 

tingkat Fakultas, dan Direktur di tingkat Program Pascasarjana. Pola kepemimpinan ini 

diterapkan mulai UNIPA Surabaya berdiri sampai saat ini. 

 

Pimpinan dalam pengambilan keputusan, menganut sistem sentralisasi untuk bidang 

administrasi, keuangan dan sumber daya manusia, serta sistem desentralisasi untuk 

bidang akademik dan kemahasiswaan. Keputusan-keputusan penting yang bersifat 

jangka panjang, dilakukan oleh pimpinan Universitas yaitu Rektor dengan 

memperhatikan masukan dari Senat Universitas.  Laporan pertanggungjawaban 

universitas dilakukan oleh Rektor kepada PPLP PT PGRI Surabaya dan Senat 

Universitas secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun yakni pada saat Dies Natalis 

UNIPA Surabaya yang jatuh pada tanggal 20 Mei. 

 

Semua komponen bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang mengacu 

kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran, sehingga diharapkan semua komponen bersikap 

memiliki (handarbeni). Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa, UNIPA Surabaya 

menerapkan pola kepemimpinan yang kuat, baik dalam kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, maupun kepemimpinan publik. 

 

Efektivitas kepemimpinan operasional penyelenggaraan kegiatan operasional 

universitas yang efisien dan efektif didukung oleh peraturan-peraturan sebagai berikut: 

(a) Pola Ilmiah Pokok (PIP) SK PPLP Nomor166/PPLP PT PGRI.S/V/2015 tanggal 20 

Mei 2015, (b) Statuta Berdasarkan SK PPLP Nomor 196/PPLP PT PGRI.S/U/VII/2015 

tanggal 14 Juli 2015 tentang Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, (c) Rencana  

Induk  Pengembangan (RIP) UNIPA Surabaya yang ditetapkan melalui SKPPLP PT 

PGRI Nomor:088/PPLP PT PGR.S/U/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008tentang Rencana 

Induk Pengembangan (RIP), (d) Rencana Strategis (Renstra) ditetapkan dalamSK Rektor 

Nomor: 309/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, (e) Surat Keputusan yangditetapkan 

oleh Kemenristek Dikti, (f) Arah Kebijakan Umum Rektor, (g) Pedoman Pembinaan 

Karakter sesuai dengan semboyan semangat PAGI (Peduli, Amanah, Gigih, Inovatif).  

 

Kepemimpinan organisasi pendelegasian wewenang dalam struktur organisasi 

dengan Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya disesuaikan dengan upaya untuk 
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pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran, agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam kegiatan operasional maka diperlukan uraian  tugas setiap unit dilingkungan 

UNIPA Surabaya disusun dengan tepat dan jelas.  

 

Evaluasi terhadap jalannya roda organisasi dilakukan monitoring dan evaluasi 

secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik guna mengambil 

keputusan yang mengacu pada visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran. Rektor menjadi 

orang yang utama dalam pengambilan keputusan baik utuk kebijakan internal maupun 

eksternal, setelah memperhatikan masukan-masukan dari unit-unit dibawahnya maupun 

dari senat universitas.  

 

Kepemimpinan publik, sivitas akademika baik yang menjabat struktural maupun non 

struktural UNIPA Surabaya banyak menduduki jabatan-jabatan publik baik regional, 

nasional, maupun internasional yang menunjukkan kemampuan sivitas akademika yang 

memperoleh apresiasi publik. Pada prinsipnya semua yang menduduki jabatan publik 

sudah memperoleh ijin (persetujuan) rektor. 

 

Kepemimpinan Rektor juga dinilai dari reputasi Rektor pada bidang-bidang lain di 

luar UNIPA Surabaya. Rektor UNIPA Surabaya saat ini menjabat sebagai  Dewan pakar 

PGRI Propinsi Jawa Timur, anggota, periode tahun 2015-2019, Asosiasi PTS Propinsi 

Jawa Timur. Wakil ketua bidang, periode 2017-2021, Pelindung Ikatan Sekretris 

Indonesia Cabang Surabaya, periode 2015-2019, Ketua Indonesia Scout Journalist, 

periode 2016-2020, Pelindung Scout Riders Indonesia, periode 2015-2020. 

 

Kepemimpinan publik yang disandang oleh dosen antara lain: 

1. Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, 

2. Asesor BAN PT,  

3. Asesor BAP S/M, 

4. Kelembagaan Profesi, 

5. Lembaga Sosial, 

6. Pengurus PGRI,  

7. Pengembangan IPTEK telah dilakukan sebagai Nara Sumber secara insidental di 

media elektronik TVRI, ANTV, dan 

8. Pengembangan IPTEK telah dilakukan sebagai nara sumber secara rutin pada 

acara di RRI. 

 

Akuntabilitas kinerja pimpinan di lingkungan UNIPA Surabaya terukur melalui 

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) pada setiap akhir tahun akademik. LKT dilaporkan 

kepada rektor untuk setiap unit dilingkungan UNIPA Surabaya, sedangkan LKT Rektor 

kepada Badan Penyelenggara. Beberapa hal yang dituangkan dalam laporan tahunan 

rektor antara lain :  

a. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, penjaminan mutu, dan 

prestasi kelembagaan selama satu tahun akademik terakhir. Pada point ini 

dijelaskan tiga arah pengembangan kebijakan universitas tata pamong 

meliputi :  

- Rencana Induk Pengembangan (RIP) universitas tahun 2008-2025, 

- Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019, 

- Peningkatan peringkat akreditasi, baik untuk akreditasi Program Studi maupun 

akreditasi institusi. 
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b. Mahasiswa dan lulusan. Dilaporkan dalam point ini adalah jumlah mahasiswa 

dan lulusan tahun akademik terakhir, IPK, kompetensi lulusan, serta 

keterserapan lulusan di dunia kerja, 

c. Sumber Daya Manusia. Dilaporkan dalam point ini adalah rasio jumlah dosen: 

mahasiswa, jabatan fungsional akademik dosen, pelatihan/workshop, 

d. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akdemik, 

e. Pembiayaan, sarana prasarana, dan system informasi, 

f. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

g. Kegiatan kemahasiswaan, 

h. Pengembangan budaya online. 

 

B.3 Partisipasi Civitas Academica dalam Pengembangan Kebijakan, serta 

Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program 

Salah satu ciri kepemimpinan yang baik adalah partisipasi civitas akademika dalam 

pengambilan kebijakan organisasi. Upaya konvensional yang dilakukan oleh pimpinan 

adalah melakukan rapat “Reboan”. Partisipasi pengambilan kebijakandalam rangka untuk 

memadukan pengambilan kesepakatan kebijakan yang bersifat top-down dengan bottom-

up sehingga terjadi penerimaan kebijakan yang tanpa hambatan. 

 

Sistem pengelolaan UNIPA Surabaya mencakup PPEPP (Perencanaan, 

Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan). 

Perencanaan pengelolaan universitas disusun dan didokumentasikan dalam bentuk 

Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Operasional (RENOP). RENSTRA dan RENOP ditetapkan oleh Rektor setelah 

memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Badan Penyelenggara 

UNIPA Surabaya. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk menjaring 

partisipasi sivitas akademika. 

 

1. Planning 

Pimpinan UNIPA Surabaya menyusun RENSTRA dan RENOP. Penyusunan 

RENSTRA dan RENOP dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja 

UNIPA Surabaya, alumni, dan pengguna lulusan. Sistem pengelolaan 

fungsional dan operasional Universitas melaksanakan kegiatan perencanaan, 

diawali dengan penyampaian masukan-masukan dari seluruh unit melalui 

rapat kerja, untuk menyusun rencana kerja dan rencana ajuan anggaran dari 

masing-masing unit. 

  

2. Organizing 

Secara umum, struktur organisasi mencerminkan tugas dan fungsi setiap 

komponen dalam pengelolaan Universitas. Setiap level hirarki jabatan jelas 

tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dengan model kepemimpinan 

partisipatif; prinsip profesionalisme menjadi pijakan utama dalam mengambil 

kebijakan penempatan jabatan. Namun berbagai kegiatan juga dilakukan 

lintas komponen sehingga memerlukan pengorganisasian dalam 

pelaksanaannya. Penyusunan struktur organisasi setiap kegiatan dilakukan 

sesuai kebutuhan sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan afisien. 



  
 

 
14 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

Hal-hal yang dilakukan antara lain, a) melakukan rapat koordinasi secara 

berkala setiap hari Rabu (rapat Reboan) dengan unit terkait, b) melakukan 

koordinasi dengan lembaga mitra terkait dengan pelatihan, seminar, pelatihan 

baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. 

 

3. Staffing 

Pimpinan UNIPA Surabaya memilih dan menempatkan sumber daya manusia 

berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan hasil evaluasi kinerja. 

Mekanisme pemilihan dan dilakukan melalui system Badan pertimbangan 

Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang diatur berdasarkan Peraturan 

Pengangkatan Pejabat yang ditetapkan oleh senat Universitas. Mekanisme 

seperti ini dilakukan agar pengelolaan dapat berlangsung efektif dan efisien 

dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. 

 

UNIPA Surabaya memberi kesempatan kepada semua dosen dan karyawan 

untuk meningkatan kualitas diri melalui studi lanjut, diklat, kenaikan pangkat, 

pencangkokan dosen pada perguruan tinggi lain, penelitian, dan studi banding 

serta berpartisipasi pada seminar baik sebagai peserta atau penyaji pada 

tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Selain itu, untuk mendorong 

meningkatkan diri UNIPA Surabaya juga memberi penghargaan berkaitan 

penghargaan doktor, guru besar, insentif bagi pengupload proposal hibah 

DIKTI, penyusun buku ajar, penulis artikel ilmiah dalam jurnal internasional 

bereputasi, pembicara dalam seminar Internasional, official delegasi olah 

raga, seni dan ilmiah, serta diberikan penghargaan untuk melaksanakan 

ibadah qurban pada hari raya Idul Adha dengan dana dari lembaga secara 

bergantian. 

 

4. Leading 

Pimpinan Universitas selalu mengingatkan, mengarahkan dan memotivasi 

seluruh sivitas akademika; baik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

agar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap civitas 

akademika bertanggungjawab dan berperan memimpin dirinya sehingga akan 

bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi 

program studi, fakultas, universitas, masyarakat dan lingkungan.Dengan 

demikian, diharapkan bahwa jiwa kepemimpinan akan berkembang pada 

setiap pribadi pengelola sehingga tujuan organisasi dapat diwujudkan. 

 

5. Controlling 

Pimpinan Universitas dan Fakultas mengontrol kinerja dosen, tenaga kependidikan, 

dan mahasiswa; baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengontrolan 

secara langsung, antara lain dilakukan terhadap proses belajar-mengajar, kegiatan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, 

maupun terhadap penerapan peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas. 

Pengontrolan terhadap kekonsistenan penerapan RIP, Renstra dan Renop dilakukan 

mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan evaluasi suatu kegiatan. 
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B.4 Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring 

Pelaksanaannya sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Program 

Empat ranah yang menjadi dasar pengembangan kebijakan UNIPA Surabaya 

meliputi: (1) Pola Ilmiah Pokok (PIP), (2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

universitas tahun 2015-2029, (3) Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019, (4) visi, 

misi, tujuan, strategi, dan sasaran tahun 2015-2019.  

 

Dalam usaha untuk mencapai visi, misi dan tujuan, UNIPA Surabaya sudah 

melakukan beberapa perubahan, yaitu: 

1. Sistem informasi akademik, sistem informasikepegawaian, sistem 

informasipelayanan kemahasiswaan, sistem informasipenjaminan mutu, sistem 

informasikeuangan yang semula manual berubah menjadi berbasis teknologi 

informasi,  

2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh 

Kemenristek Dikti, 

3. Peningkatan kuantitas dosen yang berkualifikasi S3, peningkatan jabatan akademik, 

dan peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi pendidik, 

4. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar, pelatihan, 

sertifikasi, dan seminar, 

5. Penambahan jumlah dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui 

hibah internal maupun eksternal, 

6. Peningkatan cluster perguruan tinggi dalam bidang penelitian menjadi madya, 

7. Pemberian insentif kepada dosen yang menjadi penulis pertama dalam jurnal 

internasional terindeks scopus, memperoleh HAKI/paten, dan buku ajar. 

 

B.5 Efisiensi dan Efektivitas Kepemimpinan 

Pengukuran efisiensi dan efektifitas kepemimpinan dilakukan dengan berbagai cara 

yang dijelaskan sebagai berikut:  

 

1. Desentralisasi anggaran dalam bentuk penyusunan Program Kerja dan Rencana 

Anggaran yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari masing-masing unit misalkan 

program studi, UPT, pusat kemudian dibahas di tingkat yang lebih tinggi misalnya 

fakultas, program, atau biro setetalah itu dibahas di tingkat universitas. Di tingkat 

universitas diselenggarakan rapat koordinasi untuk menetapkan pagu anggaran 

masing-masing satuan kerja berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang diuraikan dalam 

serangkaian program kerja dan anggaran. Rancangan anggaran tingkat universitas 

selanjutnya diusulkan ke Badan Penyelenggara untuk mendapatkan penetapan dan 

pengesahan. 

 

2. Desentralisasi akademik diwujudkan dengan kewenangan setiap prodi untuk 

menyusun kurikulum dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan 

universitas. Rambu-rambu tersebut dinyatakan dalam bentuk susunan kurikulum yang 

harus mengakomodir (1) kurikulum universitas (mata kuliah yang diasuh universitas), 

(2) kurikulum fakultas (mata kuliah yang diasuh fakultas), dan (3) kurikulum prodi 

(mata kuliah yang diasuh prodi). Secara berkala kurikulum dilakukan peninjauan 

melalui workshop oleh masing-masing prodi dengan memperhatikan saran-saran dari 

stakeholder, alumni dan pakar.  
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Kurikulum prodi selanjutnya diajukan kepada rektor untuk mendapatkan persetujuan 

dan pengesahan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor, 

sebagai contoh pada tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Nomor 

180/SK/VIII/2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik Tahun 2015/2016 di 

Lingkungan UNIPA Surabaya. 

 

Kurikulum prodi disosialisasikan kepada mahasiswa menggunakan Buku Pedoman 

Akademik yang dibagikan kepada mahaiswa baru pada saat program Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Di dalam Buku Pedoman Akademik 

antara lain berisi struktur kurikulum, dan spesifikasi prodi. 

 

3. Keputusan-keputusan penting yang bersifat jangka panjang, dilakukan oleh 

pimpinan Universitas (Rektor) dan Fakultas (Dekan) dengan terlebih dahulu 

mendiskusikannya dalam Rapat Pimpinan, Rapat Dosen atau dalam Rapat Senat. 

Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pola ini diharapkan 

setiap permasalahan dapat ditangani secara tepat, cepat dan luwes. Selain itu, 

diharapkan dengan pola yang telah diterapkan, pertanggungjawaban pimpinan 

dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

demikian semua komponen ikut terlibat dalam penentuan kebijakan dan 

pelaksanaan berbagai aktivitas; sehingga diharapkan semua akan merasa ikut 

bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNIPA 

Surabaya.  

 

4. Efektivitas kepemimpinan ditinjau dari laporan-laporan setiap unit kepada rektor 

yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik untuk mengetahui aktivitas-

aktivitas unit dalam mendukung visi dan misi rektor. Rektor menyampaikan laporan 

kegiatan universitas selama satu tahun dalam kegiatan rapat senat terbuka dan 

dilaporkan kepada badan penyelenggara. 

 

B.6 Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan 

Keberhasilan dan kualitas program dan pelacakan lulusan UNIPA Surabaya dapat 

ditentukan melalui evaluasi program dan pelacakan lulusan. Evaluasi dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan program. Evaluasi pogram 

dilakukan secara periodik melalui forum rapat kerja Universitas pada tingkat Universitas, 

dan rapat kerja fakultas pada tingkat fakultas. 

 

Untuk menjamin bahwa kredibilitas seluruh pejabat tetap bisa 

dipertanggungjawabkan selama masa jabatannya, maka dilakukan evaluasi kinerja 

tahunan. Laporan kinerja tahunan rektor dibacakan oleh Rektor pada saat upacara 

wisuda Semester Genap, sedangkan laporan kinerja pejabat lainnya didokumentasikan 

oleh Rektor.  Pimpinan UNIPA Surabaya telah menyelenggarakan pengawasan, 

evaluasi, pembinaan serta mengkoordinasikan pengembangan kegiatan kemahasiswaan 

dan alumni. 

 

LPMAI telah melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas. Hasil evaluasi 

mengarahkan unit di lingkungan UNIPA Surabaya agar sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.  
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Program studi di UNIPA Surabaya telah melakukan pengawasan dan mengevaluasi 

pelaksanaan sistem perkuliahan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan laboratorium/ praktikum / studio / bengkel / sanggar. Ketua program studi 

mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kegiatan organisasi Himpunan 

Mahasiswa Program Studi (HIMPARODI), pembinaan dan pelaksanaaan hubungan 

dengan orang tua/wali mahasiswa, termasuk alumni, serta melakukan pembinaan, 

mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan staf di lingkungan kerjanya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

 

Sampai sekarang telah terbangun kesadaran semangat PAGI di sivitas akademika 

UNIPA Surabaya. Setiap fakultas dan prodi sudah menjadikan visi tersebut sebagai 

bagian dari Renstra dan Renop. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pimpinnan 

secara rutin melalui rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental, 

misalnya rapat reboan, rapat kerja tahunan, rapat akademik setiap awal semester, dan 

rapat-rapat yang bersifat  mendadak tergantung urgensi masalah yang sedang dihadapi 

UNIPA Surabaya. 

 

Hasil evaluasi menjadi bahan kajian untuk ditindak lanjuti, setiap kegiatan selalu 

diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Silklus ini sudah 

berjalan dengan lancar karena adanya dorongan dari kepemimpinan yang ada. Selain 

evaluasi program, UNIPA surabaya juga melakukan pelacakan lulusan (tracer study) 

guna mengetahui relevansi kurikul atau proses pembelajaran dngan kebutuhan dunia 

kerja. UNIPA Surabaya telah melakukan pengembangan sistem pelacakan lulusan 

melalui web resmi UNIPA Surabaya. sebelum tahun 2012 pelacakan lulusan dilakukan 

oleh masing-masing program studi secara manual yang hasilnya nanti diserahkan ke 

pimpinan Universitas sebagai laporan. Setelah tahun 2012 dilakukan pelacakan lulusan 

secara terpusat malalui Universitas.  

 

Bidang Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab kegiatan tracer telah 

memberikan laporan kegiatan tracer study pada saat dilakukan monitoring oleh pimpinan 

UNIPA Surabaya. Laporan tracer study dilakukan setiap satu tahun sekali oleh Bidang 

Kemahasiswaan, dan hasil laporan tracer study digunakan untuk perbaikan pada 

Universitas terutama dalam proses pembelajaran, kurikulum yang up to date dan sesuai 

kebutuhan stakeholder, penambahan sarana dan fasilitas pembelajaran, evaluasi visi, 

misi dan target capaian UNIPA Surabaya. 

 

B.7 Perencanaan dan Pengembangan Program dengan Memanfaatkan Hasil 

Evaluasi Internal dan Eksternal 

 

Hasil evaluasi internal dan eksternal dilakukan untuk perencanaan dan 

pengembangan program UNIPA Surabaya. Lembaga yang bertanggunag jawab terhadap 

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) di UNIPA Surabaya 

adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) UNIPA Surabaya yang 

bertanggungjawab kepada Rektor.  Sistem penjaminan mutu di Fakultas dilaksanakan 

oleh gugus penjaminan mutu, dan untuk tingkat prodi dilaksanakan oleh unit penjaminan 

mutu. 
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Implementasi penjaminan mutu di lingkungan UNIPA Surabaya telah melalui 

serangkaian kegiatan seperti: 

1. Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu. Gugus 

Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan LPMAI dengan Surat Keputusan No: 

253/SK/XI/2015. Tujuan pembentukan GPM dan UPM dalam rangka 

memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan 

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 

2. Implementasi Penjaminan Mutu  

a. Pada Sektor Proses:  

1) Universitas menetapkan bahwa yang boleh mengikuti ujian akhir 

semester adalah hanya mahasiswa yang kehadiran kuliahnya minimal 

75%, 

2) Pada setiap awal semester dilakukan evaluasi kinerja pembelajaran 

untuk mengetahui kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran, 

3) Universitas menetapkan bahwa setiap pengampu mata kuliah 

diwajibkan menyusun RPS mata kuliah yang diampunya, program 

Studi berkewajiban melakukan kontrol kesesuaian materi kuliah 

terhadap RPS dan silabus, 

4) Program Studi berhak melakukan peninjauan kurikulum per dua tahun, 

5) Kelayakan skripsi (tugas akhir) wajib dievaluasi kelayakaannya 

semenjak penyusunan proposal penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh 

ketua program studi, dengan harapan agar masalah yang diteliti sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa dan dapat diselesaikan sesuai alokasi 

waktu, 

6) Pelaporan PDDIKTI ke Kopertis yang selalu tepat waktu setiap 

semesternya, 

7) Biro-biro pelayanan dan sekretariat memperbaiki mutu pelayanan 

administrasi akademik, 

8) Universitas meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait 

baik di dalam maupun di luar luar negeri, 

9) Universitas meningkatkan sarana belajar-mengajar dan laboratorium, 

10) Universitas menggiatkan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan memberi dana stimulasi kepada Dosen yang 

proposalnya dinilai layak, 

11) Dalam pelaksanaan pembelajaran dosen junior dibimbing oleh dosen 

yang lebih senior. 

 

b. Pada Sektor Keluaran:  

1) Mengumpulkan informasi dari pengguna lulusan melalui tracer study 

tertulis.  

2) Mengumpulkan alumni dalam bentuk temu alumni, malam 

keakraban/kesenian melakukan tracer study secara tertulis, 

wawancara langsung terhadap alumni yang sudah masuk dalam dunia 

kerja.  
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3) Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan informasi kerja 

dengan pihak ketiga misalnya “Job DB”  

4) Membentuk group alumni dalam media sosial. 

 

Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan ditingkat Unit Penjaminan 

Mutu (UPM) meliputi komponen: 

1. Penelitian 

a. Rasio judul Penelitian 

b. Jumlah dana penelitian 

c. Keterlibatan mahasiswa dalam  penelitian dosen 

d. Jumlah artikel ilmiah 

e. Paten/hak cipta 

f. Proseding 

2. Pengabdian pada Masyarakat 

a. Rasio jumlah Dosen / jumlah PPM 

b. Jumlah dana PPM/dosen 

c. Teknologi tepat guna/rekayasa social 

3. Pendidikan 

a. Jumlah mata kuliah setiap dosen 

b. Beban  SKS mengajar setiap dosen 

c. Jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan selama satu semester 

d. Ketepatan memasukan nilai 

4. Penilaian 

a. IPK mahasiswa dengan mengacu sasarn mutu IPK 

b. Persen jumlah mahasiswa yang lulus dengan IPK >3.35 

c. Persen jumlah mahasiswa yang mengikuti LKMM-TD 

5. Dosen tersertifikasi  terhadap dosen tetap 

Hasil monitoring tersebut diatas, selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh LPMAI 

dengan menetapkan Auditor yang bertugas melakukan audit pada program studi/unit 

untuk mencocokan hasil monitoring dengan bukti-bukti. 

 

Berdasarkan bukti-bukti, apabila diperoleh skor penilaian kurang dari 3 (tiga) 

pada setiap standar maka: 

1. Ditetapkan sebagai temuan. Temuan tersebut selanjutnya akan ditetapkan 

rencana tindak lanjut oleh auditie dengan menetapkan waktu tindak lanjut  

2. Auditor akan datang kembali untuk mengecek tindak lanjut yang sudah 

dilakukan  

3. Jika disetujui maka akan diterbitkan Berita Acara Audit yang ditandatangani 

oleh Auditee dan Auditor yang diketahui oleh Kepala LPMAI 

 

B.8 Dampak Hasil Evaluasi Program terhadap Pengalaman dan Mutu Pembelajaran 

Mahasiswa 

 

Dampak evaluasi program terhadap pengalaman pembelajaran mahasiswa 

ditunjukkan dengan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

berupa keaktifan dan respon selama proses pembelajaran. Keterlibatan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran semakin meningkat keaktifannya. 
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Dampak hasil evaluasi program terhadap mutu pembelajaran mahasiswa dapat 

dilihat dari: (1) kenaikan IPK lulusan; (2) meningkatnya jumlah lulusan yang lulus dengan 

predikat terpuji; (3) meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan 

penilitian dan pengabdian kepada masyarakat; (4) meningkatnya penggunaan ICT dalam 

pembelajaran. 

  

 

B.9 Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat (misalnya kajian kurikulum, 

monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen dan penguji 

eksternal). 

  

Rapat akademik yang diselenggarakan minimal 1 tahun sekali merupakan wadah 

untuk meninjau kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk kajian 

tentang kurikulum.  Hasil kajian dapat berupa perubahan sesuai dengan tuntutan 

stakeholder,mekanismepengkajian kurikulumdilakukan mulaidari 

pengembangandraftmelaluikegiatanrapat program studi yang hasilnya dilaporkan ke 

fakultas, selanjutnya hasilnya dilaporkan ke Wakil Rektor I untuk mendapatkan pengesahan. 

 

 Monitoring dilakukan dengan berbasis online yakni pada Manajemen Informasi 

Terintegrasi Adi Buana (MITRA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), yang 

menyediakan monitoring tentang: (1) kinerja pembelajaran berupa: jurnal mengajar, 

penilaian, presensi mahasiswa; (2) umpan balik mahasiswa terhadap kegiatan 

pembelajaran; (3) kinerja dosen berupa: kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian,  

 

B.10 Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Lembaga 

 

Unit pelaksana dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Audit Internal (LPMAI) 

bertanggung jawab kepada Rektor sebagaimana dinyatakan melalui Surat Keputusan 

PPLP PT PGRI Surabaya Nomor: 253/SK/XI/2015. Di tingkat Fakultas dan Program Studi 

dibentuk Gugus Penjaminan Mutu(GPM) dan Tim Penjaminan Mutu (TPM) melalui Surat 

Keputusan Rektor Nomor: 263/SK/XI/2015. 
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Gambar B.10.1 Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Lembaga 

 

Hubungan penjaminan mutu pada tingkat lembaga dapat dilihat dari standar mutu 

penjaminan mutu. Standar mutu digunakan sebagai monitoring dan evaluasi pada setiap 

unit. Berikut adalah standar mutu penjaminan mutu pada tingkat lembaga: 

 

1. Standar Mutu Kurikulum Program Studi  

a. Kurikulum harus memuat visi dan misi universitas  

b. Kurikulum harus memuat kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan 

pemangku kepentingan 

c. Kurikulum harus dilakukan evaluasi paling lama 4 tahun. 

 

2. Standar Mutu Pembelajaran  

a. Rancangan Pembelajaran 
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1) Materi pembelajaran harus dari hal yang bersifat umum menuju ke hal 

yang khusus 

2) Rancangan pembelajaran harus disusun dengan mengacu pada 

pedoman yang disusun oleh Kemenristek Dikti  

3) Rancangan pembelajaran seharusnya diperkaya dengan temuan hasil-

hasil penelitian 

b. Proses Pembelajaran  

1) Pembelajaran seharusnya berpusat pada mahasiswa (student centre 

learning) 

2) Pembelajaran harus dilaksanakan secara efisien dengan 

menggunakan seluruh sumberdaya yang tersedia.  

3) Pembelajaran harus mengarah kepada pencapian kompetensi. 

c. Evaluasi Pembelajaran  

1) Pembelajaran harus bersifat transparan, dan dihasilkan umpan balik 

dari dosen – mahasiswa, dan diadministrasikan dengan baik.  

2) Penilaian harus meliputi tujuan pembelajaran yang telah terencana. 

3) Kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran seharusnya dipenuhi 

dengan melaksanaan monitoring dan evaluasi. 

 

3. Standar Mutu Kompetensi Lulusan 

a. Kompetensi lulusan harus merupakan wujud dari tujuan pendidikan pada 

program studi. 

b. Kompetensi lulusan seharusnya disusun berdasarkan masukan dari 

pemangku kepentingan. 

c. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

program studi untuk mencapai kompetensinya. 

d. Kompetensi lulusan seharusnya digambarkan oleh masa tunggu 

memperoleh pekerjaan dan gaji pertama yang diperolehnya. 

e. Universitas harus menyelenggarakan pelacakan terhadap lulusan secara 

berkelanjutan. 

 

4. Standar Mutu Penilaian 

a. Kegiatan hasil pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester 

harus mengacu pada: penilaian tugas dengan bobot 30%; ujian tengah 

semester dengan bobot 20%; dan ujian akhir semester dengan bobot 

50%. 

b. Mutu nilai pembelajaran harus sesuai dengan Buku Pedoman Akademik. 

c. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa harus dinyatakan dalam indeks 

prestasi semester, indeks prestasi komulatif, dan jumljah sks yang telah 

ditempuh. 

d. Masa penilaian harus diberi kesempatan paling lama 2 minggu setelah 

ujian dilaksanakan. 

 

 

5. Standar Mutu Suasana Akademik 
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a. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk 

menciptakan suasana akademik yang kondusif.  

b. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan ranah 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.  

c. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen seharusnya melibatkan 

mahasiswa.  

d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen 

seharusnya melibatkan mahasiswa. 

e. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya 

ilmiah melalui media ilmiah.  

f. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah 

buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem 

penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).  

g. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan 

pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya 

untuk mata kuliah keahlian) dan men-dorong mereka untuk menghasilkan 

karya ilmiah.  

h. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi 

dosen maupun mahasiswa.  

 

6. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan 

a. Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel. 

b. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan 

kebutuhan kurikulum dan peraturan yang berlaku. 

c. Promosi dosen dan tenaga kependidikan harus dilakukaberdasarkan asas 

kemanfaatan dan kepatutan. 

d. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi 

sesuai dengan kebutuhan universitas.  

e. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.  

f. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan 

secara periodik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.  

g. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk 

melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna 

pengembangan diri secara akademis dan intelektual. 

h.  Tugas-tugas yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan 

harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.  

i. Dosen harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran.  

 

7. Standar Mutu Sarana dan Prasarana 

a. Sarana dan prasarana harus direncanakan secara sistematis agar sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.  
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b. Infrastuktur universitas harus memenuhi per-syaratan teknis dan 

peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan 

dari departemen teknis terkait, juga memperhatikan akses penyandang 

cacat.  

c. Universitas harus memiliki standar minimal fasilitas pembelajaran.  

d. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas pembelajaran 

yang berlaku untuk program studi tersebut.  

e. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis dan LCD.  

f. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan 

tuntutan dan perkembangan IPTEK. 

g. Perpustakaan program studi seharusnya menyediakan buku referensi 

minimal yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.  

h. Perpustakaan universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi ruang 

baca program studi serta sebagai koordinator pengembangan 

perpustakaan secara keseluruhan.  

i. Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh ruang 

baca/perpustakaan baik internal maupun eksternal.  

j. Pusat teknologi informasi universitas seharusnya dilengkapi dengan 

sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling 

mengakses.  

 

8. Standar Mutu Pengelolaan 

a. Struktur organisasi universitas harus mengacu kepada keputusan PPLP 

PT PGRI Surabaya. 

b. Universitas harus mempunyai lembaga etik. 

c. Pimpinan universitas, fakultas, program studi harus mampu memerankan 

kepemimpinan akademik. 

d. Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala. 

e. Dosen, tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan diri  sesuai kebutuhan universitas. 

f. Universitas harus memiliki rencana strategis yang mengacu kepada 

peraturan yang berlaku. 

g. Fakultas harus memiliki rencana strategis yang mengacu pada renstra 

universitas 

h. Pelaksana penjaminan mutu seharusnya dimasukkan kedalam struktur 

organisasi 

 

9. Standar Mutu Pembiayaan 

a. Sumber dana universitas harus berasal dari sumber-sumber yang syah. 

b. Sumber dana fakultas, program studi harus melalui universitas 

c. Sistem Alokasi anggaran harus mengacu kepada rencana anggaran dan 

pendapatan universitas. 

d. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus dapat diaudit dan 

akuntabel. 
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e. Laporan pertanggungjawaban keuangan seharusnya dilakukan oleh 

auditor eksternal 

f. Satuan biaya penyelenggaraan pendiddikan per tahun harus ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya 

 

 

10. Standar Mutu Mahasiswa  

a. Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa 

baru berdasarkan kesempatan yang sama.  

b. Fakultas/program studi seharusnya mempunyai persyaratan tertentu 

sesuai dengan kebutuhannya. 

c. Fakultas/program studi seharusnya menentukan jumlah kuota mahasiswa 

baru yang dapat diterima.  

d. Fakultas/program studi harus mempunyai program pembimbingan 

akademik dan konseling untuk mahasiswa.  

e. Universitas/fakultas/program studi harus mendorong mahasiswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi 

mahasiswa.  

 

11. Standar Mutu Penelitian 

a. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.  

b. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan mengacu pada panduan penelitian Kemenristek Dikti  maupun 

pedoman penlitian internasional. 

c. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan berdasarkan 

Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat UNIPA Surabaya.  

d. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah  

diakses oleh masyarakat luas.  

e. Penelitian harus melibatkan peran-serta mahasiswa.  

f. Penelitian seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan 

pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. 

g. Universitas seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan 

dunia industri dan dunia kerja.  

h. Universitas seharusnya mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian.   

i. Universitas seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah.  

j. Universitas seharusnya dapat mengembangkan HAKI, Paten dari hasil 

penelitian.   

k. Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian harus 

mempublikasikan hasil penelitiannya.   
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12. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka 

penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

untuk masyarakat.  

b. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus 

ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat UNIPA Surabaya. 

c. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

d. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta 

mahasiswa.  

e. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan 

atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

f. Universitas harusmenjalin hubungan kerjasama dengan instansi negeri 

maupun swasta. 

g. Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

13. Standar Mutu Evaluasi Kinerja 

a. Universitas/ fakultas/ program studi harus melaksanakan audit internal 

secara periodik.  

b. Evaluasi kinerja program studi harus dilakukan setiap semester 

berdasarkan data dan informasi yang akurat.  

c. Pengawasan melekat harus dilakukan berdasarkan hasil temuan untuk 

dijadikan dasar pengambilan tindakan koreksi dan tindak lanjut.  

 

14. Standar Mutu Sistem Informasi   

a. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki 

dan menerapkan sistem informasi.  

b. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki 

dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).  

c. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki 

dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).  

d. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus 

menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.  

 

15. Standar Mutu Etika Universitas 

a. Universitas harus mempunyai aturan kode etik. 

b. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan harus mengerti tentang 

etika. 

c. Universitas harus mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang 

menegakkan etika. 

d. Universitas harus memberikan penghargaan bagi sivitas akademika yang 

taat dan sanksi bagi yang melanggar etika. 
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B.11 Dampak Proses Penjaminan Mutu terhadap Pengalaman dan Mutu Hasil 

Belajar Mahasiswa 

 

UNIPA Surabaya telah memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses 

pembelajaran yang efektif yang mencakup hal-hal berikut: 

 

1. Pendekatan Sistem Pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran yang digunakan di UNIPA Surabaya berpusat 

pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang 

mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. Pengembangan 

pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat belajar aktif, mampu 

bekerjasama dalam sebuah tim, bekerja mandiri, berkomunikasi secara 

efektif, berpikir secara kritis dan kreatif, memiliki ketrampilan memecahkan 

masalah, memiliki integritas dan kesadaran serta berkarya sesuai dengan 

etika profesi. Informasi penggunaan pendekatan student centered learning 

dapat dilihat pada rancangan pembelajaran semester.  

 

Setiap mata kuliah memiliki Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 

sesuai dengan pedoman dari Permendikbud No. 49 Tahun 2014. Mahasiswa 

mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan 

proses pembelajaran yang dialami. Evaluasi proses pembelajaran oleh 

mahasiswa melalui kuesioner yang dilakukan secara berkala tiap akhir 

semester oleh LPMAI. Hasil evaluasi proses pembelajaran diberikan kepada 

masing-masing dosen agar dapat memperbaiki sehingga mutu akademik 

dapat dijamin secara berkelanjutan. Pengendalian mutu pembelajaran yang 

diterapkan di institusi diberlakukan sama untuk semua program studi yang 

ada. Beberapa hal yang terkait dengan proses monitoring, evaluasi dan 

pemanfaatannya dilakukan dengan pemahaman yang sama tentang: 

 

a. Ciri-ciri Sistem Kredit Semester (dilaksanakan di  UNIPA Surabaya) 

1) Setiap matakuliah memiliki beban kerja yang dinyatakan dalam satuan 

kredit semester.  

2) Beban kerja matakuliah disebut dengan bobot satuan kredit semester. 

3) Bobot satuan kredit semester untuk setiap matakuliah ditentukan atas 

dasar besarnya usaha untuk memperoleh pengalaman belajar yang 

dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, 

kerja praktik, penyusunan skripsi/tesis, atau tugas-tugas lainnya. 

 

b. Tujuan Sistem Kredit Semester (dilaksanakan di UNIPA Surabaya) 

1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat 

belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari yang 

dijadwalkan. 

2) Mempermudah penyesuaian perubahan kurikulum yang disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan 

stakeholder. 

3) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar 



  
 

 
28 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

mahasiswa dapat diselenggarakan lebih mudah, tepat, dan cepat. 

4) Memberi kemudahan penyesuaian pengakuan beban studi bagi 

mahasiswa pindahan baik yang belum terminal maupun yang sudah 

terminal. 

 

c. Ekuivalensi Beban Studi 

Penghargaan terhadap pengalaman belajar mahasiswa dinyatakan 

dalam ukuran satuan kredit semester, oleh karena itu, setiap matakuliah 

memiliki bobot satuan kredit semester, sedangkan pengalaman belajar 

mahasiswa dapat diperoleh melalui kegiatan belajar sebagai berikut: 

1) Perkuliahan Reguler. 

2) Praktikum. 

3) Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

4) Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

5) Kuliah Kerja Nyata (KKN)/ Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 

6) Penyusunan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis. 

7) Seminar. 

 

d. PelaksanaanPerkuliahan 

1) Mahasiswa hanya dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan 

Matakuliah yang diprogram dalam KRS. 

2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktikum, dan 

kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan 

jadwal. 

3) Mahasiswa wajib mengetahui/memahami RPS setiap matakuliah yang 

diikuti. 

4) Kuliah dilaksanakan setara dengan 16 kali tatap muka termasuk 1 kali 

UTS dan 1 (satu) kali UAS dalam setiap semester. 

5) Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir setiap mengikuti kuliah. 

6) Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari kehadiran dosen. 

7) Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. 

8) Mahasiswa berhak mengetahui hasil tugas dan ujian yang diberikan 

oleh dosen. 

9) Dosen Wajib mengisi daftar hadir pada saat memberi kuliah. 

10) Dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan. 

11) Dosen wajib menandatangani daftar hadir mahasiswa. 

 

e. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

1) Dalam rangka mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dilakukan 

penilaian secara berkala.  

2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester (UTS), ujian 

akhir semester (UAS), ujian akhir program studi, ujian skripsi (S1), 

ujian tesis (S2), atau bentuk ujian yang lain. 

3) UTS dilaksanakan secara terjadwal pada minggu ke 8, dan UAS 

diadakan pada minggu ke 16 dalam semester berjalan. 
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4) Waktu ujian untuk matakuliah teori berbobot 2 (dua) sks dan 3 (tiga) 

sks, sekurang-kurangnya 60 menit, sedangkan matakuliah teori 

berbobot 4 (empat) sks, sekurang-kurangnya 90 menit, dan 

praktik/praktikum sekurang-kurangnya 120 menit. 

5) Naskah soal ujian dalam bentuk soal esay, tidak dalam bentuk take 

home examination. 

6) Naskah ujian yang telah dikoreksi wajib dikembalikan kepada 

mahasiswa. 

7) Daftar nilai ujian diserahkan kepada BAAK selambat-lambatnya 2 

(dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.  

8) Tidak diadakan UTS maupun UAS susulan, kecuali ada izin dari Ketua 

Program Studi/Dekan/Direktur. 

9) Penilaian hasil belajar untuk Praktik Kerja Lapangan, Program 

Pengalaman Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Skripsi, dan Tesis diatur 

pada peraturan tersendiri. 

10) Bagi mahasiswa semester akhir tetapi belum yudisium, diperkenankan 

mengikuti ujian perbaikan yang diselenggarakan oleh 

Fakultas/Program Studi masing-masing. Tata cara dan persyaratan 

ujian perbaikan diatur pada peraturan tersendiri. 

 

2. Perencanaan dan Sumber Daya Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran diatur dalam Surat Keputusan Rektor tentang 

mata kuliah dalam Program Studi, dan tentang perkembangan kurikulum. 

Surat Rektor No.172/Ad.1/VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 menyebutkan 

bahwa kebijakan kurikulum universitas berdasarkan kurikulum KKNI. Sesuai 

dengan standar kurikulum KKNI maka perencanaan pembelajaran pertama 

dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, atau dosen satu rumpun mata 

kuliah (jika kelas paralel). Kemudian diserahkan tim kurikulum program studi 

untuk diperbaiki dan dirapatkan dalam rapat akademik untuk mengesahkan 

RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Kegiatan ini dilakukan setiap 

menjelang akhir semester setelah hasil evaluasi dari LPMAI diberikan pada 

program studi. 

Bahan ajar setiap mata kuliah ditentukan sebelum awal perkuliahan (awal 

semester baru), ketentuan ini berdasarkan saran dari setiap kelompok 

rumpun mata kuliah kepada program studi. Setiap kelompok rumpun 

melakukan update referensi mata kuliah berdasarkan kemutakhiran ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, bahan ajar juga dapat berupa buku 

ajar. Pihak universitas memberikan kesempatan untuk pembuatan buku ajar 

yang mendapatkan dana setiap buku yang diterbitkan.  

Pemanfaatan media pembelajaran pada umumnya sangat beragam dan 

telah memanfaatkan multi media selain media pembelajaran konvesional 

lainnya. Informasi penggunaan media pembelajaran dapat dilihat pada 

rancangan pembelajaran semester setiap mata kuliah. Selain itu disediakan 

hot spot yang digunakan untuk mengakses materi kuliah melalui internet. 

Penyediaan web di setiap program studi maupun universitas sebagai wahana 
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penyediaan informasi materi kuliah dan soal yang diberikan oleh masing-

masing dosen. 

 

3. Syarat Kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan berdasarkan kurikulum program studinya masing-masing. 

Kelulusan mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister dinyatakan 

dengan predikat lulus sesuai ketentuan yang berlaku.Syarat Kelulusan 

Program Studi yang berada di UNIPA Surabaya ada dalam buku Pedoman 

Akademik yang diterima oleh mahasiswa baru, dan diperbaiki setiap tahun 

sesuai dengan kebijakan. 

Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana strata satu (S-1) apabila: 

a. Telah menempuh seluruh beban studi (minimal 144 sks) termasuk Skripsi 

atau dengan IPK=3.00 

b. Tidak ada Nilai E dalam transkrip nilai komulatif 

c. Jumlah nilai D maksimal:  

1) 3 (tiga) untuk kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

2) 10 (sepuluh) sks untuk matakuliah lain kecuali MKPK (Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian, Skripsi dan MKBS (Matakuliah Bidang 

Studi), Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

d. Memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditentukan. 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus Magister strata dua (S-2) apabila: 

a. Telah menempuh seluruh beban studi (minimal 46 sks) termasuk Tesis 

dengan IPK= minimal 3,00 

b. Tidak ada Nilai C, D, E dalam transkrip nilai komulatif 

c. Memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditentukan 

 

Dampak yang dihasilkan dari hasil evaluasi pembelajaan bagi mahasiswa adalah 

sebagai berikut: 

1. Dosen didorong mempersipakan perangkat perkuliahan yang baik sesuai dengan 

indikator setiap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga mahasiswa 

mampu mencapai capaian pembelajaran 

2. Jumlah pertemuan dilaksanakan sesuai dengan kontrak perkuliahan 

3. IPK lulusan di atas 3,00 

4. Kinerja dosen semakin baik 

5. Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan dosen berdasarkan monitoring dan 

evaluasi penjaminan mutu 

6. Mutu ujian berdasarkan RPS dan kontrak perkuliahan yang telah disepakati 

 

B.12 Metodologi Baku Mutu (benchmarking) 

Metodologi baku mutu dilakukan untuk mengukur keberhasilan perbaikan 

berkelanjutan yang telah dilakukan oleh UNIPA surabaya. Baku mutu dilakukan 

melalui perbaikan standar mutu dan prosedur mutu. Prosedur mutu disusun 

berdasarkan aktivitas yang dilakukan penjaminan mutu. Lembaga Penjaminan 

Mutu telah menyusun prosedur mutu seperti dibawah ini: 
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1. Menyusun  organisasi penjaminan mutu  berbagai level universitas yang 

disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) yang 

ditetapkan berdasarkan SK PPLP PT PGRI Surabaya No: 253/SK/XI/2015 

tahun 2015. Dilevel Fakultas dan Program Pascasarjana  disebut dengan 

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan level Program Studi disebut dengan 

Unit Penjaminan Mutu (UPM) berdasarkan SK Rektor UNIPA Surabaya 

Nomor: 263/SK/XI/2015, tahap ini dinyatakan dengan Penyusunan organisai 

penjaminan mutu disingkat (P), 

2. Menyusun dokumen mutu yang berupa  dokumen kebijakan mutu, manual 

mutu, standar mutu,formulir dan instruksi kerja (D), dokumen mutu disusun 

atas dasar kesepakatan para pemangku kepentingan yang mengacu pada 

Visi, misi, strategi pencapaian, tujuan, dan sasaran UNIPA Surabaya. 

Pemangku kepentingan yang terlibat penyusunan dokumen adalah Rektorat, 

Dekanat, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit di lingkungan UNIPA 

Surabaya. Dokumen yang telah disepakati kemudian ditetapkan berdasarkan 

Surat Keputusan Rektor Nomor: 276/SK/XI/2015  

3. Sosialisasi dokumen mutu (S),dilaksanakan setelah dokumen mutu 

ditetapkan rektor, semua pemangku kepentingan bertanggungjawab 

terhadap dokumen mutu dimulai dari pejabat struktural, dosen, tenaga 

kependidikan, mahasiswa. Sosialisasi sekaligus mengenalkan perangkat 

lunak penjaminan mutu yang dikenal SIM PENJAMU ditujukan terutama 

untuk mereka yang ditugaskan sebagai pengelola penjaminan mutu mulai 

tingkat universitas, fakultas dan program studi. 

4. Implementasi SPMI (I), waktu implementasi dikenal dengan sebutan periode 

terbagi menjadi periode semester gasal  dimulai pada bulan September dan 

berakhir pada bulan Pebruari tahun berikutnya, sedangkan periode semester 

genap  dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus pada 

tahun yang sama. 

5. Melaksanakan Audit Internal Mutu yang terjadwal secara periodik (A). Audit 

dilaksanakan mulai bulan Maret untuk periode ganjil, dan mulai bulan 

September untuk periode semester genap. 

6. Menetapkan Rekomendasi Tindak Lanjut (R), temuan audit mengandung 

konsekuensi rekomendasi dan tindak lanjut(RTL) waktu paling lama RTL 

adalah 3 bulan setelah audit. 

7. Melakukan pengendalian (P) dengan merujuk pada standar ditetapkan 

sebelumnya, dilakukan evaluasi untuk menentukan kelayakan standar 

dengan keputusan standar mutu  

 

Sehingga PPEPP UNIPA Surabaya dalam satu siklus  terdiri atas 7 

rangkaian kegiatan dengan singkatan PDSIARP. 

 

B.13 Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan 

Dalam rangka  pengembangan pranata kelembagaan UNIPA surabaya telah 

dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dari audit internal dan eksternal. Berikut 

adalah capaian peringkat mutu UNIPA Surabaya. 
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Tabel B.13.1 Peringkat Mutu UNIPA Surabaya berdasarkan Penilaian Pranata 

Kelembagaan 

No. Peringkat Mutu Penilai 

 

Periode/ tahun 

 

1.  Anugerah Kampus Unggul 

peringkat 10 PTS Jawa 

Timur  

Kopertis Wilayah VII 2014 

2.  Anugerah Kampus Unggul 

peringkat 8 PTS Jawa 

Timur  

Kopertis Wilayah VII 2015 

3.  Anugerah Kampus Unggul 

peringkat 9 PTS Jawa 

Timur  

Kopertis Wilayah VII 2016 

4.  Peringkat 78 perguruan 

Tinggi Indonesia non 

poltek  

Kemenristek DIKTI 2017 

5.  Clutser madya untuk 

bidang penelitian   

Kemenristek DIKTI 2013 

6.  Clutser madya untuk 

bidang penelitian  

Kemenristek DIKTI 2014 

7.  Clutser madya untuk 

bidang penelitian 

Kemenristek DIKTI 2015 

8.  Clutser madya untuk 

bidang penelitian  

Kemenristek DIKTI 2016 

9.  Cluster sangat bagus 

untuk bidang PPM tahun 

2017 

Kemenristek DIKTI 2017 

 

Dalam bidang keuangan, audit eksternal dilakukan oleh badan yang 

indipenden, yaitu Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan. 

Akuntan Publik ini berjalan berdasar pada Menteri Keuangan RI No. KEP-

14/KM.1/2011 tertanggal 10 Januari 2011. Selama 5 tahun terakhir UNIPA 

Surabaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya kinerja 

keuangan sudah baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan baik berupa 

penambahan maupun penutupan program studi atau perubahan fakultaqs 

maupun program studi didasarkan kepada kebutuhan yang mengacu kepada 

kebutuhan universitas sesuai dengan tuntutan stakeholder. Peran senat 

universitas dan badan penyelenggara diperlukan untuk melakukan perubahan 

yang berupa pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan. 

 

Restrukturisasi organisasi kelembagaan berupa perubahan: (1) program 

studi kebidanan menjadi fakultas ilmu kesehatan; (2) penambahan program studi 

yakni program studi pendidikan khusus strata 1 dan pendidikan olah raga strata 

2; (3) terbentuknya lembaga-lembaga baru yakni LPIK, LHIHP, LPMAI.; (4) 

penghapusan Wakil Rektor IV. 
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B.14 Evaluasi Internal yang Berkelanjutan 

UNIPA Surabaya melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan di bawah 

LPMAI. Kebijakan mutu internal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

Pendidikan di UNIPA Surabaya diarahkan untuk menghasilkan  kader bangsa 

yang berkarakter Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif. UNIPA Surabaya  

mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan 

mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu 

menjaga terpeliharanya siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, Peningkatan).Pengembangan program pendidikan hendaknya 

mengacu pada rencana strategis UNIPA Surabaya dan selalu disertai dengan 

inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan 

infrastruktur, sarana dan prasarana yang diperlukan. 

 

Pelaksanaan pendidikan di lingkungan UNIPA Surabaya  hendaknya 

dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang 

semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (teacher centre) ke fokus pada 

pembelajaran oleh mahasiswa (student learning) atau berpusat pada mahasiswa 

(student centre). Porsi pembelajaran yang berbasis pada temuan hasil penelitian 

hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.Evaluasi terhadap program 

pendidikan harus dilakukan secara sistematik, terstruktur, periodik dan 

berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima 

masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan di UNIPA Surabaya didasarkan pada 

5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu: 

1. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata (contectual 

teaching learning), melatih identifikasi masalah (problems based learning) dan 

strategi penyelesaian, 

2. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan 

implementasinya, 

3. Perspektif isu strategi nasional dan internasional yang berbasis pemahaman 

keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang santun), 

4. Dorongan pemanfaatan dan optimalisasi  teknologi informasi dan komunikasi 

yang tersedia dan akan tersedia, 

5. Berbagai inovasi pembelajaran yang membuka akses peningkatan kreativitas. 

 

B.15 Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/Akreditasi dalam Perbaikan 

dan Pengembangan Program 

 

Monitoring pelaksanaan kegiatan universitas dilakukan setiap setahun sekali 

dan pelaporan dilakukan pada saat laporan tahunan Rektor. Setiap unit 

melakukan evaluasi diri dan analisa SWOT untuk mengevaluasi setiap program 

yang telah dikerjakan. Dari hasil analisis SWOT dilakukan upaya dalam 

penguatan di bidang yang sudah unggul dan perbaikan di bidang yang masih 

menjadi kelemahan. Beberapa hal yang telah dilakukan UNIPA Surabaya 

sebagai pemanfaat hasil evaluasi internal dan ekternal:  

1. Pengembangan program studi melalui peningkatana kualitas pembelajaran, 

peningkatan kualitas dosen, peningkatan kualitas tenaga kependidikan, 
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peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa, peningkatan sarana dan 

prasarana, peningkatan sarana pendidikan karakter. 

2. Berperan aktif dalam penyusunan dokumen akreditasi melalui pelatihanm 

dana, dan informasi. 

 

B.16 Kerjasama dan Kemitraan Instansi Terkait dalam Pengendalian Mutu 

Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait didasarkan pada 

keterkaitan antara visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran yang diwujudkan dalam 

bentuk: 

1. Kuliah umum yang relevan dengan kebutuhan fakultas/prodi, 

2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar dalam bentuk penyelenggaraan 

PEKERTI, 

3. Peningkatan kualitas lulusan dalam bentuk magang, kerja praktek, dan studi 

ekskursi, 

4. Peningkatan kualitas softskill dosen dan mahasiswa, 

5. Penyelenggaraan KKN, 

6. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, 

7. Penyelenggaraan penelitian, 

8. Pengembangan teknologi informasi bagi pembelajaran.  

 

B.17 Analisis keterkaitan antara tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, 

dan penjaminan mutu dengan menggunakan analisis SWOT 

 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada bagian terdahulu dapat 

disusun SWOT untuk Komponen B. Hasil analisis SWOT disajikan pada tabel 

B.17.1 sebagai berikut: 
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Tabel B.17.1 Analisis SWOT Komponen B 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan [S] 

1. Organisasi kelembagaan 

UNIPA Surabaya sudah 

berjalan dengan baik. 

2. Adanya komitmen yang 

tinggi dari stakeholders 

untuk memajukan 

universitas. 

3. Tersedia aturan-aturan 

yang memadai. 

4. Pimpinanbekerja 

mengacu pada statuta, 

perundangan, dan 

peraturan yang berlaku 

5. Sistem Penjaminan mutu 

sudah dilaksanakan 

secara rutin. 

6. Tersedia jaringan TIK 

yang memadai 

Kelemahan [W]  

1. Pengelolaan dan 

pemanfaatan Sistem 

informasi internal belum 

optimal. 

2. Belum tersedia database 

Sistem informasi dan 

komunikasi dengan 

alumni. 

3. Pemanfaatan TIK belum 

maksimal. 

 

Peluang [O] 

1. Tersedia teknologi 

informatika dan 

komunikasi dengan 

biaya murah  

2. Tersedianya fasilitas 

untuk meningkatkan 

manajemen tata 

pamong, sistem 

informasi dan 

penjaminan mutu dari 

pemerintah 

 

Strategi SO 

Optimalisasi teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengelolaan institusi. 

 

Strategi WO 

Meningkatkan kapasitas 

lembaga untukmemperkuat 

tata pamong, kepemimpinan 

dan sistem Informasi dan 

komunikasi 

 

Ancaman [T] 

1. Akselerasi 

peningkatan mutu 

perguruan tinggi 

sekitar kampus 

meningkat. 

2. Perkembangan 

software dan 

hardware semakin 

cepat. 

Strategi ST 

Semua unit maupun 

perorangan untuk 

melaksanakan semua 

komponen penjaminan mutu 

dengan menggunakan 

aturan-aturan yang tersedia.  

 

Strategi WT 

Meningkatkan peringkat 

akreditasi lembaga maupun 

program studi 
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KOMPONEN C 

Mahasiswa dan Lulusan 

 

 

Komponen mahasiswa dan lulusan didukung oleh data dan informasi yang 

lengkap yang tersimpan dalam bentuk digital yakni webside Manajemen 

Informasi Terintegrasi Adi Buana (MITRA) dengan alamat 

http://mitra.unipasby.ac.id. Data mahasiswa dan lulusan yang tersedia diolah 

menjadi informasi sebagai bahan pengambilan evaluasi dan keputusan oleh 

pimpinan.  

 

C.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa 

    

Penerimaan mahasiswa UNIPA Surabaya diatur dalam buku Panduan 

Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan SK Rektor Nomor 165/SK/V/2011 

tentang Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan UNIPA 

Surabaya yang memuat tentang:  

a. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru, 

b. Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru setiap prodi, 

c. Ketentuan MahasiswaPindahan dari Perguruan Tinggi Lain,  

d. Tata Cara Pindah Program Studi Bagi Mahasiswa di Lingkungan UNIPA 

Surabaya, 

e. Batasan Lulus  Seleksi  Penerimaan  Mahasiswa  Baru (passing grade). 

 

Penerimaan mahasiswa baru dibagi dalam 4 (empat) kriteria atau jalur, 

yaitu: 

a. Jalur Reguler 

Penerimaan mahasiswa melalui jalur reguler diselenggarakan dengancara 

menjaring calon mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan secara 

terbuka untuk umum. Dalam pelaksanaannya calon 

mahasiswadapatmendaftar secara langsung ke bagian pendaftaran 

mahasiswa baru PMB atau secara online, maupun secara reguler.  

 

Jumlah total mahasiswa yang diterima ditentukan  berdasarkan kuota dan 

passing grade atau nilai kelulusan yang ditetapkan berdasarkan SK rektor, 

sebagai contoh pada tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Rektor 

Nomor 060/SK/III/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang kuota mahasiswa 

baru dan batas nilai kelulusan (passing grade) untuk tiap-tiap program studi 

ditentukan oleh SK Rektor Nomor:061/SK/III/2015 tanggal 16 Maret 2015. 

 

b. Jalur Penelusuran  Bidik Misi 

Jalur ini diselenggarakan dengan cara menjaring calon yang dapat 

memenuhi persyaratan calon penerima beasiswa Bidik Misi. Persyaratan 

untuk mendaftar adalah sebagai berikut: 

http://mitra.unipasby.ac.id/


  

 
38 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, lulusan tahun sebelumnya  

yang bukan penerima bidik misi dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi 

2. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut: 

a). Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami-istri) sebesar-besarnya 

Rp.3.000.000,- per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh 

penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal 

pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam 

satu tahun terakhir. 

b). Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota 

keluarga sebesar-besarnya Rp.750.000,00 setiap bulannya. 

3. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4. 

4. Mempunyai potensi akademik yang baik, dengan menunjukkan surat 

rekomendasi sekolah. 

5. Mempunyai prestasi ekstra kurikuler dan intra kurikuler yang di unggulan.  

 

c. Jalur Khusus 

UNIPA Surabaya memiliki sejarah dan benang merah dengan para guru 

maka dalam rangka memberikan penghargaan kepada mereka, maka 

dipandang perlu untuk menyediakan kesempatan khusus bagi keluarga 

guru, tenaga guru untuk menempuh studi di UNIPA Surabaya. Meskipun ini 

merupakan jalur khusus, namun para calon mahasiswa yang mengikuti jalur 

ini tetap harus mengikuti seleksi tes. 

 

d. Jalur Unggulan / non tes.  

Seleksi dilakukan berdasarkan prestasi yang telah dimiliki oleh calon 

mahasiswa. Bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang 

akademik, IPTEK, Olahraga, dan Seni tidak perlu mengikuti seleksi 

penerimaan mahasiswa baru melalui tes. Mereka dapat langsung diterima 

sebagai mahasiswa baru, dengan melampirkan tanda 

penghargaan/sertifikat yang dimilikinya. 

 

Sistem penerimaan mahasiswa baru di UNIPA Surabaya dilakukan setiap 

tahun dengan berpedoman kepada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang 

tercantumdalam buku Pedoman Akademik terkait proses rekruitmen penerimaan 

mahasiswa baru. Pendaftaran calon mahasiswa dilakukan melalui dua cara yaitu 

bagian pendaftaran secara langsung dan pendaftaran secara online. Pendaftaran 

secara langsung dapat dilakukan mendaftar ke bagian penerimaan mahasiswa 

baru yang berada di Kampus Ngagel Dadi maupun di Kampus Dukuh 

Menanggal, sedangkan untuk pendaftaran secara online dapat dilakukan dengan 

cara melalui http://mitra.unipasby.ac.id/pendaftaran/front/index.php. 

 

 

 

 

 

http://mitra.unipasby.ac.id/pendaftaran/front/index.php
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Gambar C.1.1 Proses Rekruitmen Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Pada Gambar C.1.2 disajikan interface dari website yang digunakan UNIPA 

Surabaya untuk melakukan pendaftaran sekaligus promosi. 

 

Gambar C.1.2 Website Pendaftaran Calon Mahasiswa UNIPA Surabaya 

 

Bagi pendaftar online terlebih dahulu harus melakukan regristrasi 

pendaftaran, untuk mendapatkan password yang digunakan sebagai login pada 

laman http://mitra.unipasby.ac.id/pendaftaran/front/index.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://siakad.unipasby.ac.id/pendaftaran/front/index.php
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C.2 Profil Mahasiswa: Akademik, Sosio-Ekonomi, Pribadi (Termasuk 

Kemandirian dan Kreativitas) 

 

1. Jumlah mahasiswa UNIPA Surabaya dalam 5 tahun terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.2.1 Perbandingan Total Mahasiswa UNIPA Surabaya 

 

Pada gambar C.2.1 terlihat bahwa perbandingan mahasiswa transfer dengan 

mahasiswa reguler kecil dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir adalah 

3,14%.  Sedangkan pada tahun terakhir TS perbandingan antara mahasiswa 

transfer dengan reguler yaitu 2,38%. Dapat disimpulkan bahwa UNIPA Surabaya 

berhasil melakukan promosi di jenjang SMA dan sederajat sehingga total 

mahasiswa reguler sebesar 97,62%. 

 

 
Gambar C.2.2 Perbandingan Jumlah Mahasiswa Baru 5 Tahun Terakhir 

 

2. Kondisi Sosio-Ekonomi Mahasiswa UNIPA Surabaya berasal dari SMU/MA 

dan SMK yang tersebar dari 19 Propinsi di seluruh Wilayah Indonesia. Berikut 
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dapat disajikan sebaran yang menunjukkan penyebaran asal mahasiswa 

UNIPA Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.2.3 Sebaran Mahasiswa UNIPA Surabaya Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.2.4 Sebaran Mahasiswa UNIPA Surabaya Tahun 2012 
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Gambar C.2.5 Sebaran Mahasiswa UNIPA Surabaya Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.2.6 Sebaran Mahasiswa UNIPA Surabaya Tahun 2014 
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Gambar C.2.7 Sebaran Mahasiswa UNIPA Surabaya Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.2.8 Sebaran Mahasiswa UNIPA Surabaya Tahun 2016 
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Mahasiswa UNIPA Surabaya memiliki kondisi ekonomi yang merata dari 

tingkat ekonomi rendah, sedang dan tinggi. UNIPA Surabaya menerima 

mahasiswa disabilitas tuna rungu untuk prodi PKK Tata Rias tahun angkatan 

2013 dan 2015. Mahasiswa UNIPA Surabaya yang kurang mampu secara 

ekonomi berhak mendapatkan beasiswa yang terdiri dari beasiswa Adi Buana. 

Pada gambar C.2.9 disajikan perolehan beasiswa bidik misi selama 3 tahun 

terakhir. 

 

 

Gambar C.2.9 Perolehan Beasiswa Bidik Misi 

 

3. Kemandirian dan kreativitas mahasiswa UNIPA Surabaya dapat terlihat dari 

aktifnya kegiatan UKM, SEMA, HIMA, kajian rutin, kegiatan ilmiah (seminar, 

workshop dan pelatihan) dan beberapa mahasiswa mendapatkan kejuaraan di 

tingkat lokal, regional maupun nasional, terlihat pada Gambar C.2.10 berikut. 

 

Gambar C.2.10 Prestasi Mahasiswa 
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C.3 Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Komisi yang Relevan 

 

Mahasiswa UNIPA Surabaya dilibatkan dalam berbagai kegiatan di tingkat 

program studi, fakultas maupun universitas seperti kuliah umum, seminar dan 

pelatihan/workshop. Diharapkan dengan melibatkan mahasiswa melakukan 

kegiatan untuk memupuk dan mengembangkan potensi, kompetensi, dan 

kepercayaan diri pada diri mahasiswa serta dapat memberikan pengalaman yang 

berharga sebagai bekal di dunia luar kampus. 

 

Beberapa keterlibatan mahasiswa dalam program UNIPA Surabaya: 

1. Pengabdian kepada masyarakat dosen, 

2. Penelitian dosen, 

3. Seminar atau kuliah tamu. 

 

C.4 Kegiatan Ekstrakulikuler 

 

UNIPA Surabaya memfasilitasi Kegiatan ekstrakulikuler Mahasiswa yang 

sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa (UKM). Kegiatan pengembangan 

bakat minat mahasiswa difasilitasi melalui kegiatan UKM, SEMA, HIMA, maupun 

kajian rutin lain yang dikelompokkan dalam bidang: 

a. Kerohanian (UKKI dan UKKK), 

b. Penalaran keilmuan: Biologi (ada divisi pertanian, peternakan dan teknologi 

pangan),Teknik (grup otomotif Bimo Baskoro), Bahasa Indonesia (grup 

teater), 

c. Seni (Teater Geo, Paduan Suara, Delphy Entertainment Fotografi), 

d. Olah raga (UKM Silat Perisai Diri, UKM Bola Volley, UKM Bola Basket, UKM 

Bulu Tangkis, UKM Futsal), 

e. Kepemudaan (Pramuka, KSR PMI, CSR, Menwa), 

f. Ketertarikan khusus (Mapala Pawitra). 

 

C.5 Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa (Minat Calon Mahasiswa dan 

Kebutuhan akan Lulusan Program Studi) 

  

Mahasiswa baru diperoleh dengan cara melakukan seleksi setiap masa 

penerimaan mahasiswa baru, seleksi menggunakan cara reguler maupun non 

reguler. Rasio keketatan persaingan penerimaan mahasiswa baru sebesar  1:1.5 

yang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat 

dilihat pada tabel C.5.1 sebagai berikut: 

 

Tabel C.5.1 Mahasiswa Peserta Seleksi dan yang Diterima 

Tahun Ajaran Peserta Seleksi Diterima 

(1) (2) (3) 

TA 2011/2012 3279 2248 

TA 2012/2013 3237 2322 

TA 2013/2014 3451 2397 

TA 2014/2015 3914 2585 
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Tahun Ajaran Peserta Seleksi Diterima 

(1) (2) (3) 

TA 2015/2016 3194 2033 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat kecenderungan rasio calon mahasiswa 

terhadap mahasiswa yang diterima mengalami kecenderungan naik. Untuk 

mempertahankan minat calon mahasiswa maka dilakukan strategi sebagai 

berikut: (1) melakukan promosi secara masif; (2) meningkatkan kepuasn 

stakeholder; (3) memberikan CSR kepada masyarakat; (4) meningkatkan 

keterlibatan UNIPA Surabaya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  

 

C.6 Pelayanan untuk Mahasiswa 

 

Pelayanan kepada mahasiswa pada 1 tahun terakhir  di UNIPA Surabaya 

telah dilakukan dengan optimal, seperti yang tersaji pada Gambar C.6.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.6.1 Pelayanan kepada Mahasiswa 1 Tahun Terakhir 
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Gambar C.6.1 Pelayanan kepada Mahasiswa 1 Tahun Terakhir (Proses Lanjutan) 

 

 

C.7 Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan 

 

Kompetensi yang diharapkan bagi lulusan adalah sesuai dengan visi misi 

UNIPA Surabaya yaitu lulusan yang unggul berkarakter Semangat PAGI (Peduli, 

Amanah, Gigih Inovatif).  

 

Etika lulusan UNIPA Surabaya yang diharapkan adalah: (1) memahami dan 

mentaati aspek hukum dan perundangan; (2) setia kepada Pancasila dan UUD 

1945 dan NKRI; (3) taat kepada etika profesi; (4) profesional dalam bekerja. 

 

C.8 Hasil Pembelajaran 

 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Indikator pencapaian kompetensi adalah indeks pretasi lulusan yang dicapai 

oleh mahasiswa berdasarkan keputusan SK Rektor mengenai IPK minimal 

kelulusan yaitu 3,00 untuk S1 dan D3, serta 3,25 untuk S2 hasil yang 

diperoleh nilai rata-rata lulusan tahun akademik 2015/2016 adalah sebagai 

berikut: Kompetensi yang dicapai sebagai hasi dari pembelajaran relatif baik, 
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hal ini terlihat dari rata-rata IPK untuk Program D3, S1, S2 diatas 3,00 

dengan skala 4. 

 
Gambar C.8.1 Perbandingan IPK Rata-Rata Lulusan 

 

Berdasarkan pada gambar C.8.1 tersebut rata-rata IPK untuk jenjang D3 di 

UNIPA Surabaya adalah 3,19 rata-rata IPK untuk jenjang S1 di UNIPA Surabaya 

adalah 3,12, dan rata-rata IPK  untuk jenjang S2 di UNIPA Surabaya adalah 

3,38.   

 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaat lulusan. 

 

Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia keraja dijelaskan sebagai 

berikut; 

Hasil analisis data pelacakan alumni dapat disimpulan: 

(1) Jumlah alumni yang bekerja sebanyak 78%, hal ini menunjukkan bahwa 

alumni UNIPA Surabaya dapat terserap di dunia kerja. 

(2) Jumlah alumni yang tidak bekerja sebanyak 22%, dengan alasan 

menikah, belum mendapat pekerjaan, dan kontrak kerja tidak 

diperpanjang. 

(3) Tenggang waktu mendapat pekerjaan selama 1-3 bulan sebanyak 50% 

4- 6 bulan senyak 39 %, dan > 6 bulan sebanyak 11%. 

(4) Pekerjaan yang ditekuni sebanyak 45% di bidang jasa yaitu menjadi 

guru di sekolah atau mengajar di LBB, karena jumlah alumninya 

sebagian besar berasal dari FKIP. Wirausaha 20%, Bekerja di 

perusahaan sejumlah 30%, dan menjadi PNS/ TNI sejumlah 5 %. 

(5) Gaji pertama yang diterima < 2.000.000 sejumlah 55%, gaji pertama   

3.000.000 sejumlah 40% dan gaji pertama > 3.000.000 sejumlah 5%. 

(6) Pekerjaan sesuai dengan kompetensinya sejumlah 61% dan 39% tidak 

sesuai dengan kompetensinya. Alumni UNIPA Surabaya 
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c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi 

mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

 

 
Gambar C.8.2  IPK Lulusan 3 Tahun Terakhir 

 

 

 
Gambar C.8.3  Lama Waktu Studi  3 Tahun Terakhir 

 

Berdasarkan gambar C.8.2 dan C.8.3 bahwa IPK lulusan cenderung naik 

untuk semua jenjang mengarah ke sasaran mutu IPK sebesar 3,35, untuk 

sementara program magister yang telah mencapai sasaran, sedang 

menunjukkan peningkatan secara bertahap menuju sasaran mutu. 

 

Lama waktu studi menunjukkan kesasaran ideal yakni sekitar 2 tahun untuk 

magister, 3 tahun untuk D3 dan 4 tahun untuk S1. 
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d. Kepuasan lulusan. 

Hasil analisis data pelacakan alumni dapat disimpulan: 

1. Jumlah alumni yang bekerja sebanyak 78 %, hal ini menunjukkan  

2. Pekerjaan sesuai dengan kompetensinya sejumlah 61 % dan 39 % tidak 

sesuai dengan kompetensinya. Alumni UNIPA Surabaya sebagian besar 

bekerja sesuai dengan kompetensinya yaitu menjadi guru atau mengajar 

sesuai dengan bidangnya. 

3. Pekerjaan yang ditekuni saat ini merupakan pekerjaan pertama (43 %) 

dan pekerjaan kedua (47 %), hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

alumni UNIPA Surabaya sudah dapat langsung terserap di dunia kerja. 

 

C.9 Kepuasan Pemanfaatan Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan 

Lulusan 

 

Tindak lanjut hasil tracer study digunakan untuk berbagai perbaikan antara 

lain: 

 

1. Proses pembelajaran 

a. Penyesuaian kurikulum berdasar pada kebutuhan stakeholder. 

b. Penambahan referensi mata kuliah yang up to date dan dibutuhkan dalam 

dunia kerja. 

c. Peninjauan kembali kemampuan berbahasa Inggris, dengan mewajibkan 

mahasiswa untuk mengikuti ekstrakurikuler Bahasa Inggris. (sertifikat) 

d. Peninjauan kembali pelaksanaan perkuliahan yang dapat meningkatkan 

softskill bagi mahasiswa, melalui pemberian materi perkuliahan yang 

memuat studi kasus, kuliah lapangan, dan magang. 

 

2. Informasi Pekerjaan 

Hasil pelacakan alumni dapat membantu memberikan informasi lowongan 

pekerjaan bagi lulusan. Alumni dapat memberikan informasi lowongan 

pekerjaan melalui grup/media sosial. Informasi lowongan pekerjaan dapat 

diakses melalui http://www.unipasby.ac.id/ina/karier/page-1/. 

 

3. Membangun Jejaring 

Pelacakan alumni dapat meningkatkan jejaring komunikasi secara intensif 

antara program studi dengan alumni, stakeholder sehingga lebih dikenal 

masyarakat. Pelacakan alumni juga dapat dimanfaatkan untuk pencarian 

informasi kuliah lapangan, magang dan lowongan pekerjaan. Pengembangan 

jejaring antar prodi dengan alumni melalui media sosial, pertemuan rutin 

dalam acara temu alumni. 

 

 

 

 

http://www.unipasby.ac.id/ina/karier/page-1/


  

 
51 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

C.10 Produk Berupa Model-Model, Karya Inovatif, Hak Paten, Hasi      

Pengembangan Prosedur Kerja, Produk Fisik Hasil Penelitian 

 

Produk-Produk Bermutu UNIPA Surabaya disajikan pada Tabel C.10.1 berikut : 

 

Tabel C.10.1 Daftar Produk-Produk Bermutu UNIPA Surabaya 

No. Bentuk Penghargaan 
Tahun 

Jumlah 
2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Paten 2 2 2 6 

2 HAKI 23 53 63 139 

Total 145 

 

 

C.11 Analisis Ketertarikan Antara Mahasiswa dan Lulusan dengan 

Menggunakan Analisis SWOT 

 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada bagian terdahulu dapat 

disusun SWOT untuk Komponen C. Hasil analisis SWOT disajikan pada tabel 

C.11.1 sebagai berikut: 

 

Tabel C.11.1 Analisis SWOT Komponen C 

Faktor Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faktor Eksternal 

Kekuatan [S] 
1. Terdapat pedoman 

mahasiswa baru yang 
jelas, 

2. Minat mahasiswa baru 
masih cukup tinggi, 

3. Memiliki reputasi baik, 
4. Tersedia kegiatan 

ekstra untuk 
mengembangkan 
sofskill mahasiswa, 

5. Lama studi mahasiswa 
tepat waktu. 

 

Kelemahan [W] 
1. Partisipasi mahasiswa 

dalam kegiatan ekstra 
kurikuler masih rendah, 

2. Masih sedikit mahasiswa 
yang lulus dengan 
predikat pujian, 

3. Masih sedikit mahasiswa 
yang memiliki sertifikat 
keahlian, 

4. Belum memiliki Data 
base alumni, 

5. Kemampuan Bahasa 
Inggris mahasiswa masih 
rendah. 

Peluang [O] 
1. Peluang meniti karier 

cukup luas, 
2. Kebijakan Dikti yang 

menunjang 
pengembangan 
Mahasiswa, 

Strategi SO 
Optimalisasi teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk pengelolaan institusi. 

 

Strategi WO 
1. Melibatkan mahasiswa 

dalam bidang penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat, 

2. Meningkatkan mutu 
lulusan. 

Ancaman [T] 

1. Pesaing dari perguruan 
tinggi sejenis semakin 
kompetitif 

2. Globalisasi dalam 
bidang lapangan kerja 
 

Strategi ST 
Melakukan strategi promosi 
yang tepat untuk menarik 
minat masyarakat terhadap 
universitas 

 

Strategi WT 
1. Membuat jejaring alumni 

untuk mempromosikan 
universitas, 

2. Lulusan wajib memilki 
sertifikat TOEFL dan 
keahlian. 
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KOMPONEN D 

Sumber Daya Manusia 

 

D.1 Sistem Rekruitmen dan Seleksi Dosen serta Tenaga Kependidikan 

 

Pelaksanaan rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan UNIPA Surabaya 

menjunjung tinggi prinsip transparan, keadilan, dan obyektif untuk mendapatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.  

 

Sistem rekruitmen dan seleksi dosen serta tenaga kependidikan yang ada di 

UNIPA Surabaya mengacu pada: 

1) Pola Ilmiah Pokok (PIP) dengan SK PPLP PT PGRI Surabaya Nomor 

166/PPLP PT PGRI.S/U/V/2015 tentang Pola Ilmiah Pokok Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya 2015, tanggal 20 Mei  2015 

2) Statuta berdasarkan SK PPLP-PT PGRI Surabaya No.196/PPLP PT 

PGRI.S/U/VII/2015 tentang Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

2015, tanggal 14 Juli 2015 

3) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2015–

2029,berdasarkan SK PPLP PT PGRI Surabaya Nomor 088/PPLP PT 

PGRI.S/U/VI/2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya 2008, tanggal 10 Juni  2008 

4) Rencana Strategis  (RENSRA) Universitas Tahun 2015 – 2019, dengan SK 

Rektor Nomor 309/SK/XII/2015 tentang Rencana Strategis, tanggal 3 

Desember  2015 

5) Rencana Operasional (RENOP) Universitas Tahun 2015 – 2019 dengan SK 

Rektor Nomor 005/SK/I/2016 tentang Rencana Operasional, tanggal 22 

Januari  2016 

6) Peraturan Pokok Kepegawaian berdasarkan SK PPLP-PT PGRI Surabaya 

No.165/PPLP-PT PGRI SBY/C/V/2015 tentang Peraturan Pokok 

Kepegawaian UNIPA Surabaya, 

7) Buku Manual Operasional Baku Universitas Bab III SDM dengan SK Rektor 

No. 120/SK/IV/2011, 

8) Buku Kode Etik Dosen UNIPA Surabaya, 

 

Alur rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan UNIPA Surabaya dapat 

disajikan pada gambar berikut : 

 
Gambar D.1.1 Alur Rekrutmen SDM Berdasarkan SOP  UNIPA Surabaya 
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Permintaan SDM 

Identifikasi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi nisbah 

dosen/tenaga kependidikan dengan mahasiswa dilakukan dengan analisis kebutuhan. 

Pengajuan dosen dan tenaga kependidikan disampaikan kepada Dekan melalui Wakil 

Dekan II. Selanjutnya Dekan mengajukan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan ke 

Rektor melalui Wakil Rektor II. Berdasarkan ajuan Dekan dan pertimbangan universitas, 

Rektor mengusulkan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kepada PPLP PT PGRI 

Surabaya. 

 

Alur usulan penambahan dosen dan tenaga kependidikan dapat disajikan pada 

gambar berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar D.1.2 Alur Usulan Penambahan Dosen dan Tenaga Kependidikan UNIPA 

Surabaya 

Persiapan 

 

Pengusulan dosen dan tenaga kependidikan yang telah disetujui PPLP PT PGRI 

Surabaya, kemudian oleh bagian personalia ditindaklanjuti dengan melaksanakan 

rekrutmen/seleksi. Sebagai bentuk transparansi, rekrutmen diselenggarakan dengan 

mengeluarkan pengumuman melalui media massa dan dapat diakses di 

www.unipasby.ac.id. Sistem perekrutan dilakukan dengan cara calon mengajukan 

lamaran pada Universitas. Namun, ada kalanya lamaran langsung ditujukan melalui unit 

kerja yang terkait (misal program studi). Jika terjadi hal demikian, maka lamaran 

disampaikan program studi kepada fakultas dan pihak fakultas menyampaikan kepada 

bagian personalia. 

 

 

Seleksi 

 

Analisis 

kebutuhan 

Kaprodi 

Dekan 

Rektor 

PPLP PT 

PGRI 

http://www.unipasby.ac.id/
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Bagian personalia melakukan seleksi dokumen lamaran yang telah masuk guna 

memastikan kesesuaian pemenuhan persyaratan kompetensinya dengan kebutuhan unit 

kerja. Jika terdapat lamaran yang memenuhi kualifikasi, maka personalia menghubungi 

peserta seleksi secara lisan atau tertulis melalui surat panggilan untuk melakukan tes 

tulis, wawancara dan kesehatan. 

 

Setelah melakukan tes seleksi, bagian personalia melakukan rekapitulasi hasil tes 

peserta yang lulus seleksi. Rekapitulasi tersebut diserahkan kepada PPLP PT PGRI 

Surabaya dan selanjutnya PPLP PT PGRI Surabaya menerbitkan surat pengangkatan 

pegawai. Berdasarkan Surat Pengangkatan tersebut, bagian personalia melakukan input 

biodata dosen atau tenaga kependidikan baru pada data pegawai kemudian dilakukan 

penempatan pada masing-masing unit kerja. 

 

Alur sistem seleksi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan Buku Pokok 

Peraturan Kepegawaian dapat disajikan pada gambar berikut: 
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Gambar D.1.3 Alur 

Sistem Seleksi Pegawai UNIPA Surabaya 
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Masa Orientasi 

 

Dosen dan tenaga kependidikan yang telah diterima wajib menjalani masa 

percobaan selama satu tahun. Selama masa percobaan dosen dan tenaga kependidikan 

melaksanakan orientasi untuk pengenalan terhadap sistem kerja di berbagai unit di 

lingkungan UNIPA Surabaya selama 3 bulan. Selama masa percobaan maupun saat 

berakhirnya masa percobaan, dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan 

apabila dalam evaluasi, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diangkat 

sebagai pegawai (Peraturan Pokok Kepegawaian Bab III pasal 5 ayat 3 – 4). Dosen dan 

tenaga kependidikan yang lolos evaluasi selama masa percobaan diangkat sebagai 

pegawai tetap dan di tempatkan pada unit-unit tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

 

D.2 Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

UNIPA Surabaya memiliki komitmen yang tinggi dalam hal mengelola SDM. 

Pengelolaan SDM yang komprehensif dan terintegrasi mempunyai posisi strategis dan 

sangat sentral untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan perguruan tinggi. 

Berbagai dokumen telah dibuat sebagai legalisasi serta jaminan kualitas pengelolaan 

SDM, diantaranya telah menerbitkan Peraturan Pokok Pegawai UNIPA Surabaya, 

dengan Surat Keputusan Nomor 165/PPLP PT PGRI SBY/C/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 

pada Bab III pasal 5 yang berisi perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, 

pembinaan pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, 

juga menerbitkan Buku Manual Operasional Baku Universitas tentang SDM. 

 

Pengelolaan SDM dalam hal pembinaan, pengembangan, retensi, pemberhentian, 

renumerasi, penghargaan serta sanksi untuk dosen maupun tenaga kependidikan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Pembinaan 

Pembinaan Dosen  

Pembinaan dosen muda (yunior)/tenaga pengajar dilakukan oleh atasan 

langsung mulai dari Ketua Program Studi/Ketua Unit, Dekanat, dan Rektorat sesuai 

dengan spesifikasi kerjanya, materi pembinaan secara umum mengacu pada 

pedoman daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3). Pembinaan dilakukan secara 

periodik khususnya setiap awal, tengah, dan akhir semester.Dalam hal mengajar, 

dosen yuniormasih bersifat asisten dosen.Dosen senior bertugas untuk membina, 

memberi saran, dan kritik dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Pembinaan Tenaga Kependidikan 

Pembinaan tenaga kependidikan melalui kegiatan rutin dan kegiatan tidak rutin. 

Kegiatan rutin antara lain rapat yang diselenggarakan oleh bagian personalia dan 

atau pimpinan unit tenaga kependidikan yang bersangkutan. Kegiatan tidak rutin 

seperti kegiatan gatheringyang diselenggarakan secara terpusat yang melibatkan  

seluruh tenaga kependidikan dilingkungan UNIPA Surabaya dalam bentuk rapat 

kerja tingkat universitas. 

 

2. Pengembangan 
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Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam hal pelatihan telah 

tersurat dalam Prosedur Operasional Baku dengan nomor: UNIPASBY-WR2/SDM-

04. 

 

Pengembangan Dosen 

Lembaga memberi kesempatan kepada semua dosen untuk pengembangan 

kualitas diri melalui berbagai bentuk kegiatan seperti: 

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran 

1) Pelatihan Progran Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional 

(PEKERTI) ditujukan pada dosen muda yang selanjutnya dapat 

menempuh pelatihan Applaid Approach (AA) merupakan pelatihan 

yang membekali dosen untuk meningkatkan kompetensi profesional 

dosen. 

2) Studi lanjut di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki dan arah pengembangan program studi, 

fakultas dan universitas. Hingga tahun 2016, terdapat 21 orang ke 

jenjang S3 sesuai dengan kompetensinya. Pelatihan non gelar, di 

dalam maupun di luar negeri; 

3) Pencangkokan, 

4) Studi Banding 

 

b. Peningkatan Kualitas Penelitian 

1) Klinik proposal penelitian dengan narasumber Handoyo Puji Widodo, 

Ph.D pada tanggal 27 Mei 2015 sebagai narasumber dan konsultan 

masalah Publikasi artikel ke Jurnal Internasional bereputasi. 

2) Klinik Proposal (diikuti oleh dosen yang proposalnya belum dapat 

didanai pada tahun tersebut). 

3) UNIPA Surabaya menyediakan dana hibah kompetisi setiap tahun 

untuk menyelenggarakan penelitian. 

4) Berpartisipasi pada seminar baik sebagai penyaji atau peserta yang 

dibiayai penuh oleh lembaga pada tingkat lokal, regional, nasional 

maupun internasional. 

5) UNIPA Surabaya menyelenggarakan seminar bertaraf nasional 

maupun internasional secara rutin maupun insedental, sebagai contoh 

seminar rutin ICETA (International Conference on Educational 

Technology of Adi Buana), seminar yang dilakukan profesi Bimbingan 

Konseling secara tidak rutin. 

 

 

 

 

c. Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Klinik proposal pengabdian kepada masyarakat dengan mendatangkan 

narasumber dari eksternal (reviewer).  

2) Klinik proposal pengabdian kepada masyarakat di Kopertis Wilyah VII  

3) UNIPA Surabaya menyediakan dana hibah untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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Pengembangan Tenaga Kependidikan 

 

Pengembangan kompetensi dan studi lanjut untuk tenaga kependidikan 

disesuaikan dengan bidang pekerjaan saat ini dan pengembangan program studi, 

fakultas dan universitas. Pengembangan tersebut berupa : 

a. Studi lanjut S1 bagi mereka yang ketika diterima berpendidikan D3, dan S2 bagi 

mereka yang ketika diterima berpendidikan S1, 

b. Kursusu-kursus atau pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya, 

c. Seminar dan workshop, 

d. Pelatihan yang dilaksanakan dapat dilakukan oleh universitas maupun di luar 

universitas. 

 

3. Retensi 

 

Retensi Dosen 

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kinerja dosen agar 

merasa aman dan nyaman maka dilakukanlah upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Memberikan kesempatan dan pendanaan bagi dosen-dosen yang ingin 

melanjutkan studi ke S3 dalam bentuk beasiswa, 

b. Memberikan reward bagi dosen yang mengunggah proposal hibah penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dana Kemenristek Dikti dengan SK 

007/SK/IX/2014, 

c. Memberikan reward untuk setiap karya ilmiah yang berhasil terbit dalam jurnal 

internasional dengan SK 058/SK/II/2015, 

d. Memberikan reward untuk setiap penerbitan buku ajar tingkat nasional dengan 

SK 063/SK/IX/2015, 

e. Memberikan bantuan sosial untuk dosen/keluarga dosen yang melahirkan, 

sakit, atau meninggal, 

f.   Memberikan asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan SK Rektor 

No. 003/SK/I/2015, 

g. Memberikan asuransi keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,  

h. Memberikan dana pensiun melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) di Bank BNI, 

i.   Memberikan Tali asih sebesar gaji pokok dikalikan masa kerja bagi mereka 

yang sudah Purna Tugas, 

j.   Memberikan bantuan dana untuk perkawinan pertama, kelahiran anak 1-2, dan 

uang duka untuk kematian yang bersangkutan (orang tua/mertua, istri/suami, 

dan anak), 

k. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan lebaran, 

l.   Memberikan gaji ke 13 setiap tahun pada bulan Juli, 

m. Melakukan pemotongan hewan korban setiap tahun yang diatas namakan 

dosen dan tenaga kependidikan secara bergantian, 

n. Koperasi Dwijakarya, dapat memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, dan juga dalam bentuk simpan pinjam, 

o. Bagi dosen atau tenaga akademik yang menunaikan ibadah haji atau Umrah 

diberikan bantuan sebesar 20% dari ongkos naik haji atau Umrah dan ketika 

pelepasan calon jemaah haji, pimpinan mengadakan selamatan dengan 

mengundang seluruh karyawan dan dosen, 
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p. Menyelenggarakan doa bersama (istighosah) setiap malam Jum’at Legi yang 

diikuti seluruh sivitas akademika. Dalam kegiatan ini terdapat unit informasi 

yang diberi nama SINOMAN, yang berfungsi untuk memberikan informasi 

kepada pegawai apabila ada keluarga (bapak, ibu, mertua dan anak) yang 

meninggal dunia, 

q. Memberikan fasilitas melalui WhasApp (WA) yang diberi nama Sinoman untuk 

menampung segala hal tentang suasana akademik dan sosial sebagai 

masukkan demi kemajuan UNIPA Surabaya, 

r.   Pemberian Insentif Kebersamaan dalam rangka Dies Natalis UNIPA Surabaya 

dengan SK Rektor No. 075/SK/IV/2015. 

 

Retensi Kependidikan 

 

Untuk menjaga agar tenaga kependidikan tetap memiliki tingkat retensi yang 

tinggi, maka pimpinan universitas mengupayakan beberapa hal berikut:  

a. Memberikan kesempatan dan pendanaan bagi tenaga kependidikan yang 

ingin melanjutkan studi ke S1 atau S2 dalam bentuk beasiswa Lembaga, 

b. Memberikan reward yang sesuai dengan Aturan Kepegawaian. Berupa 

piagam penghargaan, 

c. Memberikan asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan SK Rektor 

No. 003/SK/I/2015, 

d. Memberikan asuransi keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, 

e. Memberikan bantuan sosial untuk tenaga kependidikan yang melahirkan, 

sakit, atau meninggal, 

f. Memberikan bantuan dana untuk perkawinan, kelahiran anak 1-2, dan uang 

duka untuk kematian yang bersangkutan (orang tua/mertua, istri/suami, dan 

anak), 

g. Memberikan bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan 

lebaran, 

h. Koperasi Dwijakarya, dapat memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, dan juga dalam bentuk simpan pinjam, 

i. Memberikan dana pensiun melalui program Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan (DPLK) di Bank BNI, 

j. Memberikan Tali asih sebesar gaji pokok dikalikan masa kerja bagi mereka 

yang sudah Purna Tugas, 

k. Bantuan kredit tanpa bunga untuk pembelian laptop, 

l. Pemberian gaji ketiga belas sebesar satu kali gaji pada setiap bulan Juli, 

m. Melakukan pemotongan hewan korban setiap tahun yang diatas namakan 

dosen dan tenaga kependidikan secara bergantian, 

n. Bagi dosen atau tenaga akademik yang menunaikan ibadah haji atau Umrah 

diberikan bantuan sebesar 20% dari ongkos naik haji atau Umrah dan ketika 

pelepasan calon jemaah haji, pimpinan mengadakan selamatan dengan 

mengundang seluruh karyawan dan dosen, 

o. Menyelenggarakan doa bersama (istighotsah) setiap malam Jum’at Legi yang 

diikuti seluruh sivitas akademika. Di dalam organisasi Istiqosah terdapat unit 

yang diberi nama Sinoman, yang berfungsi untuk memberikan informasi 

kepada pegawai apabila ada keluarga (bapak, ibu, mertua dan anak) yang 

meninggal dunia, 
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p. Memberikan fasilitas melalui WhasApp (WA) yang diberi nama Sinoman untuk 

menampung segala hal tentang suasana akademik dan sosial, kelebihan dan 

kekurangan sebagai masukan demi kemajuan UNIPA Surabaya, 

q. Pemberian Insentif Kebersamaan dalam rangka Dies Natalis UNIPA Surabaya 

dengan SK Rektor No. 075/SK/IV/2015, 

r. Badan Penyelenggara memberikan ucapan selamat kepada sivitas 

akademika pada saat hari besar keagamaan maupun ulang tahun 

 

4. Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

Pemberhentian pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan 

UNIPA Surabaya berdasarkan pada Statuta pasal 112, bab VI pasal 15 dan 

pasal 16 Peraturan Pokok Kepegawaian dan Prosedur Operasional Baku 

UNIPASBY-WR2/SDM-08. Pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Ketua 

Perkumpulan atas usul Rektor atau Ketua Pimpinan Lembaga lain atau 

Senat Universitas, atau tim khusus yang dibentuk. 

 

Pemberhentian dilakukan apabila:  

a. Pegawai diberhentikan dengan hormat karena permintaan sendiri, cacat 

jasmani dan rohani, adanya rasionalisasi dan wafat, 

b. Pegawai diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 

c. Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, 

d. Pemberhentian pegawai DPK dilakukan dengan mengembalikan kepada 

lembaga induknya oleh Ketua Perkumpulan, 

e. Pensiun yang ditetapkan oleh lembaga berdasarkan peraturan 

kepegawaian, 

 

 

Dosen dan tenaga kependidikan yang telah pensiun tetap memiliki hak 

untuk mendapatkan : 

a. Dana pensiun dari universitas berupa Tabungan Dana Pensiun melalui 

Bank Nasional Indonesia (BNI), 

b. Tali Asih sebesar gaji pokok dikalikan masa kerja bagi mereka yang 

sudah pensiun, 

c. Memperoleh pelatihan berupa “Training Kewirausahaan” . 

 

5. Renumerasi 

Renumerasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur UNIPASBY-

WR2/SDM-08 : 

a. Menyesuaikan gaji dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan gaji 

Aparat Sipil Negara (ASN), 

b. Memberikan honor lembur sesuai dengan ketentuan universitas, 

c. Memberikan honor perkuliahan kepada masing-masing dosen sesuai 

jumlah kelas yang diajarkan di akhir semester, perhitungan besarnya 

honor perkuliahan dihitung berdasarkan jafung dosen, 

d. Memberikan honor pengawas Ujian dan koreksi (UTS dan UAS), 

e. Memberikan honor Pembimbingan dan Ujian Skripsi/Tesis, 
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f. Memberikan honor kepanitiaan yang dibentuk oleh universitas. 

 

6. Penghargaan 

 

Penghargaan diatur dalam Prosedur Operasional Baku UNIPASBY-

WR2/SDM-08.Mekanisme pemberian penghargaan diusulkan oleh unit-unit 

dan fakultas di lingkungan UNIPA Sby. Penghargaan tersebut dapat 

berupa: 

a. Memberikan penghargaan berupa sertifikat dan lencana kepada para 

dosen dan tenaga kependidikan ketika upacara Dies Natalis, yang 

telah mempunyai masakerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 

tahun, 30 tahun dan seterusnya. Selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel D.2.1 berikut: 

 

Tabel D.2.1 Kategori Penghargaan Pengabdian Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Lama Pengabdian 
(Tahun) 

Dosen Tenaga Kependidikan 

5 Widya Pratama Cendikia Pratama 

10 Widya Madyatama Cendikia Madyatama 

15 Wira Widyatama Wira Cendikia 

20 Dewasa Wira Widyatama Dewasa Wira Cendikia 

25 Widya Wasista Cendikia Wasista 

30 Widya Waskita Cendikia Waskita 

35 Dewasa Widya Waskita Dewasa Widya Waskita 

40 Purna Widya Waskita Purna Widya Waskita 

 

b. Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada dosen yang 

memperoleh IPD mengajar paling tinggi, 

c. Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada dosen yang 

menerima hibah Kemenristekdikti dalam hal penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, 

d. Memberikan penghargaan semangat pengabdian kepada setiap acara 

Dies Natalis kepada dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan SK 

No. 036/SK/V/2012, 

e. Pimpinan perkumpulan dan universitas juga secara rutin memberikan 

kartu ucapan selamat ulang tahun, ucapan hari raya, natal, dan tahun 

baru kepada setiap tenaga akademik dan dosen sebagai bentuk 

perhatian dari pimpinan terhadap bawahan. 

 

7. Penghargaan 

Sebaliknya, dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar peraturan 

diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Pokok Kepegawaian UNIPA Sby Bab 

V pasal 12 yang terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat. 

 

Bentuk sanksi ringan adalah:  
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1. Teguran lisan,  

2. Teguran tertulis disertai pernyataan atasan yang bersangkutan,  

3. Pernyataan tidak puas.  

 

Bentuk sanksi sedang adalah: 

1. Penundaan gaji berkala paling lama 1 tahun, 

2. Penurunan gaji satu tahap,  

3. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.  

 

Bentuk sanksi berat adalah:  

1. Pembebasan tugas atau skorsing, 

2. Penurunan pangkat satu tingkat paling lama satu tahun,  

3. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,  

4. Diberhentikan dengan tidak hormat atau dikembalikan ke instansi 

induknya. 

 

D.3 Profil Dosen dan Tenaga Pendukung : Mutu, Kualifikasi, Pengalaman, 

Ketersediaan 

 

Untuk menjelaskan profil dosen dan tenaga pendukung yang terdapat di UNIPA 

Surabaya, berikut akan dijelaskan persentase dosen tetap yang berkualifikasi, 

persentase dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional, rasio dosen dan mahasiswa, 

dan tenaga pendukung proses akademik dan non akademik. 

 

 

Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi S3 dan S2 

Hingga tahun 2016, UNIPA Surabaya mempunyai  256 dosen tetap (223 dosen 

tetap yayasan dan 33 dosen diperbantukan Kopertis VII) dengan kualifikasi untuk 

 orang (16,8% ) dan  orang (82,2%). UNIPA Surabaya menyadari 

bahwa banyaknya dosen yang berkualifikasi S3 baru 43 orang namun jumlah tersebut 

akan terus bertambah karena sampai tahun 2016 terdapat 21 dosen yang menempuh 

S3. 

 

Jumlah dosen tidak tetap relatif kecil jika dibandingkan dengan total dosen tetap 

yang dimiliki UNIPA Surabaya yaitu 10 orang (3,91% dari dosen tetap). Hal ini 

mengartikan, UNIPA Surabaya tidak menggantungkan diri dalam proses pembelajaran 

dan kegiatan akademik lainnya pada dosen luar. Dosen tidak tetap di UNIPA Surabaya 

adalah dosen dari perguruan tinggi lain yang ditugaskan menjadi dosen di UNIPA Sby. 

Sebagian besar dosen tidak tetap adalah dosen matakuliah Agama, baik Islam, Katholik, 

Hindu atau Budha. Hal ini karena di UNIPA Surabaya belum ada dosen tetap di bidang 

tersebut. 

 

Persentase Dosen Tetap Berdasarkan Jabatan Fungsional 

Jumlah guru besar yang dimiliki UNIPA Surabaya hingga tahun 2016 mencapai 5 

orang (2%). Dalam hal ini UNIPA telah berupaya menaikkan jumlah guru besar dengan 

memberikan sejumlah fasilitas, diantaranya dengan memfasilitasi peer-review bagi calon 

guru besar untuk mendorong dan membantu para dosen mengurus jabatan guru 

besarnya.  
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Porsi terbesar jabatan fungsional di UNIPA Surabaya hingga tahun 2016 adalah 

tenaga pengajar dengan jumlah 93 orang (36%). Angka ini diyakini akan terus menurun 

karena universitas telah memfasilitasi peer-reviuw  bagi dosen yang akan mengurus 

jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, baik menuju jabatan fungsional ke lektor kepala, 

lektor maupun Asisten Ahli. Sementara itu, jumlah lektor kepala 37 orang (14%), Lektor 

53 orang (21%) dan Asisten Ahli 68 orang (27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar D.3.1 Presentase Dosen Tetap Berdasarkan Jabatan Fungsional 

 

Rasio Dosen dengan Mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa yang dimiliki UNIPA Surabaya pada tahun 2016 

menunjukkan rasio yang ideal yaitu  dengan jumlah mahasiswa 7398. Dengan 

semakin meningkatkan jumlah mahasiswa, universitas berupaya untuk menambah 

jumlah dosen sehingga dapat mempertahankan rasio yang ideal. 

 

Tenaga Pendukung Proses Akademik dan Non Akademik 

Pustakawan yang dimiliki UNIPA Surabaya sebanyak 10 orang dengan kualifikasi 

S1 sebanyak 5 orang (50%) dan D3 sebanyak 5 orang (50%). Meskipun sudah 50% 

berpendidikan S1, UNIPA Surabaya tetap memberi kesempatan tenaga pustakawan 

untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, sehingga keahlian dan pengetahuan 

semakin meningkat. 

 

Tenaga laboran/teknisi/analis/operator dan programmer yang dimiliki UNIPA 

Surabaya sebanyak 34 orang (24 orang diantaranya memiliki sertifikat)  dengan 

kualifikasi 2 orang S2 (6%), 26 orang S1 (76%) dan 6 orang SMA (18%).  

 

Tenaga administrasi sampai tahun 2016 sebanyak 65 orang dengan kualifikasi 4 

orang S2 (6%), 39 orang S1 (60%) dan 22 orang SMA (34%). Sedangkan tenaga 

kependidikan lainnya berjumlah 81 orang dengan kualifikasi SMA.  
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Gambar D.3.2 Kualifikasi Tenaga Kependidikan UNIPA Surabaya 
 

UNIPA Surabaya terus berupaya mencukupi tenaga kependidikan dengan 

meningkatkan jumlah dan kualitasnya sehingga proses akademik dan non akademik 

dapat berjalan dengan baik, mengingat jumlah mahasiswa yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

D.4 Karya Akademik Dosen (Hasil Penelitian, Karya Lainnya) 

 

UNIPA Surabaya memberikan dukungan untuk meningkatkan karya ilmiah dosen 

dengan cara memberikan insentif sebagai penghargaan pada dosen yang menulis 

proposal baik penelitian maupun pengabdian tingkat nasional, memberikan insentif 

penulisan buku ajar dan fasilitas review oleh pakar serta dukungan dalam hal pendanaan 

untuk publikasi. Tidak hanya itu, setiap tahun UNIPA Surabaya juga memberikan dana 

penelitian dan pengabdian kepada dosen dibawah naungan LPPM, hal ini dapat 

mendorong semakin meningkatnya karya-karya ilmiah sebagai produk kegiatan 

penelitian dan pengabdian. 

 

Jumlah karya ilmiah buku yang diterbitkan terus tumbuh dari waktu ke waktu dan 

menjadi salah satu kekuatan baru dan sekaligus berperan sebagai media promosi UNIPA 

Surabaya ke masyarakat. Beberapa buku karya dosen UNIPA telah diterbitkan secara 

nasional. Program penelitian maupun pengabdian kepada masysrakat salah satunya juga 

diarahkan untuk menghasilkan buku.  

 

Banyaknya hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, judul buku dan hak 

paten yang dilakukan oleh dosen UNIPA Surabaya dapat disajikan pada gambar berikut. 
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Gambar D.4.1  Karya Akademik Dosen UNIPA Surabaya 

 

D.5 Peraturan Kerja dan Kode Etik 

 

Segala Peraturan kerja dan kode etik dosen dan tenaga kependidikan UNIPA 

Surabaya telah tertuang dalam Buku Peraturan Pokok Kepegawaian UNIPA Surabaya, 

Buku Manual Operasional Baku Universitas Bab III Sumber Daya Manusia SK No. 

120/SK/IV/2011 dan Buku Kode Etik Dosen UNIPA Surabaya . 

 

D.6 Pengembangan Staf 

 

Pengembangan tenaga kependidikan telah tertuang dalam Standar Operasioan 

Prosedur dengan nomor UNIPASBY-WR2/SDM-04. Dalam rangka meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, UNIPA Surabaya melakukan program 

pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan yang 

bersangkutan dan kebutuhan unit kerja masing-masing. Peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan dalam memebrikan layanan melalui beberapa program berikut: 

1 Program pengelolaan SDM sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme 

2 Fasilitas peningkatan kompetensi fungsional tenaga kependidikan 

3 Fasilitas studi lanjut tenaga kependidikan 

4 Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan 

 

 

D.7 Keberlanjutan Pengadaan dan Kemanfaatannya 

 

Keberlanjutan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan di UNIPA Surabaya akan 

terus dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan setiap prodi atau unit dengan mangacu 

pada rasio dosen/tenaga kependididkan dengan mahasiswa. Sedangkan pemanfaatan 

dilakukan secara optimal dalam rangka pencapaian sasaran mutu lembaga. 

 

D.8 Analisis Keterkaitan antar Komponen Sumberdaya Manusia dengan 

Menggunakan Analisis SWOT 
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Keterkaitan antar komponen sumber daya manusia disajikan pada tabel 

D.8.1 sebagai berikut: 
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Tabel D.8.1 Analisis SWOT Komponen D 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan [S] 

1. Sistem seleksi maupun 

rekruitmen dosen  dan 

tenaga kependidikan 

sudah mengacu pada 

aturan kepegawaian 

yang ditetapkan . 

2. Rasio dosen terhadap 

mahasiswa sudah 

memenuhi persyaratan 

Kemenristek Dikti 

3. Dosen memiliki 

motivasi yang kuat 

dalam melaksanakan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi 

4. Interaksi antar Dosen 

serta tenaga 

kependidikan  terjalin 

dengan baik 

Kelemahan [W] 

1. Jabatan fungsional untuk 

lektor kepala dan guru 

besar masih rendah. 

2. Dosen yang berstatus 

tenaga pengajar masih 

banyak. 

3. Dosen dan tenaga 

kependidikan yang 

memiliki sertifikat keahlian 

profesi masih rendah 

 

Peluang [O] 

1. Terdapat kesempatan 

untuk meningkatkan 

mutu dosen  

2. Mekanisme 

pengurusan jabatan 

fungsional lebih mudah 

Strategi SO 

Memberi kesempatan 

pada dosen dan tenaga 

kependidikan untuk 

mengikuti pelatihan 

pengembangan diri 

Strategi WO 

Melakukan pendampingan 

pada dosen untuk 

meningkatkan kualifikasi 

jabatan akademik  

 

Ancaman [T] 

1. Persaingan antar 

perguruan tinggi dalam 

memenuhi kebutuhan 

dosen 

2. Globalisasi lapangan 

pekerjaan 

Strategi ST 

Peningkatan kapasitas dan 

kualitas dosen dengan 

cara mengoptimalkan 

networking 

Strategi WT 

Menambah jumlah dosen 

yang memiliki jabatan 

fungsional 
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KOMPONEN E 

Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

 

E.1 Kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan rektor 

untuk setiap program studi. Kurikulum berisi kompetensi–kompetensi sesuai dengan 

tujuan program studi, tujuan program studi mengacu kepada VMTSS fakultas yang 

mengacu pada VMTSS universitas.  Dalam pelaksanaannya, pengkajian ulang kurikulum 

dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan stakeholder yakni (1) dunia kerja; 

(2) dunia usaha; (3) kebijakan pemerintah; dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

 

Kurikulum UNIPA Surabaya harus memuat mata kuliah yang mencerminkan 

karakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Kompetensi lulusan harus memuat karakter 

PAGI dalam bentuk ranah afektif, kognitif dan psikomotor yang tercermin dalam uraian 

capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. Berikut ini merupakan beberapa mata 

kuliah yang mencerminkan setiap karakter PAGI: 

 

Tabel E.1.1 Kesesuaian Mata Kuliah dengan Visi 

Mata Kuliah Jumlah SKS Kesesuaian Visi 

KKN 2 sks Karakter peduli 

Agama 3 sks Karakter amanah 

Kewirausahaan 2 sks Karakter gigih 

Tertuang pada mata 

kuliah pilihan setiap 

program studi 

- Karakter inovatif 

 

E.2 Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

Proses penyusunan kurikulum melalui pengkajian yang melibatkan stakeholder 

sebagai berikut:  

1. Dosen,  

2. Mahasiswa,  

3. Alumni,  

4. Asosiasi profesi,  

5. Pengguna lulusan, 

6. Sekolah mitra,  

7. Penentu kebijakan pendidikan. 

8. Pakar 

 

Pengkajian kurikulum dilakukan paling lama 4 tahun, pelaksanaan kurikulum 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Perubahan kurikulum dapat dilakukan 

kurang dari 4 tahun jika terdapat tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang sangat signifikan, perbaikan, perkembangan, dan keterbaruan 

kurikulum yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan mutu lulusan. Peningkatan 
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mutu lulusan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan daya serap lulusan 

UNIPA Surabaya didalam dunia kerja.  

 

Langkah-langkah perubahan kurikulum yang dilakukan UNIPA Surabaya adalah (1) 

dengan mengadakan need assessment yang ditujukan untuk mengetahui kebutuhan 

lapangan yang up to date; (2) mengundang para pakar untuk mengetahui kesesuaian 

kurikulum dengan tuntutan dunia kerja; (3) penyusunan kurikulum baru setelah 

mempertimbangkan tuntutan dunia kerja dengan pendapat para pakar; (4) 

mendokumentasikan kurikulum baru dengan persetujuan rektor; (5) sosialisasi kurikulum 

baru kepada dosen dan mahasiswa; (6) implementasi kurikulum baru. 

 

E.3 Struktur dan Isi Kurikulum (Keluasan, Kedalaman, Koherensi, 

Penataan/Organisasi) 

 

Kurikulum yang disusun di UNIPA Surabaya terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum 

Institusional. Kurikulum Inti yang digunakan merupakan kurikulum pendidikan tinggi yang 

berlaku secara nasional untuk setiap program studi, sedangkan Kurikulum Institusional 

merupakan kurikulum yang mengandung ciri khas universitas, fakultas, dan program 

studi yang ada di lingkungan UNIPA Surabaya. 

  

Keluasan kurikulum di UNIPA Surabaya terdiri atas mata kuliah pengembangan 

kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan(MKK), mata kuliah keahlian 

berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah berkehidupan 

bermasyarakat (MBB). Dari kelima komponen tersebut, kemudian dibagi kembali sesuai 

dengan program studi. Kurikulum untuk  setiap program studi terdiri atas mata kuliah 

wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib program studi, dan mata 

kuliah pilihan program studi. 

 

Mata kuliah-mata kuliah yang diberikan pada setiap program studi merupakan mata 

kuliah yang membentuk kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, dan kompetensi profesional. Kedalaman materi, kurikulum disusun dari yang 

bersifat umum menuju yang bersifat khusus mengacu kepada capaian pembelajaran 

yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Pembelajaran berpusat 

kepada mahasiswa yang berarti mahasiswa bekerja lebih aktif pada setiap pembelajaran 

dengan tujuan agar kedalaman materi pembelajaran dapat dicapai, dengan demikian 

akan menyentuh kedalaman materi pembelajaran. 

 

Relevansi adalah kesesuaian antara capaian kurikulum dengan kompetensi yang 

dibutuhkan dalam dunia kerja. Kesesuaian kurikulum menjadikan lulusan mempunyai 

peluang yang besar diserap di dunia kerja, demikian juga sebaliknya. Penyusunan 

kurikulum yang melibatkan stakeholder diharapkan mampu menghilangkan/mengurangi 

kesenjangan antara kurikulum UNIPA Surabaya dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh 

karena itu penyusunan kurikulum membutuhkan keterlibatan stakeholder dan universitas, 

sehingga relevansi kurikulum dan dunia kerja dapat dipertanggungjawabkan. 

 

E.4 Derajat Integritas Materi Pembelajaran (Intra dan Antar Disiplin Ilmu) 

 

Kompetensi kurikulum diperoleh dengan cara mengintegrasikan seluruh aspek 

kompetensi dan disusun secara sistimatis bertahap dengan mempertimbangkan posisi: 

(1) Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK); (2) Mata kuliah keilmuan dan 
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ketrampilan (MKK); (3) Mata kuliah keahlian berkarya (MKB); (4) Mata kuliah perilaku 

berkarya (MPB); (5) Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB). 

 

Derajat itegrasi mata kuliah pada setiap program studi harus memiliki keterkaitan 

mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran yakni perolehan kompetensi-kompetensi yang sudah dijanjikan, dan 

disusun daeri yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang umum menuju yang 

khusus, dari yang bersifat teoritis menuju ke penerapan. 

 

Salah satu dasar penyusunan kurikulum yang ada di UNIPA Surabaya adalah 

penetapan kompetensi-kompetensi yang hendak dicapai oleh setiap program studi.  

Setiap kompetensi diperlukan dukungan matakuliah-matakuliah inti kompetensi yakni 

MKB dan MPB, lalu mata kuliah inti tersebut didukung oleh matakuliah-matakuliah 

pendukung yakni MPK, MKK, dan MBB. 

 

Dalam pelaksanaannya, penyusunan kurikulum di UNIPA Surabaya memperhatikan 

kesiapan mahasiswa dalam memperoleh materi. Kesiapan mahasiswa 

memperolehmateri mata kuliah didasarkan pada kemampuan awal mahasiswa yang 

merupakan prasyarat sebelum menempuh suatu mata kuliah tertentu (mata kuliah yang 

ditempuh sebelum mengambil mata kuliah tertentu). 

 

 

E.5 Kurikulum Lokal yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Terdekat dan 

Kepentingan Internal Lembaga 

 

Kurikulum lokal yang dikembangkan di UNIPA Surabaya merupakan mata kuliah 

yang didasarkan pada hasil masukan yang diberikan oleh lulusan dan stakeholders. Dari 

masukan yang telah diberikan oleh stakeholders dan lulusan, dilakukan evalusai dan 

perbaikan serta perkembangan dari kurikulum yang ada. Kurikulum lokal tersebut juga 

didasarkan atas kepentingan dari lembaga. Hal ini ditujukan untuk memberikan ciri khas 

dan kekuatan lebih dari setiap lulusan UNIPA Surabaya, sebagai contoh Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) merupakan kurikulum lokal dengan tujuan untuk menampung masukan dan 

kebutuhan kebutuhan stakeholder merupakan implementasi keilmuan yang diterapkan di 

masyarakat. KKN merupakan bentuk komunikasi antara UNIPA Surabaya dengan 

lingkungan masyarakat sekitarnya. 

 

E.6 Mata Kuliah Pilihan yang Merujuk pada Harapan/Kebutuhan Mahasiswa secara 

Individu/Kelompok Mahasiswa Tertentu  

 

Penyediaan mata kuliah pilihan, pada prinsipnya memberikan kompetensi tambahan 

pada lulusan sesuai dengan minat mahasiswa. Hal ini berarti mata kuliah pilihan dapat 

berbeda untuk setiap mahasiswa, namun demikian pemilihan mata kuliah harus utuh 

untuk satu kompetensi tambahan secara penuh. 

 

Pengambilan kompetensi tambahan, atau mata kuliah pilihan diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja,sehingga serapan lulusan di dunia kerja 

akan semakin tinggi dan memberikan pilihan pekerjaan yang lebih banyak.  

 

Dalam pengembangan kurikulum di UNIPA Surabaya, penentuan mata kuliah yang 

disebar pada setiap semester didasarkan oleh kebutuhan stake holder tertentu. 



  

 
71 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

Kebutuhan stakeholder di respon dengan pentingnya peningkatan kemampuan dan 

keahlian mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.  

 

Kebutuhan dan harapan berkaitan dengan jenis dan jumlah mata kuliah pilihan 

diketahui dari hasil respon angket pelacakan lulusan atau tracer studi kepada alumni dan 

pengguna. Masukan yang diberikan oleh lulusan dan pengguna dapat memberikan 

gambaran kebutuhan kompetensi kompetensi yang diperlukan dunia kerja saat ini dan 

masa yang akan datang. Hasil masukan tersebut, kemudian dijadikan sebagai salah satu 

bahan dalam perbaikan kurikulum dan penentuan mata kuliah pilihan. 

 

E.7 Peluang bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan Diri: Melanjutkan Studi, 

Mengembangkan Pribadi, Memperoleh Pengetahuan dan Pemahaman Materi 

Khusus sesuai dengan Bidang Studinya, Mengembangkan Keterampilan yang 

Dapat Dialihkan (transferable skills), Terorientasikan ke Arah Karir, dan 

Memperoleh Pekerjaan 

 

Kurikulum yang disusun di UNIPA Surabaya di rancang untuk dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi kompetensi yang di butuhkan di dunia kerja yang 

berarti bersifat profesional disamping itu dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang 

akademik maupun vokasi yang lebih tinggi seperti dari D3 ke D4, S1 ke S2, dan S2 ke S3 

.  

 

Disamping itu kurikulum disusun yang terdiri atas intra kurikuler dan ekstra kurikuler 

ditujukan agar lulusan mmemiliki kompetensi hard skill dan soft skills yang yang memadai 

sebagai  pembelajar sepanjang hayat, sehingga terbuka kesempatan lulusan untuk 

meningkatkan kualitas diri.   

 

MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian),MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan 

Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya), MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) yang relevan dengan bidang 

ilmu program studi mengharuskan lulusan untuk menguasai bidang ilmu masing masing 

program studi, sehingga lulusan akan menguasai materi materi bidang studi yang bersifat 

umum menuju khusus dari yang sederhana menuju yang kompleks.   

 

Pembagian kurikulum dalam kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan) , MKB (Mata Kuliah 

Keahlian Berkarya) , MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya) mata kuliah mata kuliah 

tersebut di rancang untuk memperoleh pengetahuan danpemahaman materi khusus 

sesuai dengan bidang studinya. 

 

MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan 

Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya) dan MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) yang relevan dengan 

bidang ilmu program studi mengharuskan lulusan untuk mengembangkan keterampilan 

yang dapat dialihkan (transferable skills), terorientasikan ke arah karir, dan memperoleh 

pekerjaan. 

 

E.8 Misi Pembelajaran   

a. Pengembangan/Pelatihan Kompetensi yang Diharapkan 
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Misi UNIPA Surabaya yang dikenal dengan sebutan Hasta Cita terdiri 

atas 8 misi, yang didalamnya terdapat 4 misi yang berkaitan dengan 

pembelajaran yakni: (1) Meningkatkan Produktivitas Dan Efisiensi 

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, (2) Meningkatkan Atmosfir 

Akademik; (3) Melakukan Pengembangan Kurikulum Berdasarkan KKNI, 

(4) Melakukan Perluasan Kesempatan Belajar. 

 

Misi UNIPA Surabaya sebagian besar memuat misi yang bertalian 

dengan pembelajaran, piliohan ini didasarkan pada status UNIPA 

Surabaya sebagai Teaching University, sehingga wajar misi pembelajaran 

memiliki porsi yang lebih besar tanpa karena merupakan dharma 

pendidikan, sedangkan dharma penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat tetap mendapatkan perhatian yang layak. 

 

Pembelajaran merupakan implementasi dari kurikulum program studi, 

dengan demikian pembelajaran merupakan wujud dari pencapaian 

kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi. 

Pembelajaran adalah wujud nyata dari mata kuliah yang memiliki capaian-

capaian berupa aspek-aspek kompetensi.  

 

b. Efisiensi Internal dan Eksternal 

Efisiensi internal dapat ditinjau dari persentase jumlah lulusan setiap tahun 

yang mencapai rata-rata di atas 15%, kemudian jika ditinjau dari IPK lulusan 

yang mencapai 3,13 menunjukkan efisiensi yang tinggi pada efisiensi internal 

pembelajaran. 

 

Efisiensi eksternal ditinjau dari masa tunggu memperoleh pekerjaan pertama 

kali yang berkisar 3 bulan dan gaji yang diperoleh sekitar Rp. 2.000.000. per 

bulan merupakan efisiensi eksternal yang tinggi. 

 

E.9 Mengajar : 

a. Kesesuaian Strategi dan Metoda dengan Tujuan  

Dalam pelaksanaan perkuliahan yakni pembelajaran merupakan aktivitas 

interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau dengan kata lain suatu kegiatan 

belajar mengajar memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, dengan demikian kegiatan mengajar memiliki kaitan secara 

langsung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Pencapai tujuan pembelajaran 

yang baik diperlukanlah strategi dan metode pembelajaran yang sesuai, di 

UNIPA Surabaya menetapkan strategi pembelajaran yang dipilih adalah strategi 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centre learning. 

 

Metode mengajar yang dipilih harus merupakan metode yang membuat 

mahasiswa aktif belajar terutama dengan pendekatan pembelajaran yang 

berdasis masalah atau problem based learning (PBL). Dalam rancangan 

pelaksanaan pembelajaran, strategi maupun metode yang akan digunakan dalam 

perkuliahan dirancang sesuai tujuan dari mata kuliah. Sebelum pelaksanaan 

perkuliahan, dilakukan proses audit pada rancangan pelaksanaan pembelajaran 

yang telah disusun. Proses ini dilakukan oleh penjaminan mutu internal prodi. 

Pembelajaran yang dilakukan di UNIPA Surabaya menggunakan strategi dan 
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teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis 

bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 

sumber. 

 

b. Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Tujuan Mata Kuliah 

Materi perkuliahan yakni merupakan materi pembelajaran yang dirancang 

dalam RPS merupakan aspek-aspek kompetensi-kompetensi yang dirancang 

dalam tujuan program studi. Tujuan program studi yang bersifat lebih umum 

dijabarkan dalam kompetensi-kompetensi yang didukung oleh mata kuliah-mata 

kuliah relevan sehingga tujuan akhir mata kuliah harus mendukung tercapainya 

kompetensi yang ditetapkan, sedangkan materi pembelajaran merupakan 

sebagian dari mata kuliah sehingga tujuan materi mata kuliah harus mendukung 

tujuan mata kuliah.  

 

 

 

c. Efisiensi dan Produktivitas 

Efisiensi ditinjau dari profil lulusan per mata kuliah, sedangkan produktivitas 

ditinjau dari persentase mahasiswa yang mengulang untuk setiap mata kuliah. 

UNIPA Surabaya memiliki memiliki efisiensi dan produktivitas yang tinggi karena 

dapat menghasilkan lulusan dengan indeks prestasi mahasiswa yang tinggi yaitu 

sebesar 3,13. Produktivitas juga tinggi karena yang mengulang mata kuliah < 

10%.   

 

Proses pembelajaran di UNIPA Surabaya dilaksanakan sesuai dengan 

rencangan pelaksanaan pembelajaran. Dalam rancangan tersebut, pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dalam 16 kali tatap muka. Penetapan jumlah tatap muka 

tersebut dimaksudkan untuk keefisienan dan peningkatan produktivitas baik bagi 

dosen maupun mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya dilakukan 

didalam kelas, tetapi dapat dilakukan di laboratorium maupun di fasilitas 

penunjang lainnya. 

 

d. Struktur dan Rentang Kegiatan Mengajar 

Pelaksanaan proses pembelajaran di UNIPA Surabaya, berdasarkan 

rentang kegiatan pembelajaran yaqng sesuai dengan pengalaman belajar 

mahasiswa yang dilakukan melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang 

dilakukan antara lain: 

1) Perkuliahan reguler 

2) Praktikum 

3) Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

4) Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

5) Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

6) Penyusunan skripsi/tesis/disertasi 

7) Seminar 

 

Rentang waktu yang dibutuhkan setiap kegiatan belajar di atas dijelaskan 

pada tabel E.9.1 sebagai berikut: 

 

Tabel E.9.1 Rentang Waktu yang Dibutuhkan Setiap Kegiatan Belajar 

Pengalaman Rincian Waktu Kegiatan *Menit)/SKS 



  

 
74 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

Belajar Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 

Belajar Mandiri 

Perkuliahan 
Reguler  

50 menit/ 
minggu/smt 

50 menit/ 
minggu/smt 

60 menit/ 
minggu/smt 

Praktikum 160 menit/ 
minggu/smt 

- - 

PKL/PPL 160 menit/ 
minggu/smt 

- - 

Penyusunan 
Karya Tulis 
Ilmiah/ 
Skripsi/Tesis 

160 menit/ 
minggu/smt 

- - 

Seminar 100 menit/ 
minggu/smt 

- 60 menit/ 
minggu/smt 

 

e. Penggunaan Teknologi Informasi 

Pelaksanaan pembelajaran di UNIPA Surabaya didukung oleh adanya 

teknologi informasi. Bentuk penggunaan teknologi informasi di UNIPA Surabaya 

antara lain: 

1. Setiap dosen memiliki akun dan email sebagai alamat untuk komunikasi 

melalui dunia maya / internet, 

2. Manajemen Informasi Terintegrasi Adi Buana (MITRA). Sistem informasi ini 

merupakan sistem yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam 

kegiatan akademik. Layanan yang disediakan dalam MITRA untuk 

mendukung kegiatan akademik di UNIPA Surabaya antara lain: 

a) Dalam proses perencanaan studi, mahasiswa dapat memilih mata 

kuliah–mata kuliah yang ditawarkan didalam MITRA. Mata kuliah–mata 

kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang ada dikurikulum yang telah 

disetujui oleh dekan. Berikut merupakan tampilan kurikulum yang telah 

disetujui oleh dekan dan di unggah di MITRA: 
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Gambar E.9.1 Kurikulum Program Studi   

 

Berikut merupakan tampilan mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa 

setelah kurikulum disetujui oleh dekan: 
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Gambar E.9.2  Mata Kuliah Pilihan 

 

b) Proses administrasi akademik mahasiswa. Pelaksanaan administrasi 

akademik mahasiswa dapat dilakukan apabila mahasiswa yang 

bersangkutan telah melakukan proses registrasi administratif. Kegiatan 

registrasi akademik ini dapat dilakukan secara online oleh mahasiswa 

melalui MITRA. Berikut merupakan gambaran proses akademik 

mahasiswa yang dilakukan melalui MITRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar E.9.3 Fitur Registrasi Akademik Mahasiswa 

 

3. Dalam memonitoring kehadiran mahasiswa, UNIPA Surabaya telah 

melakukan integrasi bagi dosen-mahasiswa sudah melalui 

www.mitra.unipasby.ac.id. Setiap pelaksanaan pembelajaran, kehadiran dari 

mahasiswa ini dimasukkan langsung oleh dosen melalui MITRA sesuai dengan 

gambar berikut: 

http://www.mitra.unipasby.ac.id/
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Gambar E.9.4 Absensi Mahasiswa 

 

Dari daftar hadir mahasiswa tersebut setalah diisikan oleh dosen, 

kemudain terintegrasikan kedalam jurnal perkuliahan. 

 

4. Setiap pelaksanaan pembelajaran, dosen memiliki kewajiban dalam 

memasukkan jurnal perkuliahan secara online. Berikut diberikan gambaran 

jurnal perkuliahan yang telah diisi oleh dosen melalui MITRA: 

Gambar E.9.5 Jurnal Perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

E.10 Belajar : 

a. Keterlibatan Mahasiswa 

Proses belajar di UNIPA Surabaya, mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti 

perkuliahan yang sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS. 
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Selain itu, pelaksanaan perkuliahan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa 

wajib diikuti secara tertib dan teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain 

itu, keterlibatan mahasiswa juga ditekankan dalam jumlah kehadiran mahasiswa. 

Jumlah kehadiran mahasiswa dalam suatu proses perkuliahan minimal 75% dari 

kehadiran dosen.  

 

b. Bimbingan Skripsi/Tesis 

Skripsi/tesis merupakan mata kuliah syarat yang harus ditempuh apabila 

mahasiswa ingin menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus. Proses 

penyelesaian skripsi/tesis, mahasiswa membutuhkan kemandirian mahasiswa 

untuk menyelesaikannya namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan 

bimbingan dari dosen pembimbing. Pelaksanaan pembimbingan di UNIPA 

Surabaya dilaksanakan minimal delapan kali pertemuan. Delapan pertemuan 

tersebut dimulai  dari mahasiswa menentuan masalah sampai dengan ujian akhir 

skripsi/tesis dan dilanjutkan dengan penulisan artikel ilmiah untuk diunggah dalam 

jurnal ilmiah. 

 

c. Peluang bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan 

1) Pengetahuan dan Pemahaman Materi Khusus sesuai Bidangnya 

Pengembangan pengetahuan dan pemahaman di UNIPA Surabaya 

diberikan sesuai dengan bidang yang diinginkan oleh mahasiswa. 

Pengembangan pengetahuan ini tersirat pada mata kuliah pilihan yang 

disediakan pada setiap program studi yang ada di UNIPA Surabaya. 

Pengembangan pemahaman ini juga diberikan dengan pengambilan mata 

kuliah skripsi untuk setiap mahasiswa. Dengan pengambilan skripsi tersebut, 

mahasiswa dituntut untuk mengaplikasikan pemahaman yang telah dimiliki 

dalam penyelesaian permasalahan utama yang diangkat pada topik skripsi 

yang telah diajukan. 

 

2) Keterampilan Umum dan yang Dapat Dialihkan (transferable) 

Pengembangan belajar di UNIPA Surabaya telah diwadahi dalam 

kurikulum yang terbentuk di setiap program studi.  Setiap mahasiswa diberi 

keterampilan umum dan dapat dialihkan. Sebagai contoh mahasiswa yang 

mengambil program studi yang dinaungi oleh FKIP, mahasiswa diarahkan untuk 

pengembangan sikap profesional sebagai pendidik. Keterampilan dan 

kemampuan umum yang dapat dialihkan seperti keterampilan pengelolaan 

kelas (pembelajaran), kemampuan penguasaan metodologi penelitian 

pendidikan dan bidang keilmuan akan sangat menunjang dalam membuat 

karya ilmiah.  

 

3) Pemahaman dan Pemanfaatan Kemampuannya Sendiri 

Peluang dalam mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan 

kemampuan mahasiswa terlihat dalam proses perkuliahan yang dilakukan di 

UNIPA Surabaya. Proses perkuliahan yang berorientasi kepada mahasiswa 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan 

pemahaman secara langsung di dalam proses perkuliahan. Selain itu, peluang 

pengembangan dalam pemanfaatan kemampuan setiap mahasiswa dilakukan 

dalam kegiatan seminar-seminar yang diikuti oleh mahasiswa.  
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4) Kemampuan Belajar Mandiri 

Kemampuan belajar mandiri mahasiswa UNIPA Surabaya telah 

merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. 

Dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar mandiri dilaksanakan dalam 

pelaksanaan perkuliahan reguler dan seminar. Waktu yang diberikan kepada 

mahasiswa dalam kegiatan mandiri untuk setiap minggunya sebanyak 60 menit 

per sks. 

 

5) Nilai, Motivasi, dan Sikap 

Pengembangan yang dilakukan di UNIPA Surabaya tidak hanya aspek 

kognitif atau pengetahuan yang dikembangkan tetapi aspek sikap dan 

keterampilan juga dikembangkan agar mahasiswa mempunyai karakter yang 

baik dalam berperilaku. Karakter yang dikembangkan sekaligus sebagai visi 

UNIPA Surabaya adalah peduli, amanah, gigih, dan inovatif (PAGI). Motivasi 

menjadi sangat penting untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, dan dapat  

memberikan dorongan atau semangat bagi mahasiswa dalam proses 

pembelajaran. 

 

E.11 Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar 

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa 

Kemajuan studi bagi mahasiswa di UNIPA Surabaya dapat dilakukan 

dengan ketentuan: 

1) Setiap pelaksanaan perkuliahan dalam suatu mata kuliah, jumlah 

kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 75% dari kehadiran dosen, 

2) Mahasiwa wajib untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh 

dosen. 

3) Mahasiswa wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan secara berkala. Ujian 

yang dilaksanakan secara berkala ini antara lain ujian tengah semester 

dan ujian akhir semester. Setelah pelaksanaan ujian tersebut, mahasiswa 

akan mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dengan bobotnya.. 

 

Penyelesaian studi bagi mahasiswa di UNIPA Surabaya diatur dalam 

ketentuan berikut: 

1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan berdasarkan kurikulum program studinya masing-masing, 

2) Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana strata satu (S-1) apabila: 

a) Telah menempuh seluruh beban studi (minimal 144 sks) termasuk 

Skripsi atau dengan IPK=3.00, 

b) Tidak ada Nilai E dalam transkrip nilai komulatif, 

c) Jumlah nilai D maksimal 3 (tiga) untuk kelompok Matakuliah Keahlian 

Berkarya (MKB) dan 10 (sepuluh) sks untuk matakuliah lain kecuali 

MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Skripsi dan MKBS 

(Matakuliah Bidang Studi), Praktek Kerja Lapangan (PKL),  

d) Memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditentukan 

3) Mahasiswa dinyatakan lulus Magister strata dua (S-2) apabila: 

a) Telah menempuh seluruh beban studi (minimal 46 sks) termasuk Tesis  

dengan IPK= minimal 3,00 
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b) Tidak ada Nilai C, D, E dalam transkrip nilai komulatif 

c) Memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditentukan. 

4) Mahasiswa dinyatakan lulus Ahli Madya diploma 3 (D-3) apabila: 

a) Telah menempuh seluruh beban studi (minimal 114 sks) termasuk 

Tugas Akhir  dengan IPK= minimal 3,00, 

b) Tidak ada Nilai E dalam transkrip nilai komulatif, 

c) Jumlah nilai D maksimal 3 (tiga) untuk kelompok Matakuliah Keahlian 

Berkarya (MKB) dan 10 (sepuluh) sks untuk matakuliah lain kecuali 

MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Skripsi dan MKBS 

(Matakuliah Bidang Studi), Praktek Kerja Lapangan (PKL), 

d) Memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditentukan. 

 

b. Strategi dan Metode Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Mahasiswa 

 

Penilaian tiap Mata Kuliah didasarkan atas 3 (tiga) aspek yaitu : 

a. Nilai Tugas (T) 

b. Nilai Ujian Mid/Tengah Semester (M) 

c. Nilai Ujian Akhir Semester (A) 

 

Penentuan Nilai Akhir (N) tiap Mata Kuliah  dengan menggunakan 

rumus  

 3 2 5

10

T M A
N

 
  

Konversi nilai dalam bentuk huruf dapat dilihat pada tabel E.11.1 

berikut: 

 

Tabel E.11.1  Penentuan Nilai Akhir 

Nilai Huruf Skor Nilai Angka Sebutan 

A 86-100 4,00 
Sangat Baik 

A- 80-85 3,75 

B+ 76-79 3,35 

Baik B 70-75 3,00 

B- 66-69 2,75 

C+ 61-65 2,35 
Cukup 

C 56-60 2,00 

D 41-55 1,00 Kurang 

E 0-40 0,00 Gagal 

 

c. Penentuan Yudisium (Pernyataan Kualitatif dari Hasil Belajar Seorang 

Mahasiswa pada Akhir Jenjang Pendidikan) 

 

Penentuan yudisium yang diperoleh mahasiswa pada akhir jenjang 

pendidikannya diatur dalam panduan akademik. Berikut merupakan derajat 

yudisium untuk program diploma dan sarjana (S1) di UNIPA Surabaya: 



  

 
81 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

 

Tabel E.11.2 Derajat Yudisium Sarjana dan Diploma 

Derajat Yudisium Indeks Prestasi Kumulatif 

Memuaskan 2,00 – 2,75 

Sangat Memuaskan 2,76 – 3,50 

Dengan Pujian (Cum Laude) 3,51 – 4,00 

 

Sedangkan derajat yudisium untuk program magister (S2) di 

UNIPA Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel E.11.3 Derajat Yudisium Magister 

Derajat Yudisium Indeks Prestasi Kumulatif 

Memuaskan 3,00 – 3,30   

Sangat Memuaskan 3,31 – 3,60 

Dengan Pujian (Cum Laude) 3,61 – 4,00 

 

 

E.12 Sarana yang Tersedia untuk Memelihara Interaksi Dosen-Mahasiswa, Baik di 

Dalam Maupun di Luar Kampus, dan Untuk Menciptakan Iklim yang 

Mendorong Perkembangan dan Kegiatan Akademik/Profesional 

 

UNIPA Surabaya menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk 

mendukung keberhasilan akademik berupa lahan tanah berlokasi (1) Jl.Ngagel Dadi 

IIIB/3, Surabaya(2) Dukuh Menanggal XII, Surabaya, (3) Desa Kalikatir, Mojokerto, 

dilengkapi dengan gedung ruang kelas, laboratorium, tempah ibadah, sarana kesehatan 

dan lahan terbuka,dan mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan akademis. Beberapa strategi yang dilakukan 

untuk pengembangan suasana akademik adalah perbaikan sarana dan prasarana secara 

berkala, diadakannya kuliah tamu baik bagi dosen maupun mahasiswa, serta sebagai 

penyelengara seminar internasional setiap satu tahun dua kali. Selain itu, sarana yang 

dapat memelihara interaksi antara dosen dan mahasiswa adalah dengan 

mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh 

dosen.  

 

E.13 Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik Dosen, Mahasiswa dan 

Civitas Academica Lainnya 

 

Mutu dan kuantitas interaksi yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswa dapat 

dilihat dari hasil angket penilaian pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa pada setiap 

semester untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran. 

Kesediaan pimpinan untuk mendahulukan kepentingan mahasiswa, kesediaan tata 

usaha untuk melayani mahasiswa dengan baik, kesediaan dosen untuk melayani secara 

personal pada mahasiswa melahirkan interaksi akademis yang harmonis.  

 

Secara umum, setiap mahasiswa secara mandiri dapat berinteraksi dengan setiap 

dosen kapan saja karena tersedia ruang kerja dosen secara pribadi. Tersedia juga ruang-
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ruang khusus (diskusi, gazebo, taman terbuka), disamping kelas-kelas yang ada, untuk 

menyelenggarakan aktivitas akademik di luar perkuliahan. Mahasiswa dan dosen dapat 

menggunakan tempat-tempat ini secara bebas 

 

E.14 Rancangan Menyeluruh Untuk Mengembangkan Suasana Akademik yang 

Kondusif Untuk Pembelajaran, Penelitian, dan Pelayana/Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

Pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat di UNIPA Surabaya terus dikembangkan. Pengembangan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dari segi kualitas dan kuantitas. Hal 

tersebut telah ditunjang dengan pengadaan pelatihan maupun workshop yang telah 

diikuti oleh dosen UNIPA Surabaya.  

Dari segi pendidikan, peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

pengembangan kurikulum maupun pengembangan penunjang pendidikan yang lainnya. 

Perencanaan pembelajaran diatur dalam Surat Keputusan Rektor tentang mata kuliah 

dalam Program Studi, dan tentang perkembangan kurikulum. Surat Rektor 

No.172/Ad.1/VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 menyebutkan bahwa kebijakan 

kurikulum universitas berdasarkan kurikulum KKNI. Sesuai dengan standar kurikulum 

KKNI maka perencanaan pembelajaran pertama dilakukan oleh dosen pengampu mata 

kuliah, atau dosen satu rumpun mata kuliah (jika kelas paralel). Kemudian diserahkan tim 

kurikulum program studi untuk diperbaiki dan dirapatkan dalam rapat akademik untuk 

mengesahkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Kegiatan ini dilakukan setiap 

menjelang akhir semester setelah hasil evaluasi dari LPMAI diberikan pada program 

studi. 

 

Salah satu bentuk pengembangan pendidikan yang dilakukan UNIPA Surabaya 

adalah dengan dibangunnya sistem pembelajaran secara online. Selain itu, 

pengembangan pendidikan dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap bahan ajar 

berdasarkan kemutakhiran ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, metode 

pengajaran yang dilakukan oleh dosen, pemanfaatan multi media selain media 

pembelajaran konvesional, dan evaluasi pembelajaran. Peningkatan kehadiran dosen 

merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di 

UNIPA Surabaya.  

 

E.15 Keikutsertaan Civitas Academica Dalam Kegiatan Akademik (Seminar, 

Simposium, Diskusi, Eksibisi) di Kampus 

 

Para dosen maupun mahasiswa di UNIPA Surabaya selalu didorong dalam 

mengembangkan diri. Bentuk pengembangan diri yang dilakukan adalah dengan 

mengikuti seminar, workshop, diskusi, maupun mimbari ilmiah yang mengkaji masalah 

isu terkait. Bentuk seminar pengembangan diri yang dilaksanakan untuk dosen muda di 

UNIPA Surabaya diantaranya seminar “Pembentukan Dosen Profesional Bagi Dosen 

Muda Universitas PGRI Adi Buana Surabaya”, seminar mengenai pengembangan 

keprofesionalan seorang pendidik, dan seminar lain yang mendukung terbentuknya 

kompetensi dosen UNIPA Surabaya. Selain seminar tersebut, dosen dituntut untuk 

menyampaikan hasil pemikiran dan penelitiannya melalui seminar nasional maupun 

internasional.  

 

E.16 Pengembangan Kepribadian Ilmiah 
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Pengembangan kepribadian ilmiah yang ada di UNIPA Surabaya adalah dengaan 

mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat serta mendorong untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selain 

itu, pengembangan kependidikan dilakukan dengan memberikan reward kepada dosen 

yang berhasil menerbitkan buku secara nasional dan publikasi jurnal internasional. Hal 

tersebut menjadi salah satu bentuk motivasi dosen agar suka untuk menulis dan aktif 

dalam pencarian wadah yang dapat mempublikasi jurnal secara internasional. Dari segi 

mahasiswa, pengembangan kepribadian ilmiah ini dikembangkan melalui kegiatan 

Penelitian Kreativitas Mahasiswa (PKM). Dengan adanya PKM ini, mahasiswa diminta 

atau diajak untuk berfikir kritis dalam menghadapi permasalahan. 

 

E.17 Hasil Pembelajaran: 

a. Kompetensi yang Dicapai Dibandingkan dengan yang Diharapkan 

Pengembangan kurikulum yang dilakukan di UNIPA Surabaya merupakan 

salah satu langkah untuk peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan. 

Kompetensi lulusan terdiri dari kompetensi utama, pendukung, dan lainnya. 

Dalam kurikulum yang telah dirancang tersebut, UNIPA Surabaya memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan keahlian dari mata kuliah–

mata kuliah yang diambil. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah–mata 

kuliah yang telah dirancang untuk membekali mahasiswa dalam bidang akademik 

sesuai dengan bidang yang diambil. Dengan bekal tersebut, mahasiswa mampu 

dalam menerapkan dan memenuhi permintaan dunia kerja. 

 

UNIPA Surabaya berkewajiban untuk mengembangka kurikulum agar sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja kesenjangan yang terjadi dapat diatasi dengan 

cara bekerjasama dengan stakeholder dengan cara melakukan pelacakan 

lulusan tentang kesesuaian kompetensi yang diperoleh dengan kondisi lapangan. 

Angket diberikan kepada stakeholder hasilnya digunakan untuk menyesuaikan 

kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. 

 

b. Kesesuaian Kompetensi yang Dicapai dengan Tuntutan dan Kebutuhan 

Pemanfaatan Lulusan 

Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaatan lulusan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini  dapat 

diketahui melalui hasil tracer study yang telah diisi oleh lulusan UNIPA Surabaya. 

Hasil tracer study tersebut menunjukkan bahwa lulusan yang memiliki pekerjaan 

sesuai dengan kompetensinya sejumlah 61 % dan terdapat 39 % lulusan yang 

memiliki pekerjaan tidak sesuai dengan kompetensinya. Dari hasil tersebut, 

UNIPA Surabaya terus melakukan suatu perbaikan dengan menjadikan 

kebutuhan dari stakeholder sebagai masukan dalam perbaikan kurikulum yang 

dibentuk. 
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c. Data tentang Kemajuan, Keberhasilan, dan Kurun Waktu Penyelesaian 

Studi Mahasiswa (Termasuk IPK dan Yudisium Lulusan) 

Sesuai dengan instrumen pada poin 3.2.2, berikut merupakan tabel yang 

menunjukkan rata-rata IPK maupun rata-rata lama studi yang ditempuh oleh 

lulusan UNIPA Surabaya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 

 

Tabel E.17.1 Masa Studi dan IPK Lulusan 

No 
Program  

Studi 

Rata-rata Masa Studi 

Lulusan (Tahun) pada 

Rata-rata IPK Lulusan 

pada 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Magister 

(S-2) 

2,05 2,09 2,07 3,31 3,25 3,51 

2 Sarjana  

(S-1) 

4,2 4,1 4,1 3,06 3,11 3,13 

3 Ahli 

Madya  

(D-3) 

3,02 3,04 3,09 3,21 3,15 3,23 

 

 

d. Kepuasan Lulusan 

 

Kepuasan lulusan terhadap hasil pembelajaran yang dilaksanakan UNIPA 

Surabaya dapat diketahui melalui hasil tracer study yang telah dilakukan setiap 

tahunnya. Pelaksanaan tracer study dilakukan oleh Bidang Kemahasiswaan 

bersama dengan program studi dan fakultas melalui kegiatan temu alumni setiap 

tahun, disamping itu melalui website http://www.unipasby.ac.id/ina/tracerstudy/. 

 

E.18 Pemanfaatan Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan 

 

Lulusan dari UNIPA Surabaya telah ternaungi pada suatu ikatan alumni. Dari ikatan 

alumni tersebut, pihak UNIPA Surabaya mendapatkan informasi dan data kepuasan dan 

masukan. Data yang diberikan oleh lulusan tersebut, dikelola dan hasilnya dijadikan 

sebagai salah satu pedoman pertimbangan perkembangan kurikulum. Perkembangan 

kurikulum yang didasarkan oleh data lulusan ini ditujukan untuk dapat meningkatkan 

kemampuan dalam bidang akademik maupun non akademik mahasiswa UNIPA 

Surabaya. Adanya peningkatan kemampuan tersebut mengakibatkan meningkanya 

kualitas lulusan. Semakin baik kualitas suatu lulusan akan menyebabkan peningkatan 

penyerapan lulusan di lapangan kerja. 

 

Keberlanjutan penyerapan lulusan ini juga didukung dari kebutuhan lulusan di dunia 

kerja. Sebagai salah satu contoh untuk lulusan dari kependidikan. Kebutuhan akan 

tenaga guru masih tinggi, hal ini di dukung dengan banyaknya guru yang akan pensiun di 

setiap tahunnya. Dengan tingginya kebutuhan tersebut, maka kesempatan terserapnya 

lulusan UNIPA Surabaya ke dalam dunia kerja masih tinggi. 

  

E.19 Produk Program Studi Berupa Model-Model, Karya Inovatif, Hak Paten, Hasil 

Pengembangan Prosedur Kerja, Produk Fisik sebagai Hasil Penelitian 

 

http://www.unipasby.ac.id/ina/tracerstudy/
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Penelitian yang dilakukan dosen di lingkungan UNIPA Surabaya telah 

dilaksanakan secara kontinu. Pelaksanaan penelitian difokuskan pada Rencana 

Strategis Penelitian UNIPA Surabaya. Luaran dari kegiatan penelitian tersebut 

tidak hanya berupa jurnal maupun prosiding, tetapi berupa buku maupun karya 

yang menghasilkan hak paten. Karya-karya tersebut kemudian dijadikan sebagai 

salah satu media dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 

E.20 Analisis Keterkaitan antar Komponen Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 

Akademik dengan Menggunakan Analisis SWOT 

 

Keterkaitan antar Komponen Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 

Akademik  disajikan pada table E.20.1 sebagai berikut. 
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Tabel E.20.1 Analisis SWOT Komponen E 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan [S] 

1. Kurikulum yang 

dikembangkan di UNIPA 

Surabaya berbasis KKNI 

2. Secara periodik, kurikulum 

dievaluasi setiap 2  tahun 

sekali  

3. Sarana dan prasarana 

pembelajaran mendukung 

terciptanya suasana 

akademik  

4. Aturan penilaian, dan 

keberhasilan belajar jelas. 

5. Sarana untuk interaksi 

dosen-mahasiswa tersedia. 

Kelemahan [W] 

1. Model pembelajaran 

masih bersifat 

konvensional 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran masih 

belum berpusat 

pada mahasiswa 

 

Peluang [O] 

1. Tersedianya teknologi 

informasi mengenai 

perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi 

dan seni.  

2. Pustaka yang 

digunakan sebagai 

rujukan dapat diakses 

melalui internet maupun 

kerjasama antar 

perpustakaan 

perguruan tinggi 

Strategi SO 

Pengembangan kurikulum 

secara periodik untuk evaluasi 

perkembangan materi 

pembelajaran 

 

Strategi WO 

Meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai 

macam model 

pembelajaran 

 

 

Ancaman [T] 

1. Perkembangan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi dan seni di 

masyarakat lebih cepat 

2. Pengembangan 

kurikulum tidak sesuai 

dengan tuntutan pasar  

kerja 

Strategi ST 

Memanfaatkan sarana dan 

prasarana pembelajaran 

secara optimal untuk 

mendukung perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni 

Strategi WT 

Menerapkan model 

pembelajaran yang 

berpusat pada 

mahasiswa 
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KOMPONEN F  

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi 

 

F.1 Sistem Alokasi Dana 

 

Sistem Alokasi dana UNIPA Surabaya mengikuti Posedur Operasional Baku No. 

UNIPASBY-WR2/KEU-01. Penetapan alokasi dana program studi melalui rapat anggaran 

di tingkat fakultas oleh ketua program studi dengan sepengetahuan dekan/direktur 

kemudian diusulkan pada rapat tingkat universitas sedangkan untuk alokasi dana per unit 

langsung diusulkan ke tingkat universitas. Program kerja yang diusulkan untuk didanai 

universitas pada awal tahun akademik baik prodi maupun unit meliputi: bidang akademik, 

bidang kemahasiswaan, perawatan sarana dan prasarana, humas dan kerjasama serta 

belanja pegawai. Usulan yang telah disetujui oleh Badan Penyelenggara Universitas 

akan ditetapkan dalam RAB universitas kemudian dilaksanakan sesuai waktu yang telah 

dijadwalkan.Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dilaksanakan setiap 

selesai kegiatan dengan diketahui oleh Kaprodi yang diketahui dekan/direktur/ketua unit 

kepada universitas melalui Wakil Rektor II yang selanjutnya akan dilakukan audit dan 

monitoring oleh Badan Pengawas Badan Penyelenggara Universitas atas penggunaan 

dana yang tercantum di RAB. 

 

F.2 Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana 

 

Sistem kelola pendanaan UNIPA Surabaya melibatkan semua jenjang manajemen, 

mulai dari jurusan, fakutas/unit sampai rektorat. Sistem kelola pendanaan UNIPA 

Surabaya meliputi Perencanaan anggaran, penerimaan anggaran, pengalokasian 

anggaran, pelaporan monitoring dan evaluasi, audit dan pertanggungjawaban. 

 

Perencanaan Anggaran mengikuti Posedur Operasional Baku No. UNIPASBY-

WR2/KEU-01. Penetapan rencana anggaran program studi melalui rapat anggaran di 

tingkat fakultas kemudian diusulkan pada rapat tingkat universitas sedangkan untuk 

perencanaan anggaran per unit langsung diusulkan ke tingkat universitas. Rencana 

anggaran yang telah disetujui oleh Badan Penyelenggara Universitas akan ditetapkan 

dalam RAB universitas. Program kerja yang diusulkan untuk didanai universitas pada 

awal tahun akademik baik prodi maupun unit meliputi: bidang akademik, bidang 

kemahasiswaan, perawatan sarana dan prasarana, humas dan kerjasama serta belanja 

pegawai. 

 

Penerimaan dana dari Badan Penyelenggara Universitas akan direalisasikan oleh 

universitas kepada program studi atau unit berdasarkan kegiatan yang ada di APBU 

sesuai dengan hasil persetujuan oleh Badan Penyelenggara Universitas. Berdasarkan 

Prosedur Operasional Baku No. UNIPASBY-WR2/KEU-03, bahwa penerimaan anggaran 

dapat bersumber dari: 

a. Mahasiswa 

Pendapatan yang berasal dari kewajiban keuangan mahasiswa dalam 

rangka menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (SPP, registrasi, 

uang pengembangan, bimbingan dan ujian skripsi/tesis, yudisium dan 

wisuda). 

b. Pemerintah 
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Pendapatan yang berasal dari pemerintah untuk pembiayaan 

penghasilan/gaji bagi Dosen Kopertis dan sertifikasi, dana dari pemerintah 

dapat berupa hibah penelitian & pengabdian dari Kemenristek Dikti, hibah 

propinsi, program hibah pembinaan, Hibah Pendidikan Latihan Profesi Guru 

(PLPG). 

c. Komersialisasi Sarana dan Prasarana 

Pendapatan UNIPA Surabaya juga diperoleh dari komersialisasi aset yang 

dimiliki, baik di Kampus I Ngagel Dadi, Kampus II Dukuh Menanggal dan 

lahan di Desa Kalikatir Kabupaten Mojokerto. Dengan catatan penggunaan 

aset tidak mengganggu proses akademik dan non-akademik. Aset yang 

dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan universitas diantaranya 

adalah komersialisasi Gelora Hasta Brata, sarana olah raga, lahan di 

kalikatir untuk Outbond, poliklinik, asrama mahasiswa dan pengelolaan 

kantin. 

d. Penerimaan Sumber Lain 

Penerimaan sumber lain berasal dari pihak perorangan dan swasta (universitas 

bekerjasama dengan swasta untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi). 

 

 Berikut rekapitulasi penerimaan dana UNIPA Surabaya selama 3 tahun 

 

Tabel F.2.1 Penerimaan Dana UNIPA Surabaya 

No Jenis Anggaran 
Tahun (dalam juta) 

TS-2 TS-1 TS 

1 Mahasiswa  38.261,41   41.911,03  43.552,85  

2 Pemerintah  26.486,74  19.883,47 32.294,58 

3 Komersial Sarana dan 

Prasarana 

 540,00   788,40   1.362,00 

4 Yayasan dan PT Sendiri  16.871,85   21.146,13  25.163,06  

5 Sumber Lain  150,79  158,92   117,36  

Jumlah 82.310,79 83.887,95 102.489,85 

 

Dilihat dari Tabel F.2.1 selama tiga tahun terakhir penerimaan dana dari komersial 

prasarana dan sarana semakin meningkat dan penerimaan dana diluar mahasiswa rata-

rata sebesar 54%. Penerimaan komersial tersebut akan semakin meningkat dengan 

berkembangnya investasi prasarana dan sarana yang dimiliki, salah satunya adalah 

pemanfaatan lahan kalikatir yang mulai dioperasikan pada tahun 2016.  

 

Berikut persentase penerimaan dana UNIPA Surabaya 2013-2014 
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Gambar F.2.1  Persentase Penerimaan Dana UNIPA Surabaya 2013-2014 

 

Pengalokasian dana disesuaikan dengan program kegiatan berdasarkan skala 

prioritas yang diajukan oleh masing-masing program studi atau unit sesuai usulan 

kegiatan dan biaya yang ada di RAPBU. Pengalokasian dana berupa pengeluaran 

anggaran yang terdiri dari: penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, investasi prasaran dan sarana, investasi SDM, Perjalanan dinas, 

pajak dan cadangan umum. 

 

Jumlah mahasiswa aktif UNIPA Surabaya 2013-2015 sebanyak 6025 mahasiswa, 

7832 mahasiswa, 7393 mahasiswa, maka rata-rata dana operasional setiap mahasiswa 

pertahun sebesar Rp. 12.644.169,00 dengan rincian pertahun sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar F.2.2 Dana Operasional Setiap Mahasiswa Pertahun 

Pelaporan monitoring dan evaluasi penggunaan dilakukan setiap program studi/unit 

yang diketahui dekan/direktur/ketua unit kepada universitas melalui Wakil Rektor II yang 

selanjutnya akan dilakukan audit dan monitoring oleh Badan Pengawas Badan 

Penyelenggara Universitas atas penggunaan dana yang tercantum di RAB. Sistem 

pelaporan dan evaluasi UNIPA Surabaya masih manual, untuk kedepannya perlu 

dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang terintegrasi dengan 

sistem yang sudah ada. 

 

UNIPA Surabaya melakukan audit internal maupun eksternal setiap periode untuk 

menjamin efisiensi penggunaan anggaran dana dan menghindari kecurangan. Audit 

internal dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan audit eksternal dilakukan 

oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP). Hasil dari audit dipublikasi pada rapat senat UNIPA 

Surabaya dengan disertai tindak lanjut untuk temuan yang masih belum sesuai standar 

sehingga dapat menjadi lebih baik.Pelaksanaan sistem pelaporan, audit, dan monev 

telah didokumentasikan dalam Prosedur Operasional Baku dengan kode UNIPASBY-

WR2/KEU-07. 
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F.3 Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatan 

 

Keberlanjutan pengadaan dana UNIPA Surabaya diperoleh  dari (1) mahasiswa, (2) 

Pemerintah, (3) Komersialisasi Sarana dan Prasarana, (4) PPLP PT PGRI Surabaya dan 

(5) Sumber dana lain.  

 

Pemanfaatan dana disesuaikan dengan program kegiatan berdasarkan skala 

prioritas yang diajukan oleh masing-masing program studi atau unit sesuai usulan 

kegiatan dan biaya yang ada di RAPBU. Pemanfaatan dana berupa pengeluaran 

anggaran yang terdiri dari: penyelenggaraan pendidikan,penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, investasi prasaran dan sarana, investasi SDM, Perjalanan dinas, 

pajak dan cadangan umum. 

 

Selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan pengadaan dan pemanfatan sehingga 

tidak ada kecurangan, UNIPA Surabaya mengadakan  monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan setiap program studi/unit dengan sepengetahuan dekan/direktur/ketua unit 

kepada universitas melalui Wakil Rektor II kemudian akan dilakukan audit dan monitoring 

oleh Badan Pengawas Badan Penyelenggara Universitas atas penggunaan dana yang 

tercantum di RAB. 

 

F.4 Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

 

Sistem pengelolaan Prasarana dan Sarana yang ada di UNIPA Surabaya diatur 

dalam Buku manual Prosedur Operasional baku. Pengelolaan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana merupakan salah satu pendukung tercapainya visi 

dan misi UNIPA Surabaya yang dilakukan secara terpusat dengan berkoordinasi antara 

jurusan, fakultas dan unit.  Pengelolaan prasarana dan sarana UNIPA Surabaya meliputi 

pencatatan buku inventaris, penjadwalan penggunaan prasarana dan sarana, Keamanan 

dan keselamatan dalam penggunaan prasarana dan sarana, 

Pemeliharan/perbaikan/kebersihan prasarana dan sarana, Penghapusan prasarana dan 

sarana. 

 

Pencatatan buku inventaris dilakukan untuk memonitor pengembangan fasilitas 

yang ada di UNIPA Surabaya. Pencatatan prasarana dan sarana pada buku inventaris 

dilakukan secara berkala, yang masuk dalam pencatatan buku inventaris berupa nama 

asset, jumlah, kondisi, sumber asset, tahun dan penempatan asset. 

 

 Penjadwalan dilakukan untuk dapat memanfaatkan prasarana dan sarana agar 

lebih efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan kelas, 

laboratorium maupun prasarana yang lainnya. Penjadwalan prasarana dan sarana 

UNIPA Surabaya diatur dalam SOP dibawah koordinasi BAU. 

 

 Keamanan dan keselamatan dalam penggunaan prasarana dan sarana yang 

terdapat di UNIPA Surabaya menjadi tanggung jawab Badan Administrasi Umum (BAU) 

yang pelaksanaannya dibantu oleh Satpam kampus selama 24 jam. Selain itu fasilitas 

pendukung keamanan dan keselamatan adalah pagar/tembok yang mengelilingi kampus 

sehingga akses masuk terpusat untuk lebih mudah pemantauan, sistem keamana parkir, 

bangunan yang dimiliki standar keamanan, pemasangan CCTV di setiap lantai, 

kerjasama dengan kepolisian terdekat, tersedianya sistem pemadam kebakaran disetiap 

gedung, dan terdapat petunjuk penyelamatan diri jika terjadi bencana. 
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Kebersihan prasarana dan sarana dilakukan setiap hari dari senin hingga sabtu 

dibawah koordinasi fakultas. Setiap berkala fakultas melakukan kontrol pada prasarana 

dan sarana sehingga dapat dilakukan perbaikan jika terdapat kerusakan, jika fakultas 

tidak dapat memperbaiki sendiri maka berkoordinasi dengan BAU dalam melakukan 

perbaikan. 

 

Penghapusan prasarana dan saran dilakukan pada saat prasarana dan sarana tidak 

dapat diperbaiki lagi/ tidak terpakai. Penghapusan diikuti surat perintah dan dibuat berita 

acara tentang penghapusan. 

 

F.5 Ketersediaan dan Mutu Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium, Perpustakaan 

dan lain-lain 

 

Ketersediaan prasarana dan sarana untuk terlaksananya kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi sangat penting. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

dan mutu gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana lain jumlahnya 

mencukupi dan dalam kondisi yang baik dan nyaman, guna menunjang semua kegiatan 

akademik dan non akademik. 

 

Lokasi kampus UNIPA Surabaya terletak di tiga tempat yang berbeda yaitu 

Jl. Ngagel dadi I Surabaya dengan luas lahan , Jl. Dukuh Menanggal  

Surabaya dengan luas lahan 4 , dan Lahan Kalikatir Di Kabupaten 

Mojokerto dengan luas . 

 

Bangunan gedung yang terdapat di ngagel digunakan untuk sebagian ruang 

kuliah FKIP, rektorat, koperasi, LPPM, LPBK, LPIK, BAA, BAUSD, kantin, 

musholah, perpustakaan universitas dan prodi, lahan parkir, gudang serta dapur. 

Bangunan yang terdapat di menanggal digunakan untuk sebagian ruang kuliah 

FKIP, FE, FT, FMIPA, pascasarjana, LHIHP,LPPI, BKA, labolatorium, Fakultas 

Kesehatan, poliklinik, UKM, rusunawa, taman satwa, green house& kolam 

percobaan, Gelora Hastabrata, sema fakultas, kantin, koperasi, fasilitas olahraga, 

masjid, taman 8, panggung terbuka, taman PAUD, sanggar pramuka, sanggar 

karawitan, ruang musik, perpustakaan universitas dan prodi, lahan parkir, gudang 

serta dapur. Sedangkan lahan kalikatir digunakan untuk pengembangan kegiatan 

hardskill maupun soft skill.  

 

Bangunan UNIPA Surabaya tidak terletak di jalan raya utama sehingga 

nyaman sebagai tempat perkuliahan namun akses menuju kampus mudah 

dijangkau.  

 

UNIPA Surabaya memiliki cetak biru untuk pengembangan lahan yang 

diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan UNIPA Surabaya untuk 

memanfaatkan seluruh lahan kampus secara optimal serta sehingga visi dan misi 

UNIPA Surabaya dapat tercapai tanpa merusak karakter ruang lingkungan.  

 

F.6 Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian 
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UNIPA Surabaya menyediakan fasilitas komputer dan software untuk mendukung 

proses pembelajaran dan penelitian. Komputer dan software yang dimiliki UNIPA 

Surabaya terdapat dibeberapa labolatorium komputer. UNIPA Surabaya memberi 

kewenangan pada unit atau prodi untuk mengelola labolatorium masing-masing, berikut 

daftar labolatorium yang terdapat di UNIPA Surabaya. 

 

Tabel F.6.1 Daftar Labolatorium Komputer yang Ada di UNIPA Surabaya 

No Laboratorium Komputer Pengelola 

1 Lab. Multimedia UPT IT 

2 Labkom  FKIP 

3 Labkom Ekonomi Fakultas Ekonomi 

4 Lab. Statistik FMIPA 

5 Lab. Teknik FTI 

6 Lab. PWK FTSP 

7 Labkom Kebidanan Fikes 

8 Labkom Pasca Pasca Sarjana TEP 

 

Tidak hanya di labolatorium, UNIPA Surabaya menyediakan komputer dekstop bagi 

dosen, staf dan perpustakaan yang digunakan untuk aktifitas kampus. Selain komputer 

desktop, terdapat komputer server sebagai server SIM yang secara fisik terdapat pada 

Kampus I UNIPA Surabaya dan di kelola oleh UPT IT. 

 

F.7 Kesesuaian dan Kecukupan Sarana dan Prasaran 

 

Prasarana yang digunakan oleh UNIPA Surabaya dalam menyelenggarakan 

program/kegiatan institusi serta pengembangan minat dan bakat dapat disajikan pada 

tabel berikut. 

 

Tabel F.7.1 Daftar Prasarana Akademik dan Non Akademik UNIPA Surabaya 

No Jenis Prasarana Jumlah Unit Total Luas (m2) 

1 Perkantoran/ administrasi 34 1.016,8 

2 Ruang kuliah 85 6.046,918 

3 Ruang diskusi, seminar, 

rapat 

12 1.242,68 

4 Ruang kerja dosen 234 1.926,00 

5 Laboratorium/ 

studio/bengkel/dsb 

63 4.121 

6 Ruang baca 20 662,2 

7 Perpustakaan Universitas 2 1.100 

8 Poliklinik (3 lantai) 1 1.080 

9 UKM 9 153 

10 Rusunawa 1 1.920 

11 Taman Satwa (Rusa, 

burung dll) 

3 415 

12 Green House & Kolam 

Percobaan 

1 30 

13 Gelora Hastabrata 1 2.016 
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No Jenis Prasarana Jumlah Unit Total Luas (m2) 

14 Sema Fakutas 5 100 

15 Kantin 3 180 

16 Koperasi Dwijakarya 2 72 

17 Poliklinik (3 lantai) 1 3.017 

18 Fasilitas Olahraga 

1. Lap. Volley 

2. Lap. Tennis 

3. Lap. Sepak bola 

4. Lap. Basket 

5. Lap. Futsal 

6. Area Wall Climbing 

7. Area Fitnes Center 

8. Jogging Track 

8 8.823,29 

19 Musholla 1 200 

20 Masjid Luhur Adi Buana 1 1.568 

21 Gudang/Dapur/Kamar 

Mandi 
19 
 

329,51 
 

22 Taman 8 (wolu) 1 30 

23 Panggung terbuka 1 50 

24 Taman PAUD 1 70 

25 Sanggar Pramuka 1 75 

26 Sanggar Karawitan 1 120 

27 Ruang Musik 1 40 

 

Semua prasarana yang telah didaftar pada tabel diatas merupakan milik sendiri dan 

dalam kondisi terawat. Berdasarkan perbandingan jumlah mahasiswa dengan prasarana 

yang telah disebutkan pada tabel diatas, UNIPA Surabaya sudah memfasilitasi ruang 

yang cukup untuk kegiatan akademik maupun non akademik. Sarana yang disediakan di 

ruang kuliah seperti bangku, meja whiteboard, LCD dan AC sudah mencukupi kapasitas 

dan dalam kondisi yang layak pakai. Begitu juga dengan sarana laboratorium, ruang 

dosen, perpustakaan dan dapur sudah tercukupi sesuai dengan kebutuhan. 

 

Dalam mendukung proses pembelajaran, UNIPA Surabaya sering melakukan kuliah 

tamu atau melakukan seminar. Ruang yang ada di UNIPA Surabaya sudah 

memungkinkan untuk digunakan kegiatan tersebut diantaranya ruang seminar, Gelora 

Hastabrata dan ruang kelas setiap gedung (ruang kelas yang ada Di UNIPA Surabaya 

didesain dengan dinding slidding) 

 

F.8 Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan 

 

UNIPA Surabaya memiliki rencana pengembangan prasarana dan sarana 

yang tertuang dalam Buku Manual Prosedur Operasional Baku. Keberlanjutan 

pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana yang 

ada dikoordinasi terpusat. Dana untuk keperluan tersebut direncanakan sesuai 

dengan usulan dari prodi maupun unit yang ada dilingkungan UNIPA Surabaya. 
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Pengembangan prasarana UNIPA Surabaya untuk lima tahun yang akan 

datang dapat disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel F.8.1 Daftar Pengembangan Prasarana Lima Tahun yang Akan Datang 

No Jenis Prasarana Sumber Dana 

1 Pembangunan Gedung Rektorat 17 lantai Badan Penyelenggara 

Universitas 

2 Perpustakaan 8 Lantai Badan Penyelenggara 

Universitas 

3 Rumah Kompos Badan Penyelenggara 

Universitas 

4 Ruang Teknologi Tepat Guna/Haki Badan Penyelenggara 

Universitas 

5 Bangunan untuk bank sampah Badan Penyelenggara 

Universitas 

 

F.9 Rancangan Pengembangan Sistem Informasi 

 

Perkembangan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh 

perguruan tinggi berpedoman pada Renstra Pengembangan Tenologi Informasi 

UNIPA Surabaya. Berikut dijelaskan sistem informasi yang digunakan UNIPA 

Surabaya dalam proses pembelajaran: 

 

Sistem Informasi 

Sistem Informasi Manjemen (SIM) adalah salah satu fasilitas yang 

disediakan oleh UNIPASurabaya. Terdapat beberapa Portal berbasis Website 

yang terbagi dalam layanan yang berbeda-beda dengan pengelolaan tetap pada 

satu server, antara lain: 

 

Tabel F.9.1 Daftar SIM yang Terdapat di UNIPA Surabaya 

Nama Portal Web Kegunaan 

MITRA (Manajemen 

Informasi 

Terintegrasi Adi 

Buana) 

http://mitra.unipasby.ac.id Mengatur data 

perkuliahan (data 

mahasiswa, data 

dosen, pengisian 

rencana studi, Jadwal 

perkuliahan, Nilai, 

Absensi)  

SIM Kepegawaian http://simsdm.unipasby.ac.id Mengatur data dosen 

dan karyawan  

SIM Keuangan http://mitra.unipasby.ac.id Mengatur 

Pembayaran secara 

Online 

SIM Kepegawaian http://simsdm.unipasby.ac.id Mengatur Data Dosen 

dan Karyawan 

SIM Penjaminan Mutu http://sipma.unipasby.ac.id Mengatur Informasi 

dan bahan evaluasi 

penjaminan mutu 

SIM Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

http://mitra.unipasby.ac.id/pendaftaran Mengatur pendaftaran 

mahasiswa baru 

secara online 

http://mitra.unipasby.ac.id/
http://simsdm.unipasby.ac.id/
http://mitra.unipasby.ac.id/
http://simsdm.unipasby.ac.id/
http://sipma.unipasby.ac.id/
http://mitra.unipasby.ac.id/pendaftaran
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E-Learning 

UNIPA Surabaya telah menyediakan pembelajaran online, salah satunya yang 

sudah berjalan pada Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES). Alamat website yang dapat 

diakses untuk pembelajaran online Prodi Kebidanan yaitu http://el-

kebidanan.unipasby.ac.id/. Terdapat materi perkuliahan, modul praktek yang dapat 

unduh dan juga disediakan kolom diskusi antara dosen dan mahasiswa. 

 

Pengembangan e-learning juga dilakukan pada Lembaga Perencanaan dan 

Pengembangan Institusi (LPPI) dengan beberapa program seperti yang terdapat pada 

http://lppi.unipasby.ac.id/ antara lain pembuatan RIP, renstra, pengambangan program 

studi, pembentukan unit pelatihan, kerjasama dalam dan luar negeri dalam hal 

pendidikan dan entrepreneurship bagi civitas akademika. Jika e-learning pada portal 

FIKES menggunakan program berbasis web, pada e-learning yang dikelolah oleh LPPI 

menggunakan layanan dari Google, antara lain Google Classroom dan youtube live 

streaming. Sehingga dengan beberapa layanan Google tersebut dapat membantu proses 

belajar mengajar secara online. 

 

E-Library 

Perputakaan online yang disediakan bagi seluruh mahasiswa dapat diakses pada 

http://library.unipasby.ac.id/. Beberapa fitur seperti peminjaman buku, jurnal dan lainya 

dapat di akses pada program tersebut. 

 

F.10 Kecukupan dan Kesesuaian Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Pendukung 

untuk Pemberdayaan  

 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memiliki kecukupan koleksi perpustakaan 

baik cetak maupun elektronik. Pengguna perpustakaan UNIPA Surabaya dimudahkan 

dengan keberadaan e-library. 

 

Tabel F.10.1 Koleksi Perpustakaan UNIPA Surabaya 

No Jenis Pustaka 
Jumlah Buku 

Jumlah Copy 
Cetak Elektronik 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Buku teks  20.885 438 21.323 

2 Jurnal nasional yang 

terakreditasi 

105 

 

  

3 Jurnal internasional 110 14 

4 Prosiding 261 3 

Total 21.361 458  

 

 

Disamping koleksi tersebut, perpustakaan juga memiliki koleksi bahan pustaka yang 

dapat dilihat pada tabel F.10.2 sebagai berikut: 

 

Tabel F.10.2 Jenis Koleksi dan Judul Bahan Pustaka 

http://el-kebidanan.unipasby.ac.id/
http://el-kebidanan.unipasby.ac.id/
http://lppi.unipasby.ac.id/
http://library.unipasby.ac.id/
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No Jenis Koleksi Judul 

1 Disertasi 190 

2 Tesis 4640 

3 Skripsi 6442 

4 Majalah 17 

5 E-journal 11 

 

Dalam meningkatkan kebutuhan informasi ilmiah dikalangan sivitas akademika 

mengharuskan perpustakaan untuk berlangganan jurnal elektronika. Terdapat sepuluh E-

journal yang disediakan UNIPA Surabaya, diantaranya adalah e-Resources, ProQuest, 

Ebscohost dan yang lainnya dapat diakses di www.library.unipa.ac.id. E-journal tersebut 

dapat diakses menggunakan fasilitas free wifi di lingkungan kampus UNIPA Surabaya, 

baik di Kampus I maupun Kampus II sehingga dapat memudahkan pengguna untuk 

mengakses koleksi digital. 

 

F.11 Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi 

 

UNIPA Surabaya memiliki sistem informasi website dengan alamat 

http://www.unipasby.ac.id/, alamat ini berisikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh 

stakeholder baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Di samping itu tiap fakultas juga 

memiliki sub domain yang berisi konten-konten yang berhubungan dengan materi 

perkuliahan, informasi akademik, informasi lowongan kerja dan informasi kepada seluruh 

sivitas akademik secara umum. 

 

Selain website resmi, terdapat juga sosial media yang resmi digunakan oleh UNIPA 

Surabaya, yaitu https://www.facebook.com/adibuana.unipasby.ac.id dan 

https://twitter.com/unipasby. Langkah selanjutnya akan dirancang pengelolaan sosial 

media lainnya seperti youtube dan instagram sebagai media komunikasi eksternal. 

 

UNIPA Surabaya juga memiliki situs website fakultas, unit dan prodi. Berikut 

disajikan tabel F.11.1 yang berisikan alamat website sistem akademik yang ada di UNIPA 

Surabaya. 

 

Tabel F.11.1 Daftar URL UNIPA Surabaya 

No URL UNIT/PRODI/FAKULTAS 

1 http://lppm.unipasby.ac.id/ LPPM 

2 http://kebidanan.unipasby.ac.id/ D3 Kebidanan 

3 http://akuntansi.unipasby.ac.id/ Prodi Akuntansi 

4 http://manajemen.unipasby.ac.id/ Prodi Manajemen 

5 http://pwk.unipasby.ac.id/ Prodi PWK 

6 http://mipa.unipasby.ac.id/ F. MIPA 

7 http://biologi.unipasby.ac.id/ Prodi Biologi 

8 http://statistika.unipasby.ac.id/ Prodi Statistika 

9 http://gc3.unipasby.ac.id/ Guidance Counseling And 

Career Center 

10 http://karyailmiah.unipasby.ac.id/ Alihan dari 

digilib.unipasby.ac.id 

11 http://fkip.unipasby.ac.id/ FKIP 

http://www.library.unipa.ac.id/
http://www.unipasby.ac.id/
https://www.facebook.com/adibuana.unipasby.ac.id
https://twitter.com/unipasby
http://lppm.unipasby.ac.id/
http://kebidanan.unipasby.ac.id/
http://akuntansi.unipasby.ac.id/
http://manajemen.unipasby.ac.id/
http://pwk.unipasby.ac.id/
http://mipa.unipasby.ac.id/
http://biologi.unipasby.ac.id/
http://statistika.unipasby.ac.id/
http://gc3.unipasby.ac.id/
http://karyailmiah.unipasby.ac.id/
http://fkip.unipasby.ac.id/


  

 
99 

Kampus 
 Semangat PAGI 
 

 

Unipa Surabaya 

 

No URL UNIT/PRODI/FAKULTAS 

12 http://bk.unipasby.ac.id/ Prodi BK 

13 http://vokasi.unipasby.ac.id/ ALIHAN dari D3 Kebidanan 

14 http://aku.unipasby.ac.id/ Anugerah Kampus 

Unggulan 

15 http://el-kebidanan.unipasby.ac.id/ D3 Kebidanan 

16 http://www.unipasby.ac.id/ Website Resmi 

17 http://digilib.unipasby.ac.id Digital Library Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya 

18 http://library-admin.unipasby.ac.id Perpustakaan Admin Site 

19 http://library.unipasby.ac.id/ Perpustakaan 

20 http://jurnal.unipasby.ac.id Jurnal OJS 

21 http://sergur.unipasby.ac.id/ Website Sertifikasi Guru 

22 http://ti.unipasby.ac.id/ Teknik Industri 

23 http://snpm.unipasby.ac.id Seminar Nasional 

Pendidikan  Matematika 

24 http://pendmat.unipasby.ac.id Prodi Pendidikan  

Matematika 

25 http://himatika.unipasby.ac.id/ Himaprodi Pendidikan  

Matematika 

26 http://lpbk.unipasby.ac.id/ Kewirausahaan 

 

F.12 Keberadaan dan Pemanfaatan On-Campus Connectivity Devides (Intranet) 

 

UNIPA Surabaya memfasilitasi akses data yang cepat dengan didukung 

intranet sebesar 10 Gbps (10 Gigabit per second). Fasilitas tersebut di 

distribusikan pada setiap lantai menggunakan kabel Unshielded Twisted Pair 

(UTP) Systimaxcategory 6A yang mampu menangani transfer data/bandwidth 

hingga 10 Gbps dan sudah terferifikasi oleh systimax. Dengan kapasitas 

infrastruktur akses data seperti yang telah dijelaskan diatas maka cukup mudah 

bagi UNIPA SUrabaya mengakses dan mendistribusikan informasi yang relevan.  

 

UNIPA Surabaya telah menyediakan jaringan nirkabel di seluruh fakultas 

dengan nama pengguna yang berbeda setiap tempat. Nama dan lokasi jaringan 

wifi yang terpasang di UNIPA Surabaya dapat dilihat pada tabel F.12.1 sebagai 

berikut: 

 

Tabel. F.12.1 Daftar Service Set Identification 

No Service Set Identification Lokasi 

1 GOR Gelora hastabrata 

2 Teknik Fakultas teknik 

3 Mipa Fakultas MIPA 

4 Pasca Pasca sarjana 

5 Ekonomi 3 & ekonomi 4 Fakultas ekonomi 

6 PGSD Di gedung PGSD 

7 Kebidanan Gedung Kebidanan 

8 ADI BUANA Seluruh menanggal 

9 Perpustakaan Di gedung perpustakaan menanggal 

http://bk.unipasby.ac.id/
http://vokasi.unipasby.ac.id/
http://aku.unipasby.ac.id/
http://el-kebidanan.unipasby.ac.id/
http://www.unipasby.ac.id/
http://digilib.unipasby.ac.id/
http://library.unipasby.ac.id/
http://jurnal.unipasby.ac.id/
http://bisnisokey.com/
http://ti.unipasby.ac.id/
http://snpm.unipasby.ac.id/
http://pendmat.unipasby.ac.id/
http://himatika.unipasby.ac.id/
http://lpbk.unipasby.ac.id/
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10 LP3 Di LPPM 

11 FKIP Di FKIP 

12 Rektorat Di gedung BAU 

13 Sergu Di lantai 2 gedung B 

 

Route rmenggunakan Mikrotik dan switch menggunakan Cisco. Beberapa 

Acces point menggunakan Acces Point Engenius dan Cisco beserta 

management controller sehingga dapat dimonitoring lebih detail. Agar dapat 

menggunakan akses internet, pengguna hanya perlu mengetahui password dari 

Service Set Identifier (SSID) yang ada pada area sekitarnya. Multi Router Traffic 

Grapher (MRGT) digunakan untuk memantau traffic bandwidth yang telah 

digunakan. 

 

F.13 Keberadaan dan Pemanfaatan Global Connectivity Devides (Internet) 

 

Penguna internet di UNIPA Surabaya terbagi menjadi 2 yaitu mahasiswa dan 

dosen/tenaga kependidikan. Khusus mahasiswa 2016 menggunakan provider 

Telkom wifi.id dengan bandwidth sebasar 10 Mbps. Mahasiswa 2016 mengakses 

wifi menggunakan user dan password pada browser dengan SSID “ADIBUANA”. 

Manajemen Acces point, bandwidth dan lain-lain dilakukan oleh pihak Telkom 

wifi.id sehingga user dan password mahasiswa 2016 selain dapat digunakan 

pada area wifi kampus, bisa juga digunakan diseluruh area wifi.id di Indonesia. 

 

UNIPA Surabaya menyediakan fasilitas internet untuk dosen/tenaga 

kependidikan dan mahasiswa selain 2016 dengan total bandwidth sebesar 100 

Mbps. Bandwidth tersebut dibagi untuk dua kampus yaitu Kampus I sebesar 30 

Mbps dan Kampus II sebesar 70 Mbps. Dalam tiga tahun terakhir banyaknya 

mahasiswa sebesar 7519, jumlah dosen 256 dan tenaga kependidikan 187 

orang. Total pengguna internet sebesar 7962, sehingga ratio bandwidth dengan 

sivitas kampus adalah 12 Kbps. 

 

F.14 Analisis Keterkaitan Antar Komponen Pembiayaan, Sarana Prasarana dan 

Sistem Informasi Menggunakan Analisis SWOT 

 

Keterkaitan antar Komponen Pembiayaan, Sarana Prasana dan Sistem  

Informasi disajikan pada tabel F.14.1 sebagai berikut. 

Tabel. F.14.1 Analisis SWOT Komponen F 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan [S] 

1. Pengelolaan dan 

penggunaan dana 

akuntabel. 

2. Sarana dan 

prasarana memadai 

untuk proses 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

3. Pengelolaan, 

Kelemahan [W] 

1. Sumber dana sebagian 

besar berasal dari 

mahasiswa. 

2. Fasilitas perpustakaan  

perpustakaan belum 

memadai. 

3. Akses informasi melalui 

jaringan masih lemah. 

4. Belum tersedia ruang 
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Faktor Eksternal 

pemanfaatan, dan 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana baik. 

4. Rasio fasilitas 

pendukung: 

mahasiswa adalah 

memadai. 

5. Telah tersedianya  

fasilitas intranet dan 

internet. 

pamer karya inovatif  

 

Peluang [O] 

1. Dukungan pembiayaan 

dari Badan 

Penyelenggara 

2. Masyarakat 

membutuhkan berbagai 

produk inovatif. 

Strategi SO 

Menyediakan ruang pamer 

karya inovatif 

 

Strategi WO 

Meningkatkan unit  usaha 

sebagai sumber dana untuk 

mendukung biaya 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

 

Ancaman [T] 

1. Persaingan yang ketat 

antar perguruan tinggi 

dalam merekrut 

mahasiswa. 

2. Kepemilikan software 

yang berlisensi 

 

Strategi ST 

Meningkatkan bandwidth 

jaringan internet 

 

Strategi WT 

Meningkatkan fasilitas 

perpustakaan 
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KOMPONEN G 

Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

 

 

G.1 Mutu, Produktivitas, Relevansi Sasaran, dan Efisiensi Pemanfaatan Dana 

Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Keterjaminan mutu dalam pelaksanaan penelitian dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tonggak yang harus 

dilaksanakan oleh setiap civitas academica UNIPA Surabaya. Proses 

pelaksanaan dimulai dari penyusunan proposal, proses pelaksanaan, dan 

pelaporan hasil penelitian maupun pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

selalu dipantau oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

   

Efisiensi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

dengan menerapkan strategi pendanaan yang berupa pencarian sumber dana 

dan pemanfaatan dana yang telah didapat. Dana yang digunakan untuk 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didapatkan dari 

internal UNIPA Surabaya maupun dari Kemenristek Dikti serta dari institusi atau 

lembaga pemerintah maupun swasta. Dana dari UNIPA tersebut direalisasikan 

melalui skim penelitian internal yang dikompetisikan di tingkat Universitas. 

Sedangkan perolehan dana dari luar dilakukan dengan mendorong dosen untuk 

mengikuti skim penelitian dengan pendanaan dari luar yang dikompetisikan 

secara nasional. Tetapi, masih perlu adanya peningkatan jumlah penelitian 

dosen yang mendapatkan pendanaan dari luar universitas.  

 

Secara kualitas maupun kuantitas, produktivitas penelitian yang dilakukan 

oleh dosen UNIPA Surabaya masih belum optimal. Kualitas hasil luaran yang 

dihasilkan yang dapat menembus jurnal internasional masih kurang. Jumlah 

publikasi dari hasil penelitian yang masuk dalam jurnal nasional terakreditasi 

perlu adanya peningkatan. Sesuai dengan instrumen 7.1.3, Tabel G.1.1 berikut 

menjabarkan sebaran luaran penelitian yang telah dilakukan. 

 

Tabel. G.1.1 Sebaran Luaran Penelitian 

Jenis Karya 
Jumlah Judul Penelitian 

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

Jurnal ilmiah 

terakreditasi 

Dikti 

93 88 80 261 

Jurnal Ilmiah 

internasional 

3 9 9 21 

Buku tingkat 

nasional 

25 56 63 144 

Buku tingkat 

internasional 

0 0 0 0 
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Jenis Karya 
Jumlah Judul Penelitian 

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

Karya seni 

tingkat 

nasional 

0 0 0 0 

Karya seni 

tingkat 

internasional 

0 0 0 0 

Karya sastra 

tingkat 

nasional 

0 0 0 0 

Karya sastra 

tingkat 

internasional 

0 0 0 0 

Jumlah 121 153 152 426 

 

Dalam upaya peningkatan tersebut, UNIPA Surabaya melalui LPPM 

melaksanakan program dengan cara membina dosen muda dalam penelitian 

dengan mendorong dosen senior dan berpengalaman dalam penelitian untuk 

membina dosen junior/muda melalui kegiatan penelitian bersama dan publikasi 

bersama, mengirim dosen untuk aktif mengikuti forum-forum ilmiah di tingkat 

nasional dan internasional misalnya dengan memberikan bantuan untuk menjadi 

pemakalah, melaksanakan lokakarya dan kerjasama pelatihan penelitian. 

 

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kualitas dari kegiatan 

masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepuasan mitra 

dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat relevansi program studi dengan 

kegiatan pengabdian yang dilakukan. Sesuai dengan instrumen 7.2.2, Tabel 

G.1.2 berikut menjabarkan jumlah kegiatan PkM berdasarkan sumber 

pembiayaan: 

 

Tabel G.1.2 Sumber Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Sumber Pembiayaan* 
Jumlah Kegiatan PKM 

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

Pembiayaan sendiri oleh 

Peneliti 

0 0 0 0 

PT/Yayasan yang 

bersangkutan 

89 99 115 303 

Kemendiknas/Kementrian 

lain 

6 5 8 19 

Institusi dalam negeri di 

luar 

Kemendiknas/Kementrian 

lain  

0 0 0 0 

Institusi luar negeri  0 0 0 0 

Jumlah 95 104 123 422 
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G.2 Agenda, Keberlanjutan, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 

Agenda pelaksanaan penelitian tahunan di UNIPA Surabaya mengacu pada 

agenda  kegiatan penelitian UNIPA Surabaya dan Kemenristek Dikti. Di dalam 

rencana induk penelitian telah dituangkan mengenai kebijakan agenda penelitian 

jangka panjang. Mencakup dalam kebijakan agenda penelitian jangka panjang 

antar sarana dan prasarana, pengembangan dan pembinaan jejaring penelitian, 

serta sumber dana penelitian. Kebijakan penelitian jangka panjang ini tertuang 

pada renstra lembaga penelitian universitas untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas dari penelitian yang dilakukan oleh dosen. 

 

Dalam menjamin keberlanjutan penelitian yang sesuai dengan kebijakan 

yang diberlakukan, maka dilakukan langkah-langkah antara lain:  

1.Menyeimbangkan beban mengajar dosen dengan kegiatan penelitian,  

2. Peningkatan publikasi nasional dan internasional,  

3. Peningkatan perolehan paten/HKI,  

4. Peningkatan budaya riset,  

5. Penyediaan dukungan fasilitas riset, dan  

6. Publikasi internasional. 

 

Pelaksanaan PkM di UNIPA Surabaya telah diagendakan sesuai dengan 

RIP LPPM mengenai Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan 

kalender akademik universitas. Dimana pelaksanaan PkM dilakukan dengan 

berpedoman pada SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan 

PkM ini dilakukan minimal satu kali setiap tahun. Agenda pelaksanaan PkM yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) dalam bentuk KKN PPM yang dilaksanakan pada semester 7.  

 

Berikut merupakan tabel G.2.1 agenda kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh UNIPA Surabaya: 
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Tabel G.2.1 Agenda Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

No Kegiatan Gasal Genap 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 KKN PPM 

Reguler 

           

2 PKM Prodi             

3 PKM Mandiri            

4 KKN PPM 

Hibah 

           

5 PKM Hibah            

 

Keberlanjutan suatu kegiatan PkM juga dipengaruhi oleh jejaring penelitian. 

Pengembangan jejaring penelitian ini dapat membantu dosen UNIPA Surabaya 

dalam merancang program yang akan dilaksan akan dalam PkM. Sehingga 

pengembangan jejaring PkM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kualitas penelitian yang dilakukan. Pengembangan dan pembinaan jejaring 

penelitian ini telah dituangkan dalam surat keputusan Rektor. Kerjasama 

dilakukan dengan Pemda tempat lokasi KKN PPM dan Pengabdian Dosen 

(Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Kediri), Perusahaan dan 

instansi pemerintah maupun swasta.  

 

Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan melalui seminar, workshop, pendampingan, dan publikasi ilmiah 

dalam bentuk jurnal. Seminar yang dilakukan merupakan seminar yang 

menyampaikan hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

telah dilakukan oleh dosen pada seminar baik secara nasional maupun 

internasional. Workshop dilaksanakan dalam peningkatan penyusunan hasil 

penelitian maupun pengabdian. Pendampingan dilakukan oleh dosen senior 

kepada dosen junior dalam penyusunan hasil penelitian dan pengabdian. 

Pendampingan juga dilakukan dalam publikasi nasional dan internasional, serta 

pendmpingan dalam perolehan paten/HAKI. Hasil dari penelitian dan pengabdian 

kemudian dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Publikasi hasil pengabdian 

di UNIPA Surabaya dapat diterbitkan melalui jurnal Penamas dan Abadimas Adi 

Buana Surabaya. 
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G.3 Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

bersama Dosen dan Mahasiswa 

 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen UNIPA Surabaya dilaksanakan dengan pendanaan yang diperoleh dari 

lembaga maupun dari luar lembaga. Berikut merupakan Tabel G.3.1 yang 

menunjukkan sebaran perolehan dana penelitian dan pengabdian yang dilakukan 

oleh dosen: 

 

Tabel G.3.1 Sumber Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian 

 

Sumber Pembiayaan* 

 

Jumlah Judul Penelitian  

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

Pembiayaan sendiri oleh Peneliti 85 76 49 210 

Perguruan Tinggi/Yayasan yang 

bersangkutan 

79 61 80 220 

Kemendiknas/Kementrian lain 9 24 26 59 

Institusi dalam negeri di luar 

Kemendiknas/Kementrian lain 

0 0 0 0 

Institusi luar negeri  0 0 0 0 

Jumlah 173 161 155 489 

     

 

Sumber Pembiayaan* 

 

Jumlah Kegiatan PKM  

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

Pembiayaan sendiri oleh Peneliti 0 0 0 0 

PT/Yayasan yang bersangkutan 89 99 115 303 

Kemendiknas/Kementrian lain 6 5 8 19 

Institusi dalam negeri di luar 

Kemendiknas/Kementrian lain  

0 0 0 0 

Institusi luar negeri  0 0 0 0 

Jumlah 95 104 123 422 

 

 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

tersebut dilakukan dosen bersama mahasiswa. Dalam kegiatan penelitian, 

mahasiswa dapat mengambil bagian dalam penelitian penelitian dosen. 

Mahasiwa membantu dosen dalam penyelesaian penelitian, bantuan tersebut 

baik berupa pengambilan data maupun bantuan dalam penyelesaian sebagain 

penelitian. Sedangkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, 

mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan KKN PPM. Selain itu, mahasiswa juga 

berperan aktif dalam mencari desa maupun mitra tujuan yang dapat digunakan 

dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

dosen. 
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G.4 Banyak dan Mutu Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat yang Dilakukan oleh Mahasiswa 

 

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UNIPA Surabaya masih terbatas 

pada penyelesaian Tugas Akhir bagi mahasiswa diploma, skripsi bagi mahasiswa 

strara satu, dan Tesis bagi mahasiswa strata dua. Penelitian tersebut dapat 

berasal dari penelitian ide pemikiran mandiri mahasiswa maupun penelitian yang 

ikut dalam penelitan dosen. Sedangkan dalam pengabdian kepada masyarakat, 

mahasiswa melakukan bentuk pengabdian melalui KKN PPM yang telah 

terjadwal. 

 

G.5 Hubungan Antara Pengajaran, Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

Salah satu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh dosen adalah bahan 

ajar. Bahan ajar tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan pengajaran mata 

kuliah yang sesuai dengan penelitian. Pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukan oleh UNIPA Surabaya disesuaikan dengan 

masing-masing program studi yang ada. Tema yang diambil untuk kegiatan 

pengabdian setiap program studi adalah dengan mengambil salah satu bidang 

keahlian yang dimiliki oleh dosen pengampu. Hal itu menyebabkan, adanya 

keterkaitan antara pengajaran dengan pengabdian kepada masyarakat. Selain 

itu, tindakan pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya sebaiknya 

dikembangkan juga degan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dosen. Pengabdian yang dilakukan di UNIPA Surabaya yang melibatkan 

penelitian dosen masih sangat perlu di tingkatkan. 

 

G.6 Banyak dan Mutu Kegiatan Penelitian dan Publikasi Dosen 

 

Banyak dan mutu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen UNIPA 

Surabaya menurut pembiayaannya dibagi atas pembiayaan secara mandiri, dari 

PT, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah judul penelitian yang 

mendapatkan pendanaan dapat dilihat pada Tabel G.6.1 berikut: 

 

Tabel G.6.1 Sumber Pembiayaan Penelitian 

 

Sumber Pembiayaan* 

 

Jumlah Judul Penelitian  

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

Pembiayaan sendiri oleh Peneliti 85 76 49 210 

Perguruan Tinggi/Yayasan yang 

bersangkutan 

79 61 80 220 

Kemendiknas/Kementrian lain 9 24 26 59 

Institusi dalam negeri di luar 

Kemendiknas/Kementrian lain 

0 0 0 0 

Institusi luar negeri  0 0 0 0 

Jumlah 173 161 155 489 
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Data di atas menunjukkan bahwa jumlah dosen yang melaksanakan 

penelitian untuk setiap tahunnya belum optimal. Jumlah penelitian yang 

dilakukan mengalami penurunan setip tahunnya, hal ini didasarkan pada 

penelitian yang didanai oleh dana mandiri mengalami penurunan. Akan tetapi, 

jumlah judul yang diterima dalam untuk pendanaan dari Kementrian mengalami 

peningkatan.  

 

Publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional dan jurnal yang terakreditasi 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan. Pihak UNIPA 

Surabaya melalui LPPM menfasilitasi dosen untuk pendampingan penulisan 

jurnal ilmiah yang layak untuk masuk ke jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan hasil  luaran jurnal ilmiah. Berikut Tabel G.6.2 diberikan data 

jumlah luaran hasil penelitian dosen. 

 

Tabel G.6.2 Publikasi Karya Ilmiah  

 

Jenis Karya 

 

Jumlah Judul Penelitian Jumlah 

TS-2 TS-1 TS 

Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti 93 88 80 261 

Jurnal Ilmiah internasional 3 9 9 21 

Buku tingkat nasional 25 56 63 144 

Buku tingkat internasional 0 0 0 0 

Karya seni tingkat nasional 0 0 0 0 

Karya seni tingkat internasional 0 0 0 0 

Karya sastra tingkat nasional 0 0 0 0 

Karya sastra tingkat internasional 0 0 0 0 

Jumlah 111 153 152 416 

 

G.7 HubunganKerjasama dan Kemitraan Penelitian dengan Lembaga Dalam dan 

Luar Negeri 

 

LPPM membangun jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun 

dengan instansi pemerintah maupun swasta. Jejaring penelitian ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dosen dalam melakukan penelitian. 

Jejaring penelitian dilakukan baik dengan pihak penyedia dana penelitian, 

penyedia fasilitas penelitian, penyedia tenaga ahli, maupun penyedia data yang 

perlu digunakan dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, salah satu bentuk 

yang telah dilakukan dengan jejaring penelitian yang telah dibina antara lain 

untuk memanfaatkan fasilitas maupun tenaga ahli atau peneliti senior dari 

lembaga mitra.  

 

Sedangkan hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga 

di luar negeri masih perlu adanya peningkatan. Dengan adanya kerjasama 

denga  pihak luar negeri, dosen UNIPA Surabaya mendapatkan kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan tridarma sesuai 

dengan hasil studi banding dan maupun sharing program. 
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G.8 Mutu dan Kurun Waktu Penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi (Termasuk Proses 

Penulisan Tesis dan Pembimbingannya) 

 

Sesuai dengan pelaksanaan penyelesaian skripsi pada tiga tahun terakhir, 

rata-rata penyelesaian dari masa bimbingan sampai dengan akhir selama 6 

bulan. Sedangkan dalam penyelesaian tesis, rata-rata penyelesaian dari masa 

bimbingan sampai dengan akhir selama 12 bulan. Hasil dari penyelesaian skripsi 

dan tesis tersebut harus sesuai dengan SOP penulisan Tugas Akhir, SOP 

Penelitian, SOP Bimbingan Tugas Akhir, dan Buku Pedoman Penulisan Tugas 

Akhir. 

 

G.9 Publikasi Hasil Penelitian, Karya Inovatif, dan Rangkuman 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

 

Hasil penelitian yang dihasilkan dari skripsi maupun tesis mahasiswa 

dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk diseminar secara 

nasional. Publikasi dalam bentuk seminar nasional merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menempuh program strata dua dalam 

menyelesaikan masa studinya. 

 

G.10 Kerjasama dengan Instansi yang Relavan 

 

Kerjasama yang dilakukan oleh UNIPA Surabaya merupakan salah satu 

jalan dalam rangka mengimplementasikan tridarma perguruan tinggi. Kerjasama 

yang telah didasarkan pada buku pedoman penyelenggaraan kerjasama. 

Pemilihan mitra didasarkan pada tujuan, sifat dari kerja sama, dan jenis 

kerjasama yang akan dilakukan dengan mitra. Kesesuaian tujuan dengan mitra 

dalam pelaksanaan kerjasama menyebabkan manfaat yang diperoleh antar mitra 

menjadi lebih maksimal. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh 

universitas antara lain: 

1. Kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri 

yang dilaksanakan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia 

2. Kerjasama dengan sekolah-sekolah yang dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidik. 

3. Kerjasama dengan Pemda sebagai salah satu upaya pelaksanaan tridarma 

perguruan tinggi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat 

 

Selain itu, kebijakan relevansi didasarkan pada kesesuaian kebijakan 

kerjasama dengan visi misi UNIPA Surabaya dan pelaksanaan tri darma 

perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat). 

 

 

G.11 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 
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Proses Monitoring dan evaluasi dan hasil kerjasama dilaksanakan dengan 

cara: 

1. Universitas/Rektor, Dekan, Lembaga dan Prodi yang melakukan kerjasama 

dan (LHIHP/Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler) 

membentuk satgas untuk melakukan kegiatan yang tercantum pada MoU 

atau MoA. 

2. Satgas melakukan kegiatan sesuai dengan klausul yang ada di MoU dan 

MoA 

3. Hasil kegiatan berupalaporan tertulis dilaporkan kepada Rektor untuk 

dievaluasi 

4. Pendanaan kegiatan dimontoring sesuai dengan klausul yang ada di MoA. 

5. Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan kemitraan di tahun mendatang 

 

G.12 Hasil Kerjasama yang Saling Menguntungkan 

 

Dari kerjasama yang telah dilakukan, dosen-dosen UNIPA Surabaya telah 

banyak mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dilihat dengan 

peningkatan kemampuan dari dosen serta terlaksananya program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh UNIPA Surabaya telah 

menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi 

baik dalam negeri maupun dengan institusi dari luar negeri. Hasil dari kerjasama 

tersebut telah memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang 

melakukan kerjasama.  

 

Salah satu cara mengetahui manfaat dari kerjasama adalah dengan melihat 

respon dan tindak lanjut  yang dilakukan oleh mitra setelah melakukan kegiatan 

kerjasama. Jika respon yang diberikan berupa kesiapan mitra untuk melanjutkan 

kerjasama maupun dengan respon positif lainnya, maka kerjasama yang 

dilakukan telah memberikan manfaat dan kepuasan mitra kerjasama. 

 

G.13 Kepuasan Pihak-Pihak yang Bekerjasama 

 

Kepuasan pihak-pihak yang bekerjasama dengan UNIPA Surabaya dapat 

diketahui melalui monitoring, informasi yang diberikan oleh stakeholder, dan hasil 

kuisioner lembar evaluasi program yang telah diisi oleh mitra kerjasama. Ketiga 

proses tersebut merupakan langkah yang diambil oleh UNIPA Surabaya untuk 

mengetahui tingkat kepuasan dari mitra kerjasama. Dari ketiga langkah tersebut, 

dijadikan sebagai tolak ukur pengembangan kerjasama yang dilakukan. 

 

G.14 Analisis Keterkaitan antar Komponen Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Kerjasama Menggunakan Analisis SWOT 

 

Keterkaitan antar komponen-komponen Ppenelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Kerjasama disajikan pada Tabel G.14.1 sebagai berikut: 
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Tabel G.14.1 Analisis SWOT Komponen G 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan [S] 

1. Minat dosen untuk 

melakukan penelitian dan 

pengabdian termasuk 

tinggi.  

2. Hasil penelitian bermanfaat 

untuk mengembangkan 

kualitas pembelajaran. 

3. Universitas menyediakan 

dana untuk melakukan 

penelitian dan pengabdian 

secara periodik. 

4. Ada insentif bagi dosen 

yang karya ilmiahnya 

masuk pada jurnal 

internasional. 

5. Universitas memiliki 

roadmap penelitian 

maupun pengabdian 

masyarakat 

6. Memiliki jejaring dengan 

instansi pemerintah 

maupun swasta dalam 

penyelenggaraan 

penelitian maupun 

pengabdian masyarakat 

Kelemahan [W] 

1. Belum semua dosen aktif  

dalam kegiatan hibah 

kompetitif penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat belum 

maksimal 

3. Tindak lanjut kerjasama 

masih belum optimal 

 

Peluang [O] 

1. Tersedia sumber dana 

penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat yang 

disediakan 

Kemenristek Dikti. 

2. Kebutuhan masyarakat 

terhadap pelaksanaan 

penelitian maupun 

pengabdian masih 

cukup tinggi. 

 

Strategi SO 

Menindaklanjuti setiap hasil 

kerjasama secara nyata 

 

Strategi WO 

Menyelenggarakan klinik 

proposal penelitian dan 

pengabdian 

 

 

Ancaman [T] 

1. Persaingan untuk 

memperoleh dana 

hibah penelitian 

maupun pengabdian 

sangat ketat 

2. Perkembangan 

masyarakat menuntut 

paradigma penelitian 

dan  

Strategi ST 

Melakukan penyegaran materi 

penelitian dan pengabdian 

untuk meningkatkan 

perolehan dana hibah 

Strategi WT 

Mewajibkan keikut sertaan 

mahasiswa dalam setiap 

penelitian maupun 

pengabdian 
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pengabdian yang 

sesuai dengan      

kebutuhan masyarakat 

luas. 

 

 

Ancaman [T] 

 

Strategi ST 

 

Strategi WT 
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II. ANALISIS SWOT SECARA KESELURUHAN, MERUJUK 
KEPADA DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN 

 

 

Analisis SWOT secara keseluruhan dilakukan dengan cara mendapatkan 

hubungan antar komponen: A) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Pencapaian, 

B) Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, C) 

Mahasiswa dan Lulusan, D) Sumber Daya Manusia, E) Kurikulum, Pembelajaran 

dan Suasana Akademik, F) Pembiayaan, Saran dan Prasarana, G) Penelitian, 

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyrakat dan Kerjasama, untuk dapat 

dilakukan perumusan strategi pengembangan UNIPA Surabaya. 

 

1. Analisis antar komponen 

Analisis antar komponen dilaksanakan dengan menilai, menganalisis keseluruhan 

sistem perguruan tinggi dengan membagi ke dalam beberapa bagian yaitu: Masukan, 

Proses, Keluaran/Hasil, dan Dampak. Setiap Bagian ini terdapat beberapa komponen 

yang merupakan analisa antar komponen A, B, C, D, E, F, dan G. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

a) Masukan terdiri dari Visi dan misi Program Studi, Tujuan dan sasaran, Mahasiswa, 

Sumber daya manusia, Kurikulum, Sarana dan prasarana, dan Pembiayaan, 

b) Proses terdiri dari Tata pamong, Pengelolaan program, Kepemimpinan, Proses 

pembelajaran, Suasana Akademik, Penelitian dan pelayanan/pengabdian 

masyarakat, 

c) Keluaran/Hasil terdiri dari Lulusan, Keluaran lainnya: publikasi hasil penelitian dan 

atau produk penelitian dalam bentuk paten, rancang bangun, portotip, perangka 

lunak, dan sebagainya, 

d) Dampak terdiri dari sistem informasi, dan sistem peningkatan dan penjaminan mutu. 

 

Analis antar komponen dijelaskan dengan menggunakan analisis SWOT komponen 

yang merupakan bagian dari masukan, dan selanjutnya analisis SWOT antar komponen 

pada bagain masukan, sehingga dapat merumuskan strategi pengembangan perguruan 

tinggi. 

 

a) Masukan 

Hasil analisis SWOT untuk Masukan setiap komponen disajikan pada Tabel II.1 

berikut: 
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Tabel II.1 Hasil Analisis Masukan Tiap-Tiap Komponen  

No. Hasil Analisis 

1. Komponen A (Visi, Misi, dan Tujuan) 

 S a. Visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi pencapaian UNIPA 

Surabaya telah dirumuskan secara jelas. 

b. Strategi pencapaian sasaran ditentukan dengan rentang waktu 

yang jelas dan realistis. 

c. Adanya komitmen yang kuat dari semua personil UNIPA Surabaya 

untuk meningkatkan kualitas dirinya. 

 W a. Sasaran UNIPA Surabaya belum sepenuhnya tercapai karena visi, 

misi, tujuan dan sasaran belum sepenuhnya dipahami oleh sivitas 

akademika. 

b. Implementasi visi dan misi belum sepenuhnya terpenuhi.  

 O Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi yang pesat, 

khususnya di bidang sains dan teknologi informasi. 

 T Akselerasi perubahan dalam bidang pendidikan yang semakin cepat. 

2. Komponen C (Bagian Kemahasiswaan) 

 S a. Aturan penerimaan mahasiswa baru sudah jelas seperti yang 

terdapat pada buku pedoman Universitas. 

b. Berada pada kota Surabaya sebagai kota metropolitan, sehingga  

peminat mahasiswa baru masih cukup baik. 

c. Memiliki reputasi baik, sehingga banyak mahasiswa di sekitar 

Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan yang 

melanjutkan studi pada prodi-prodi  Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. 

 W Kemampuan bahasa inggris mahasiswa masih rendah 

 O a. Peluang meniti karier bagi sarjana maupun master masih luas, baik 

pada setting pendidikan maupun non pendidikan. 

b. Adanya kebijakan sertifikasi pendidik, mendorong peminat calon 

mahasiswa baru untuk masuk ke program studi-program studi 

pendidikan cukup memadai 

 T a. Pesaing program studi (prodi) untuk mendapatkan mahasiswa 

adalah berasal dari perguruan tinggi negeri yang membuka berbagai 

model seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

b. Pesaing lulusan untuk memperoleh pekerjaaan berasal dari 

perguruan tinggi negeri. 

3. Komponen D (Sumber Daya Manusia) 

 S a. Sistem rekruitmen dan sistem pengembangan staf yang jelas 

mengacu pada aturan kepegawaian yang telah ditetapkan . 

b. Memiliki Dosen dengan kualifikasi Guru Besar dan Doktor 

c. Kualifikasi pendidikan dosen magister dan doktor dengan 

pengalaman  dosen sebagian besar  lebih dari 10  tahun. 

 W a. Rata rata hasil penelitian dan karya ilmiah dosen per tahun masih 

rendah 

b. Rata rata beban dosen per semester tinggi (15 sks) 

 O a. Tersedianya beasiswa BPPS untuk studi lanjut 
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No. Hasil Analisis 

b. Tersedianya Dana penelitian dari Kemdikbud dan dari instansi dan 

industri terkait   

 T a. Banyaknya pesaing untuk mendapatkan beasiswa BPPS, Unggulan 

b. Banyaknya pesaing untuk mendapatkan dana penelitian dari 

Kemdikbud dari instansi dan industri terkait 

4. Komponen E (Bagian Kurikulum) 

 S a. Kurikulum yang dikembangkan di setiap Prodi Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya telah sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan 

yang hendak dicapai.   

b. Kurikulum yang dikembangkan di setiap Prodi di Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya telah relevan dengan tuntutan dan kebutuhan  

stakeholders.  

c. Secara periodik, kurikulum dievaluasi setiap 5  tahun sekali  

d. Semua mata kuliah telah ber COL dan semua  mempunyai SAP. 

e. Sarana untuk interaksi dosen-mahasiswa tersedia. 

 W Pustaka yang digunakan sebagai rujukan masih ada yang 

menggunakan Pustaka terbitan lama (di atas 5 tahun). 

 O Pustaka yang digunakan sebagai rujukan juga dapat diakses melalui 

internet yang telah disediakan di kampus 

 T a. Perkembangan yang terjadi di masyarakat lebih cepat dari pada 

perubahan kurikulum. 

b. Pengembangantidak selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan  stakeholders 

5. Komponen F (Bagian Pembiayaan, Sarana dan Prasarana) 

 S a. Pengelolaan dan penggunaan dana akuntabel. 

b. Sarana dan prasarana memadai untuk proses penyelenggaraan 

pendidikan. 

c. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana baik. 

d. Rasio fasilitas pendukung: mahasiswa adalah memadai. 

e. Telah tersedianya  fasilitas intranet dan internet. 

 W a. Sumber dana sebagian besar berasal dari masyarakat/ mahasiswa. 

b. Ruang baca perpustakaan prodi belum memadai. 

 O a. Tersedianya dana hibah untuk peningkatan kualitas prodi. 

b. Masyarakat membutuhkan berbagai produk program studi yang 

inovatif. 

 T Pesaing di setiap prodi Universitas PGRI Adi Buana  Surabaya adalah 

perguruan tinggi negeri yang didukung oleh dana penuh dari 

pemerintah dan mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. 

 

 Berdasarkan hasil analisis masukan tiap-tiap komponen  dilakukan analisis 

SWOT antar komponen pada aspek masukan yang disajikan pada Tabel II.2 sebagai 

berikut: 
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Tabel II.2 Analisis SWOT Antar Komponen Aspek Masukan  

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Kekuatan (S) 

a. Visi, misi, tujuan dan 

sasaran serta strategi 

UNIPA Surabaya jelas 

dan berdasarkan 

rentang waktu yang 

jelas dan realistik, 

b. Universitas memiliki 

pedoman mahasiswa 

baru yan jelas, dan 

memiliki reputasi yang 

baik, 

c. Rekruitmen pegawai 

mengacu pada aturan 

kepegawaian yang 

sudah ditetapkan, 

d. Kualifikasi dosen 

minimal bergelar 

Magister, dan tertinggi 

Guru Besar, 

e. Akuntabilitas 

pengelolaan dan 

penggunaan dana jelas 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

f. Sarana dan prasarana 

lengkap sehingga 

mendukung 

penyelenggaraan 

pendidikan 

Kelemahan (W) 

a. Sasaran UNIPA 

Surabaya belum 

sepenuhnya 

tercapai karena 

visi, misi, tujuan 

dan sasaran belum 

sepenuhnya 

dipahami oleh 

sivitas akademika. 

b. Kemampuan 

bahasa inggris 

mahasiswa masih 

rendah 

c. Rata rata hasil 

penelitian dan 

karya ilmiah dosen 

per tahun masih 

rendah 

d. Rata rata beban 

dosen per 

semester masih 

tinggi (15 sks) 

e. Pustaka yang 

digunakan sebagai 

rujukan masih ada 

yang 

menggunakan 

Pustaka terbitan 

lama (di atas 5 

tahun). 

f. Sumber dana 

sebagian besar 

berasal dari 

masyarakat/ 

mahasiswa. 

Peluang (O) 

a. Perkembangan Ilmu 

pengetahuan dan 

Teknologi yang pesat, 

khususnya di bidang sains 

dan teknologi informasi 

b. Peluang meniti karier bagi 

sarjana maupun master 

masih luas, baik pada 

setting pendidikan maupun 

non pendidikan. 

c. Tersedianya beasiswa 

BPPS untuk studi lanjut 

Strategi S-O Strategi W-O 
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d. Tersedianya Dana 

penelitian dari Kemdikbud 

dan dari instansi dan 

industri terkait   

e. Pustaka yang digunakan 

sebagai rujukan juga dapat 

diakses melalui interrnet 

yang telah disediakan di 

kampus 

f. Tersedianya dana hibah 

untuk peningkatan kualitas 

prodi. 

g. Masyarakat membutuhkan 

berbagai produk program 

studi yang inovatif. 

Ancaman (T) 

a. Akselerasi perubahan 

dalam bidang pendidikan 

yang semakin cepat. 

b. Pesaing program studi 

(prodi) untuk mendapat-

kan mahasiswa adalah 

berasal dari perguruan 

tinggi negeri yang mem-

buka berbagai model 

seleksi penerimaan 

mahasiswa baru. 

c. Banyaknya pesaing untuk 

mendapatkan beasiswa 

BPPS, Unggulan 

d. Banyaknya pesaing untuk 

mendapatkan dana 

penelitian dari Kemdikbud 

dari instansi dan industri 

terkait 

e. Perkembangan yang 

terjadi di masyarakat lebih 

cepat dari pada perubahan 

kurikulum. 

f. Pengembangan tidak 

selalu dapat menyesuaikan 

dengan tuntutan 

perkembangan zaman dan 

tuntutan kebutuhan  

stakeholders 

g. Pesaing di setiap prodi 

Universitas PGRI Adi 

Buana  Surabaya adalah  

Strategi S-T Strategi W-T 

Peluang (O) 

 

Strategi S-O Strategi W-O 
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perguruan tinggi negeri 

yang didukung oleh dana 

penuh dari pemerintah dan 

mempunyai fasilitas yang 

lebih lengkap. 

 

 

b) Proses 

Hasil analisis SWOT untuk Proses setiap komponen disajikan pada Tabel II.3 

berikut: 

 

Tabel II.3 Hasil Analisis Proses Tiap-Tiap Komponen  

No. Hasil Analisis 

1. Komponen B (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan) 

 S a. Koordinasi antara rektor dan wakil rektor (rektorat) dengan dosen dan staf 

terjalin dengan baik. 

b. Adanya komitmen yang tinggi dari rektorat untuk memajukan universitas. 

c. Struktur organisasi yang jelas. 

d. Pembagian tugas kerja sesuai dengan kualifikasi personil. 

e. Tersedia aturan-aturan yang memadai. 

f. Rektorat bekerja mengacu pada petunjuk teknis yang sesuai dengan 

kalender akademis. 

g. Mampu mengkomunikasikan program kerja kepada dosen, staf akademik, 

dan mahasiswa. 

 W Belum semua komponen penjaminan mutu dapat dilaksanakan oleh rektorat. 

 O Tersedianya dana hibah terutama dari DIKTI untuk meningkatkan manajemen 

tata pamong, sistem informasi dan penjaminan mutu. 

 T a. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan 

sistem informasi merupakan komponen yang diakreditasi. 

b. Persaingan antar lembaga,  dalam pengembangan  IPTEKS dan 

manejemen kelembagaan sangat tinggi. 

2. Komponen C dan E (Bagian Pelayanan Mahasiswa, Proses 

Pembelajaran, Suasana Akademik) 

 S a. Terdapat kegiatan ekstra kurikuler yang dapat meningkatkan 

pengembangan diri mahasiswa. 

b. Adanya pelayanan untuk mahasiswa. 

c. Terdapat bantuan tutorial bagi mahasiswa. 

d. Menerapkan pendekatan pembelajaran Student Centered Learning (SCL). 

e. Suasana akademik sangat mendukung proses pembelajaran. 

f. Materi pembelajaran telah diintegrasikan baik secara intra dan antar disiplin 

ilmu. 

g. Semua mata kuliah telah ber COL dan semua  mempunyai SAP. 

h. Aturan penilaian, dan keberhasilan belajar jelas. 

i. Aturan penentuan kelulusan jelas. 

 W Pustaka yang digunakan sebagai rujukan masih ada yang menggunakan 

Pustaka terbitan lama (di atas 5 tahun). 

 O Pustaka yang digunakan sebagai rujukan juga dapat diakses melalui internet 

yang telah disediakan di kampus 

 T a. Perkembangan yang terjadi di masyarakat lebih cepat dari pada perubahan 

Ancaman (T) 

 

Strategi S-T Strategi W-T 
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No. Hasil Analisis 

kurikulum. 

b. Pengembangantidak selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan zaman dan tuntutan 

3. Komponen G (Bagian Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja 

sama) 

 S a. Keinginan dosen prodi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  untuk 

meneliti cukup tinggi.  

b. Hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan kualitas perkuliahan. 

c. Para dosen bersedia melakukan kegiatan penelitian secara swadana dan 

dibantu universitas. 

d. Ada dosen yang memuat karyanya melalui jurnal berskala Nasional 

terakreditasi.  

e. Penelitian dilakukan secara terprogram.  

f. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat beberapa dosen atas 

undangan pengguna. 

 W a. Belum semua dosen aktif  dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

b. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat belum maksimal 

 O a. Banyak sumber dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

disediakan Ditjen Dikti. 

b. Masyarakat masih membutuhkan  keberadaan dosen dan mahasiswa 

untuk membantu memecahkan permasalahan dan pemberdayaan mereka 

 T a. Persaingan untuk memperoleh dana hibah kompotetif ketat karena banyak 

proposal dari perguruan tinggi lain yang berkualitas. 

b. Perkembangan IPTEKS menuntut perubahan paradigma penelitian yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. 

 

 Berdasarkan hasil analisis proses tiap-tiap komponen  dilakukan analisis SWOT 

antar komponen pada aspek proses yang disajikan pada Tabel II.4 sebagai berikut: 

 

Tabel II.4 Analisis SWOT Antar Komponen Aspek Proses  

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) 

a. Koordinasi antara rektor 

dan wakil rektor 

(rektorat) dengan dosen 

dan staf terjalin dengan 

baik. 

b. Struktur organisasi dan 

pembagian tugas yang 

jelas sesuai dengan 

kualifikasi personil. 

c. Tersedia aturan-aturan 

yang memadai. 

d. Rektorat bekerja 

mengacu pada petunjuk 

teknis yang sesuai  

 

dengan kalender akade-

Kelemahan (W) 

a. Belum semua 

komponen penjaminan 

mutu dapat 

dilaksanakan oleh 

rektorat. 

b. Pustaka yang 

digunakan sebagai 

rujukan masih ada 

yang menggunakan 

Pustaka terbitan lama 

(di atas 5 tahun). 

c. Belum semua dosen 

aktif  dalam kegiatan 

penelitian dan  

 

pengabdian kepada 

Internal Kekuatan (S) 

 

Kelemahan (W) 
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Eksternal 

mis dan 

mengkomunikasannya 

e. Adanya pelayanan 

kemahasiswaan yang 

mendukung kegiatan 

mahasiswa baik 

akademik maupun non 

akademik 

f. Menerapkan 

pendekatan 

pembelajaran student 

centered learning (SCL). 

g. Suasana akademik 

sangat mendukung 

proses pembelajaran. 

h. Materi pembelajaran 

telah diintegrasikan baik 

secara intra dan antar 

disiplin ilmu. 

i. Aturan penilaian,  keber-

hasilan belajar, 

penentuan kelulusan 

jelas. 

j. Para dosen bersedia 

melakukan kegiatan 

penelitian terpogram 

secara swadana dan 

dibantu universitas. 

k. Ada dosen yang 

memuat karyanya 

melalui jurnal berskala 

Nasional terakreditasi.  

l. Pelaksanaan 

pengabdian pada 

masyarakat beberapa 

dosen atas undangan 

pengguna. 

masyarakat.  

d. Keterlibatan 

mahasiswa dalam 

kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat belum 

maksimal 

Peluang (O) 

a. Tersedianya dana hibah 

terutama dari DIKTI 

untuk meningkatkan 

manajemen tata pamong, 

sistem informasi dan 

penjaminan mutu. 

b. Pustaka yang digunakan 

sebagai rujukan juga 

dapat diakses melalui 

internet yang telah  

 

disediakan di kampus 

Strategi S-O Strategi W-O 

Peluang (O) 
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c. Banyak sumber dana 

penelitian dan pengab-

dian pada masyrakat 

yang disediakan Ditjen 

Dikti. 

d. Masyarakat masih 

membutuhkan  kebera-

daan dosen dan maha-

siswa untuk membantu 

memecahkan permasala-

han dan pemberdayaan 

mereka 

Ancaman (T) 

a. Tata pamong, 

kepemimpinan, sistem 

pengelolaan, penjaminan 

mutu, dan sistem 

informasi merupakan 

komponen yang 

diakreditasi. 

b. Persaingan antar 

lembaga,  dalam 

pengembangan  IPTEKS 

dan manejemen 

kelembagaan sangat 

tinggi. 

c. Perkembangan yang 

terjadi di masyarakat 

lebih cepat dari pada 

perubahan kurikulum.   

d. Pengembangan tidak 

selalu dapat 

menyesuaikan dengan 

tuntutan perkembangan 

zaman dan tuntutan 

e. Persaingan untuk 

memperoleh dana hibah 

kompotetif ketat karena 

banyak proposal dari 

perguruan tinggi lain 

yang berkualitas. 

f. Perkembangan IPTEKS 

menuntut perubahan 

paradigma penelitian 

yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

luas. 

Strategi S-T Strategi W-T 

 

c) Keluaran/Hasil 

Strategi S-O Strategi W-O 
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Hasil analisis SWOT untuk Keluaran/Hasil setiap komponen disajikan pada Tabel 

II.5 berikut: 

 

Tabel II.5 Hasil Analisis Keluaran/Hasil Tiap-Tiap Komponen  

No. Hasil Analisis 

1. Komponen B, C, E (Bagian Alumni dan Lulusan) 

 S a. Kompetensi lulusan baik dan sesuai dengan bidang tuntutan dan 

kebutuhan pemanfaatan lulusan. 

b. Pengguna lulusan memberikan penilaian yang baik pada etika moral, 

pengembangan profesionalisme dan kepribadian.  

c. Sebagian besar waktu tempuh studi mahasiswa tepat waktu (2 tahun) 

d. Kompetensi lulusan baik dan sesuai dengan bidang tuntutan dan 

kebutuhan pemanfaatan lulusan.   

e. Pengguna lulusan memberikan penilaian yang baik pada etika moral, 

pengembangan profesionalis dan kepribadian 

 W a. Kemampuan berbahasa Inggris lulusan oleh  pengguna masih dianggap 

cukup 

b. Belum tersedia database Sistem informasi dan komunikasi dengan alumni.  

 O Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan kondisi masyarakat yang 

beragam relevan dengan kompetensi lulusan 

 T Pesaing lulusan untuk memperoleh pekerjaaan berasal dari perguruan tinggi 

negeri. 

2. Komponen D, E, G (Bagian Penelitian) 

 S Hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan kualitas perkuliahan 

 W a. Rata rata hasil penelitian dan karya ilmiah dosen per tahun belum 

maksimal 

b. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian belum maksimal 

c. Skripsi masih ada yang belum tersinkronisasi dengan penelitian dosen 

 O a. Tersedianya Dana penelitian dari Kemdikbud dan dari instansi dan industri 

terkait   

b. Masyarakat masih membutuhkan  keberadaan dosen dan mahasiswa 

untuk membantu memecahkan permasalahan dan pemberdayaan mereka 

 T a. Banyaknya pesaing untuk mendapatkan dana penelitian dari Kemenristek 

DIKTI dari instansi dan industri terkait 

b. Perkembangan IPTEKS menuntut perubahan paradigma penelitian yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. 

3. Komponen G (Bagian Publikasi) 

 S Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memiliki lembaga penerbit sendiri 

 W a. Hasil penelitian yang telah dipublikasi belum optimal 

b. Belum adanya jurnal terakreditasi 

 O Hasil penelitian dan karya ilmiah dossen yang belum dipublikasikan 

 T Kompetensi antar penulis karya ilmiah 

4. Komponen G (Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat) 

 S Hasil pengabdian bermanfaat untuk mengembangkan kualitas perkuliahan 

 W a. Rata rata hasil pengabdian dan karya ilmiah dosen per tahun belum 

maksimal 

b. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

belum maksimal 

 O a. Tersedianya Dana pengabdian dari Kemenristek DIKTI dan dari instansi 
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No. Hasil Analisis 

dan industri terkait   

b. Masyarakat masih membutuhkan  keberadaan dosen dan mahasiswa 

untuk membantu memecahkan permasalahan dan pemberdayaan mereka 

 T a. Banyaknya pesaing untuk mendapatkan dana pengabdian dari 

Kemenristek DIKTI,  instansi dan industri terkait 

b. Perkembangan IPTEKS menuntut perubahan paradigma penelitian yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. 

  

Berdasarkan hasil analisis keluaran/hasil tiap-tiap komponen  dilakukan analisis 

SWOT antar komponen pada aspek proses yang disajikan pada Tabel II.6 sebagai 

berikut: 

 

Tabel II.6 Analisis SWOT Antar Komponen Aspek Keluaran/Hasil  

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Kekuatan (S) 

a. Kompetensi lulusan baik 

dan sesuai dengan bidang 

tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaatan lulusan. 

b. Pengguna lulusan 

memberikan penilaian 

yang baik pada etika 

moral, pengembangan 

profesionalisme dan 

kepribadian.  

c. Sebagian besar waktu 

tempuh studi mahasiswa 

tepat waktu (2 tahun) 

d. Kompetensi lulusan baik 

dan sesuai dengan bidang 

tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaatan lulusan.   

e. Pengguna lulusan 

memberikan penilaian 

yang baik pada etika 

moral, pengembangan 

profesionalis dan 

kepribadian 

f. Hasil penelitian dan 

pengabdian bermanfaat 

untuk mengembangkan 

kualitas perkuliahan 

g. UNIPA Surabaya memiliki 

lembaga penerbit sendiri 

Kelemahan (W) 

a. Kemampuan 

berbahasa Inggris 

lulusan oleh  

pengguna masih 

dianggap cukup 

b. Belum tersedia 

database Sistem 

informasi dan 

komunikasi dengan 

alumni. 

c. Rata rata hasil 

penelitian dan 

pengabdian dan karya 

ilmiah dosen per tahun 

belum maksimal 

d. Keterlibatan 

mahasiswa dalam 

kegiatan penelitian 

belum maksimal 

e. Skripsi masih ada 

yang belum 

tersinkronisasi dengan 

penelitian dosen 

f. Hasil penelitian yang 

telah dipublikasi belum 

optimal 

g. Belum adanya jurnal 

terakreditasi 

Peluang (O) 

a. Perkembangan 

teknologi informasi 

yang cepat dan  

 

 

Strategi S-O Strategi W-O 

Peluang (O) 
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kondisi masyarakat 

yang beragam relevan 

dengan kompetensi 

lulusan 

b. Tersedianya Dana 

penelitian dari 

Kemdikbud dan dari 

instansi dan industri 

terkait   

c. Masyarakat masih 

membutuhkan  

keberadaan dosen 

dan mahasiswa untuk 

membantu 

memecahkan 

permasalahan dan 

pemberdayaan 

mereka 

d. Hasil penelitian dan 

karya ilmiah dossen 

yang belum 

dipublikasikan 

e. Tersedianya Dana 

pengabdian dari 

Kemenristek DIKTI 

dan dari instansi dan 

industri terkait   

f. Masyarakat masih 

membutuhkan  

keberadaan dosen 

dan mahasiswa untuk 

membantu 

memecahkan 

permasalahan dan 

pemberdayaan 

mereka 

Ancaman (T) 

a. Pesaing lulusan untuk 

memperoleh 

pekerjaaan berasal 

dari perguruan tinggi 

negeri. 

b. Banyaknya pesaing 

untuk mendapatkan 

dana penelitiandan 

pengabdian dari 

Kemenristek DIKTI 

dari instansi dan  

 

 

Strategi S-T Strategi W-T 

Strategi S-O Strategi W-O 
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industri terkait 

c. Perkembangan 

IPTEKS menuntut 

perubahan paradigma 

penelitian yang sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat luas. 

d. Kompetensi antar 

penulis karya ilmiah 

 

d) Dampak 

Hasil analisis SWOT untuk Dampak setiap komponen disajikan pada Tabel II.7 

berikut: 

 

Tabel II.7 Hasil Analisis Dampak Tiap-Tiap Komponen  

No. Hasil Analisis 

1. Komponen A, B, C, D, E, F, G (Bagian Sistem Informasi) 

 S Tersedia sistem informasi intranet dan internet secara memadai sesuai 

kebutuhan. 

 W a. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem informasi internal belum optimal. 

b. Belum tersedia database Sistem informasi dan komunikasi dengan alumni 

c. Aksesestabilitas data dan sistem informasi  masih  kurang. 

 O a. Tersedia teknologi informatika berbasis digital untuk memperkuat kerja 

tata pamong, kepemimpinan, dan sistem informasi. 

b. Tersedianya dana hibah terutama dari DIKTI untuk meningkatkan 

manajemen tata pamong, sistem informasi dan penjaminan mutu. 

c. Tersedianya teknologi informasi mengenai perkembangan teknologi  

 T Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan 

sistem informasi merupakan komponen yang diakreditasi. 

2. Komponen B (Bagian Sistem Penjaminan Mutu) 

 S Sistem Penjaminan mutu PBM sudah dilaksanakan secara rutin. 

 W a. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem informasi internal belum optimal. 

b. Belum terkelola dengan baik database Sistem informasi dan komunikasi 

dengan alumni 

c. Aksesestabilitas data dan sistem informasi  masih  kurang. 

d. Belum semua komponen penjaminan mutu dapat dilaksanakan oleh 

rektorat. 

 O a. Tersedia teknologi informatika berbasis digital untuk memperkuat kerja 

tata pamong, kepemimpinan, dan sistem informasi. 

b. Tersedianya dana hibah terutama dari DIKTI untuk meningkatkan 

manajemen tata pamong, sistem informasi dan penjaminan mutu. 

c. Tersedianya teknologi informasi mengenai perkembangan teknologi  

 T Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan 

sistem informasi merupakan komponen yang diakreditasi. 

 

Berdasarkan hasil analisis dampak tiap-tiap komponen  dilakukan analisis SWOT 

antar komponen pada aspek proses yang disajikan pada Tabel II.8 sebagai berikut: 

Tabel II.8 Analisis SWOT Antar Komponen Aspek Dampak 

Ancaman (T) 

 

Strategi S-T Strategi W-T 
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Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Kekuatan (S) 

a. Tersedia sistem 

informasi intranet 

dan internet secara 

memadai sesuai 

kebutuhan. 

b. Sistem Penjaminan 

mutu PBM sudah 

dilaksanakan 

secara rutin. 

Kelemahan (W) 

a. Pengelolaan dan pemanfaatan 

Sistem informasi internal belum 

optimal. 

b. Belum tersedia database 

Sistem informasi dan 

komunikasi dengan alumni 

c. Aksesestabilitas data dan 

sistem informasi  masih  kurang. 

d. Pengelolaan dan pemanfaatan 

Sistem informasi internal belum 

optimal. 

e. Belum terkelola dengan baik 

database Sistem informasi dan 

komunikasi dengan alumni 

f. Aksesestabilitas data dan 

sistem informasi  masih  kurang. 

g. Belum semua komponen 

penjaminan mutu dapat 

dilaksanakan oleh rektorat. 

Peluang (O) 

a. Tersedia teknologi 

informatika berbasis 

digital untuk memperkuat 

kerja tata pamong, 

kepemimpinan, dan 

sistem informasi. 

b. Tersedianya dana hibah 

terutama dari DIKTI untuk 

meningkatkan 

manajemen tata pamong, 

sistem informasi dan 

penjaminan mutu. 

c. Tersedia teknologi 

informatika berbasis 

digital untuk memperkuat 

kerja tata pamong, 

kepemimpinan, dan 

sistem informasi. 

Strategi S-O Strategi W-O 

Ancaman (T) 

Tata pamong, 

kepemimpinan, sistem 

pengelolaan, penjaminan 

mutu, dan sistem informasi 

merupakan komponen yang 

diakreditasi. 

Strategi S-T Strategi W-T 

 

 

 

2. Strategi dan Pengembangan 
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Berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan, maka UNIPA Surabaya 

menyusun rencana strategis sebagai berikut: 

a. Peningkatan Visi Misi 

1) Meningkatkan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pada semua 

komponen/personil Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 

2) Memanfaatkan visi, misi, tujuan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

untuk berperan serta lebih aktif dalam memenuhi standar kualifikasi 

akademik, 

3) Menggunakan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNIPA Surabaya sebagai 

acuan setiap kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik, 

4) Memperkuat visi, misi dan tujuan dan sasaran untuk mengatasi 

persaingan dan  perubahan yang cepat dalam bidang keilmuan. 

 

b. Pengoptimalan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 

Penjaminan Mutu 

1) Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan 

institusi, 

2) Semua unit maupun perorangan untuk melaksanakan semua komponen 

penjaminan mutu dengan menggunakan aturan-aturan yang tersedia, 

3) Meningkatkan kapasitas lembaga untuk memperkuat tata pamong, 

kepemimpinan dan sistem Informasi dan komunikasi, 

4) Meningkatkan kerjasa sama dengan institusi lain untuk memperkuat tata 

pamong, kepemimpinan dan sistem Informasi, 

5) Meningkatkan peran stakeholders untuk peningkatan kualitas lembaga, 

6) Meningkatkan peringkat akreditasi lembaga maupun program studi. 

 

c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa dan Lulusan 

1) Melakukan strategi promosi yang tepat untuk menarik minat masyarakat 

terhadap universitas, 

2) Melibatkan mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat, 

3) Membuat jejaring alumni untuk mempromosikan universitas, 

4) Meningkatkan mutu lulusan, 

5) Lulusan wajib memilki sertifikat TOEFL dan keahlian. 

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1) Peningkatan kapasitas dan kualitas dosen dengan cara mengoptimalkan 

jaringan kerjasama, 

2) Melakukan pendampingan pada dosen untuk meningkatkan kualifikasi 

jabatan akademik, 

3) Memberi kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk 

mengikuti pelatihan pengembangan diri, 

4) Menambah jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional. 

 

e. Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 
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1) Pengembangan kurikulum secara periodik untuk evaluasi perkembangan 

materi pembelajaran, 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai 

macam model pembelajaran, 

3) Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran secara optimal untuk 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

4) Menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 

 

f. Pemenuhan Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana 

1) Meningkatkan unit  usaha sebagai sumber dana untuk mendukung biaya  

penyelenggaraan pendidikan, 

2) Memperkuat diseminasi informasi disemua bidang untuk memudahkan 

akses data, 

3) Meningkatkan fasilitas perpustakaan, 

4) Meningkatkan bandwidth jaringan internet, 

5) Menyediakan ruang pamer karya inovatif. 

 

g. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Kerjasama 

1) Meningkatkan kualitas proposal penelitian dan pengabdian sehingga 

dapat bersaing untuk memperoleh dana hibah penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, 

2) Meningkatkan publikasi ilmiah dosen dengan memanfaatkan hasil 

penelitian dan program hibah percepatan publikasi  internasional, 

3) Menyelenggarakan hibah penelitian yang dibiayai oleh lembaga, 

4) Mengaktifkan dosen untuk mengikuti hibah penelitian yang 

diselenggarakan oleh Dikti, 

5) Memberikan insentif kepada dosen yang menulis karya ilmiah pada jurnal 

nasional atau internasional, 

6) Meningkatkan aktivitas dosen dalam kegiatan PkM untuk mendapatkan 

informasi tentang kondisi masyarakat, 

7) Meningkatkan  keterlibatan mahasiswa dalam program penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat, 

8) Meningkatkan dan memperluas jejaring kerja penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat dengan berbagai institusi. 
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