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I. HASIL ANALISIS SWOT 

 

Hasil analisis SWOT Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi 

Pencapaiannya menunjukkan bahwa Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jelas dan 

terukur. Visi, misi, dan tujuan dapat tersosialisasi melalui  berbagai media maupun 

kegiatan  yang ada termasuk usaha UMG yang telah merintis hubungan dengan 

lembaga lain, perusahaan, dan masyarakat. Dengan didukung oleh dosen pembina 

yang rata-rata sudah S2 dan sedang S3 dan peluang tenaga praktisi yang terlibat,  

pembenahan kurikulum harus tetap dilakukan secara kontinyu dan diberikan 

tambahan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan. Namun beberapa hal 

juga harus mendapatkan penekanan yaitu mengoptimalkan keluasan dan peluang 

yang ada untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dengan selalu mengikuti 

perkembangan dunia industri. Menyusun program tahunan sebaik-baiknya guna 

menyerap anggaran yang disediakan. Giat membina hubungan baik dengan para 

pelaku usaha yang ada di sekitar Gresik dan daerah sepanjang Pantai Utara serta 

sedapat mungkin memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang 

membutuhkan. Selanjutnya adalah mengeliminasi kelemahan dan ancaman dengan 

meningkatkan layanan akademik sebaik-baiknya. 

Analisis tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu menunjukkan bahwa mekanisme tata pamong, struktur dan job deskripsinya 

terdeskripsi dengan jelas. Struktur organisasi relatif sederhana dengan garis 

konsultatif dan koordinatif yang jelas. Personil pemegang jabatan dan unsur 

pelaksana rata-rata mempunyai kemampuan manajerial dan kapasitas keilmuan yang 

baik. Pimpinan dan seluruh unsur pelaksana relatif menyatu dan mau berjalan 

bersama untuk mengembangkan kampus. UMG telah menerapkan kerjasama yang 

efektif dan  meningkatkan konsolidasi diantara seluruh pelaksana semua unit, prodi 

dan fakultas demikian juga kewenangan dan tanggung jawab setiap orang yang ada di 

UMG sudah cukup jelas sehingga dapat memberi peluang untuk dapat merencanakan 

strategi model pengambilan keputusan yang lebih cepat, efisien dan efektif. Sistem 

pengelolaan management UMG juga telah tersedia baik yang berkaitan dengan 

dokumen perencanaan maupun implementasinya. Sistem layanan non akademik juga 

telah disusun dan didokumenkan dengan baik. Tersedia sarana komunikasi 
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pengelolaan lewat rapat rutin, koordinasi, dan komunikasi nonformal lainya. Demikian 

juga Badan Penjaminan Mutu UMG telah memilki dokumen mutu (Standar mutu, 

prosedur mutu, instruksi kerja, sasaran mutu, dll). BPM juga telah memiliki struktur 

organisasi lengkap dengan perangkat yang diperlukan. Namun demikian beberapa hal 

yang juga harus menjadi perhatian adalah menguatkan kerjasama yang efektif dalam  

meningkatkan konsolidasi diantara seluruh pelaksana di UMG. Merencanakan strategi 

yang tangguh dalam mewujudkan Effective Team Building. Melaksanakan monev 

secara periodik di lingkup unit, Program Studi, serta fakultas guna menemukan 

problem solving yang tepat. Melakukan perencanaan dengan koordinasi yang matang 

dengan semua unsur. Selalu berfikir terbuka dengan segala masukan yang ada baik 

internal dan eksternal. Selalu mengedepankan kepentingan meraih visi dan cita-cita 

bersama. Meningkatkan kompetensi penyelenggara jaminan mutu. Melakukan 

perbaikan secara periodik model kontroling dan monitoring pelaksanaan SOP dan 

selalu melakukan desiminasi hasil audit mutu kepada stakeholder. 

Hasil analisis SWOT mahasiswa dan lulusan menunjukkan bahwa sistem 

penerimaan mahasiswa sudah dilakukan secara kontinyu yang ditangani oleh UPT 

PMB. Prosedur promosi memiliki keterkaitan dengan semua Program Studi yang ada 

di UMG dimana semua lapisan masyarakat dimungkinkan masih bisa menjangkau 

untuk bisa daftar di semua Program Studi. UMG juga telah memiliki semua jenis 

penyaluran bakat dan minat yang mampu menarik mahasiswa baru. Dosen-dosen di 

Program Studi sangat antusias terhadap pembinaan mahasiswa khususnya di luar 

perkuliahan. Masa studi mahasiswa rata-rata empat tahun dengan IPK rata-rata diatas 

tiga. Masa tunggu memperoleh pekerjaan pertama sangat pendek yaitu 0.2 bulan 

dengan kebanyakan mahasiswa sudah kerja sebelum lulus baik wirausaha maupun 

bekerja di berbagai instansi/ perusahaan. UMG juga telah memiliki ikatan alumni yang 

menyebar ditingkat universitas, fakultas, dan prodi. Untuk terus menguatkan kualitas 

mahasiswa dan lulusan maka diperlukan upaya-upaya lanjutan diantaranya adalah 

melakukan sosialisai pada mahasiswa tentang pentingnya bimbingan akademik 

demikian juga peningkatan etos belajar & atmosfer akademik bagi mahasiswa. 

Peningkatan kegiatan pengembangan dan pendalaman materi akademik baik berupa 

hard skill dan soft skill dan perancangan kurikulum yang sesuai kebutuhan user/ 

stakeholder. Pengadaan  pelatihan kewirausahaan bagi alumni sehingga menjadikan 
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kewirausahaan sebagai visi yang harus dijabarkan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

Dari sisi Sumber Daya Manusia, hasil analisis menunjukkan bahwa UMG telah 

memiliki sistem rekrutmen calon dosen yang transparan dan profesional. UMG saat ini 

juga telah memiliki sejumlah dosen berusia produktif  dimana  kompetensi (bidang 

keahlian) dosen sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Beberapa Program Studi 

memiliki Rasio dosen mahasiswa yang cukup baik namun beberapa yang lain 

diantaranya adalah prodi dengan jumlah mahasiswa yang besar belum sepenuhnya 

memenuhi rasio yang cukup. Dalam hal pengembangan SDM UMG telah memiliki 

sistem acuan pengembangan SDM yang jelas. Agar dapat selalu memenuhi standart 

yang dipersyaratkan maka diperlukan upaya lanjutan yang dianggap penting 

diantaranya adalah selalu melakukan prioritas perbaikan dan merealisasi sistem 

pengembangan tenaga dosen dan karyawan secara konsisten. Selalu meningkatan 

kerjasama dengan industri sebagai tempat aplikasi teori. Melakukan regenerasi secara 

baik sesuai kebutuhan dan kompetensi dan selalu memenuhi rasio jumlah mahasiswa 

dan dosen untuk prodi yang besar sesuai prosedur yang ada. 

Dalam hal Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, analisis SWOT 

menyimpulkan bahwa kurikulum telah berbasis kompetensi dan muatan kurikulum 

telah disesuaikan dengan visi dan misi UMG. Kurikulum selalu diperbarui secara 

periodik dengan telah menyiapkan implementasi KKNI di semua program studi. 

Keterlibatan stakeholders berperan aktif dengan baik dalam penyusunan kurikulum. 

Dalam hal pembelajaran tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan baik. 

Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran cukup memadai dalam menunjang 

proses akademik. Angka kehadiran juga cukup tinggi dalam kelas dan tangggapan baik 

dari mahasiswa tentang kemampuan para pengajar (rekap kuisioner). Terdapat buku 

pedoman pembelajaran berupa GBPP dan SAP. Untuk memastikan bahwa aspek 

kurikulum dan pembelajaran berjalan dengan baik maka tetap diperlukan penekanan 

muatan kurikulum yang selalu diperbaiki secara periodik dengan memperhatikan 

faktor kebutuhan pasar. Bekerjasama dalam lokakarya penyusunan kurikulum dengan 

PT lain dengan cara menghimpun secara periodik kebutuhan alumni dan pengguna 

secara baik. Membuat sebaran kurikulum yang tidak terlalu berat sehingga 

memudahkan mahasiswa menguasai kompetensinya. Selanjutnya adalah memenuhi 



5 
 

kebutuhan  modul-modul pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium. Untuk 

memaksimalkan mutu pembelajaran maka diperlukan peningkatan komitmen 

bersama dalam keaktifan proses pembelajaran dengan selalu memberi motivasi serta 

kemandirian mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, hasil analisis dapat 

dipaparkan bahwa program kerja yang telah disusun juga telah direncanakan dalam 

rencana anggaran tahunan. Sistem pengelolaann anggaran yang berlaku adalah 

terpusat di Universitas sehingga lebih terkontrol dan transparan dengan demikian 

UMG telah memiliki prosedur penganggaran dan pembiayaan yang jelas. Terdapat 

sarana & prasarana akademik dan administrasi yang memadai dari segi jumlah dan 

kondisinya. Sarana perkuliahan di kelas ber-AC dan dilengkapi dengan OHP serta LCD 

dengan dilengkapi akses intranet dan Internet (wireless) secara langsung.  Terdapat 

sarana & prasarana sistem informasi memadai dari segi jumlah dan kondisinya dengan 

peralatan hardware dan software yang memadai ditambah ketersediaan bandwidth. 

Agar dapat mempertahankan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut maka UMG 

memerlukan upaya-upaya sebagai berikut menyusun perencanaan kegiatan yang 

lebih matang terkait dengan penggunaan dana agar dapat melakukan efesiensi 

terhadap penggunaan anggaran dalam kondisi prioritas. Melakukan penguatan dana-

dana hibah dari swasta/ pemerintah. Mengembangan badan usaha milik kampus. 

Selalu melakukan peningkatan perawatan sarana dan prasarana yang ada. 

Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur bagi layanan mahasiswa. Melakukan 

pembangunan gedung untuk menambah jumlah kelas, peningkatan kapasitas IT dalam 

pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan IT bagi layanan mahasiswa, serta 

penambahan bandwith seiring dengan tambahnya pengguna setiap tahun akademik. 

Selanjutnya hasil analisis SWOT Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Kerjasama, dapat disimpulkan bahwa kemauan dan motivasi dosen 

untuk melakukan penelitian dan pengabdian cukup tinggi. Tersedianya lembaga 

LEMLIT dan LPM UMG sehingga memungkinkan meningkatnya minat mahasiswa ikut 

berperan dalam event ilmiah. Adanya jaringan yang memungkinkan peluang ragam 

kegiatan pengabdian masyarakat. Jumlah kerjasama dalam negeri dan luar negeri 

yang memadai. Upaya-upaya tanpa henti yang dapat dilakukan UMG adalah selalu 

memotivasi suasana penelitian sebagai wadah pengaplikasian tridarma dengan 
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penciptaan kerjasama antara pemerintah, industri & Perguruan tinggi terhadap 

penelitian publik sehingga dosen & mahasiswa selalu aktif dalam event-event 

penelitian guna penambahan wawasan. Mempublikasikan hasil kerjasama secara rutin 

dan melakukan tindak lanjut jerja sama yang saling membantu peningkatan SDM, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

II. Visi 

 

Menjadikan Universitas unggul, mandiri yang dijiwai dengan nilai-nilai 

entrepreneurship islami. 

 

III. Misi 

 
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic 

education).  

2. Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik 

(Good University Governace). 

3. Menyelenggarakan pendidikan ke arah kewirausahaan yang islami (Islamic 

Entrepreneurship). 

 
IV.  Tujuan 

 
1. Terwujudnya lulusan yang berkompeten dan berkarakter sesuai dengan 

bidang ilmu dan keahlian bidang kerja yang dilandasi jiwa kewirausahaan 

yang islami. 

2. Terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas melalui student center 

learning. 

3. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan humaniora, dalam skala global. 

4. Menghasilkan pengabdian yang berkualitas melalui pencerahan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

5. Mewujudkan Universitas mandiri yang proaktif dan adaptif terhadap 

perkembangan yang strategis.  
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6. Mewujudkan tata kelola Universitas (Good University Governance) melalui 

optimalisasi penjaminan mutu. 

7. Mewujudkan Universitas yang mengembangkan nilai-nilai entrepreneurship 

yang Islami. 

 

V. RPJP (Rencana Pengembangan Jangka Panjang) 

 

Pengembangan jangka panjang UMG terangkum dalam dokumen Rencana 

Pengembangan UMG 2010-2030. Lima tahapan dalam Rencana Jangka Panjang 

Universitas Muhammadiyah Gresik  selama dua puluh tahun (2010 sampai  2030) ini 

merupakan bagian dari kelanjutan dari program pengembangan pada Renstra 

sebelumnya yaitu mulai dari tahun 2000 sampai 2010. Rencana pengembangan ini 

dibutuhkan untuk dijadikan pegangan dan panduan terhadap terlaksananya proses 

kepemimpinan dan manajemen kampus yang tetap berpegang pada model 

pendidikan The Realistic Education yaitu proses pengembangan pendidikan yang 

didasarkan pada problematika yang nyata untuk membekali mahasiswa agar mampu 

siap hidup. Konsep The Realistic Education ini telah dikembangkan pertama kali di 

UMG sejak tahun 2002 dan telah berupaya dikembangkan untuk dijadikan sebagai 

panduan pengembangan UMG dalam memproses setiap fase kepemimpinan selama 

empat tahunan. 

Rencana Pengembangan jangka panjang ini meliputi empat tahunan tahapan 

pengembangan yang terdiri dari lima fase yaitu Penataan Organisai, Penguatan 

Layanan Kampus, Penguatan Kualitas output dan outcome, Penguatan Mutu dan 

Pengakuan Universitas secara nasional, peningkatan dan pengakuan mutu universitas 

secara international.  

1. Penataan Organisasi (2010-2014) 

Penguatan dan penataan organisasi ini menfokuskan pada beberapa aspek yang 

menjadi prioritas pengembangan selama empat tahun mulai 2010 sampai 2014 yaitu: 

a. Terwujudnya pembelajaran dengan nilai keislaman dan keindonesiaan, sehingga 

terbentuk manusia berakhlaqul karimah, serta terpupuk keikhlasan 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. 

b. Tercapainya penguasaan dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

yang dijiwai oleh nilai Islam serta relevan dengan perkembangan global. 
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c. Terwujudnya kehidupan civitas akademik yang ditopang oleh nilai-nilai keIslaman 

dan keilmuan yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, 

kesungguhan (keikhlasan), inovatif, kritis-konstruktif, terbuka, tanggapterhadap 

perubahan. 

d. Tercapainya peningkatan reputasi yang terakreditasi di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Tercapainya pengembangan UMG menuju Integrated University 

f. Tercapainya kemandirian universitas di bidang SDI, keuangan dan sarana secara 

efektif dan efesien. 

g. Tercapainya good governance dalam sistem manajemen. 

h. Tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan 

usaha. 

2. Penguatan Layanan Kampus (2014-2018) 

a. Terbentuknya lulusan yang religious dengan nilai-nilai Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

b. Terpenuhinya standar infrastruktur utama pendukung yang untuk menopang  

konsep The Realistic Education. 

c. Terbentuknya sistem tata kelola universitas yang kredibel, akuntabel, 

bertanggung dan memenuhi aspek keadilan. 

d. Terpenuhinya standar Pendidik dan tenaga kependidikan  sesuai dengan rasio 

prodi. 

e. Tumbuhnya atmosfir akademik dan non akademik antar bidang/disiplin ilmu atau 

pun sesama bidang ilmu. 

f. Terwujudnya prodi baru terutama Program Pascasarjana di UMG. 

g. Implementasi kurikulum KKNI secara optimal di semua program studidengan 

menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kewirausahaan dan penguatan soft 

skill. 

h. Tumbuhnya  pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran 

dikalangan civitas akademika. 

i. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian, Haki, Paten, dan lain-lain., dan 

pengabdian masyarakat yang memenuhi rasio jumlah dan standar luaran secara 

minimal. 
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j. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan baik di 

dalam negeri maupun luar negeri terutama dalam kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

k. Terwujudnya  sumber-sumber pendanaan pengembangan unit usaha dibawah 

fakultas maupun universitas. 

3. Penguatan Kualitas output dan outcome (2018-2022) 

a. Terpenuhinya SDM dosen berkualifikasi doctor di semua prodi. 

b. Terpenuhinya rasio kebutuhan karyawan, laboran, dan tenaga yang berkualitas. 

c. Terpenuhinya pusat studi dan pusat keahlian sebagai basis entrepreneurship 

dalam The Realistic Education. 

d. Implementasi kurikulum KKNI dengan penekanan kemandirian, keunggulan, dan 

jiwa yang tinggi di semua program studi. 

e. Terpenuhinya standar pembelajaran SCL di semua Prodi. 

f. Terpenuhinya standar pembelajaran dengan integrasi IT di semua proses 

pembelajaran. 

g. Terwujudnya otonomi keilmuwan yang mapan. 

h. Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian, Haki, dll., dan pengabdian 

masyarakat sesuai rasio dosen. 

i. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama secara berkelanjutan. 

 
 

VI. Penguatan Mutu dan Pengakuan Universitas secara nasional (2022-2026) 

 

a. Terpenuhinya infrastruktur dengan standar ISO 9001:2008. 

b. Terwujudnya semua akreditasi prodi dengan kategori baik. 

c. Implementasi KKNI secara kontinyu dan berkelanjutan serta terukur (disertai 

dengan penyusunan buku ajar berbasis KKNI untuk setiap bidang kajian) dengan 

melibatkan semua dosen UMG. 

d. Meningkatnya jumlah mahasiswa lintas propinsi (minimal 60% dari total propinsi 

di Indonesia) kuliah di UMG karena pengakuanya secara nasional terutama pada 

aspek model realistic. 
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e. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam proses layanan akademik 

dan non akademik secara maksimal (dibuktikan dengan ranking peringkat 

webometrics dalam 50 besar perguruan tinggi di Indonesia). 

f. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat 

(dengan basis tema penelitian dan pengabdian yang mutakhir) dan 

dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional minimal setiap dosen satu 

setiap tahunya. 

g. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama baik di dalam negeri maupun luar 

negeri secara berkelanjutan dan berkualitas terutama pada bidang penerbitan 

jurnal dan seminar-seminar. 

 

VII. Pengakuan mutu universitas secara international (2026-2030) 

 

a. Terpenuhinya infrastruktur yang memadai dan berstandar internasional sesuai 

dengan persyaratan standar penyelenggaraan pendidikan secara internasional. 

b. Terpenuhinya layanan akademik dan non akademik yang dapat diakui secara 

internasional dan dibuktikan dengan peningkatan nilai akreditasi internasional 

(ISO versi terbaru). 

c. Implementasi KKNI secara kontinyu dan berkelanjutan serta terukur (disertai 

dengan penyusunan buku ajar berbasis KKNI untuk setiap bidang kajian) dengan 

melibatkan semua dosen UMG dan diterbitkan dalam buku referensi. 

d. Meningkatnya jumalh mahasiswa internasional yang studi di UMG minimal 20% 

dari total jumlah mahasiswa karena UMG telah diakui dunia tentang penerapan 

model entrepreneurship yang realistic. 

e. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi dalam proses layanan akademik 

dan non akademik secara maksimal (dibuktikan dengan ranking peringkat 

webometrics dalam 1000 besar perguruan tinggi di dunia). 

f. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat 

(dengan basis tema penelitian dan pengabdian yang mutakhir) dan 

dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional minimal 

setiap dosen tersitasi dalam index SCOPUS. 
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g. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama baik di dalam negeri maupun luar 

negeri secara berkelanjutan dan berkualitas terutama pada bidang penerbitan 

jurnal dan seminar-seminar, pertukaran dosen, secara internasional baik di 

tingkat Asia dan Eropa, serta Dunia. 

 

Untuk merealisaikan tahapan dan prosedur di setiap tujuan dan sasaran selama lima 

tahapan dalam setiap empat tahunan tersebut diperlukan strategi khusus  yang dapat 

difungsikan secara realistis, comprehensive, dan fleksibel sehingga semua sasaran 

dalam kurun waktu dua puluh tahun tersebut dapat diraih dengan baik. Strategi 

pencapaian Road Map UMG tersebut dapat dijelaskan dalam diagram 1 sebagai 

berikut: 

             

Gambar 1.1 Rencana Pengembangan UMG 

 

Pada gambar 1.1 tentang rencana pengembangan UMG diatas dapat 

dijelaskan bahwa kelima tahapan dalam kurun wakru empat tahunan tersebut 

merupakan langkah atau tahapan yang saling menguatkan. Dimulai dengan tahapan 

Penataan Organisasi tahun 2010 sampai dengan 2014 merupakan fondasi dalam 

meraih sasaran Penguatan Layanan pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Demikian 

juga penataan organisasi dan penguatan layanan adalah fondasi dalam meraih 

penguatan output dan outcome pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Selanjutnya 

untuk meraih pengakuan nasional di tahun 2022 sampai 2026 diperlukan fondasi 

yang kuat tentang penataan organisasi, penguatan layanan, penguatan output dan 

outcome. Tahap berikutnya yaitu pengakuan internasional pada tahun 2026 sampai 

dengan 2030 hanya dapat diraih bila UMG telah memiliki fondasi keempat aspek 
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dibawahnya yaitu penataan organisasi, penguatan layanan, penguatan output dan 

outcome, serta pengakuan secara nasional. Setiap fase pengembangan selama empat 

tahunan ini dilakukan dengan menyusun Renstra UMG. 

Bagian berikut ini dikemukakan Rencana Strategis yang telah dibuat dalam 

memenuhi fase kedua yaitu Penguatan layanan kampus. Penyusunan Rencana 

Strategis pada fase kedua ini (Renstra tahun 2014 sampai 2018) tentu didasarkan 

pada analisis kekuatan dan kelemahan pada Renstra fase pertama yaitu Penguatan 

Organisasi (2010 – 2014). Secara umum Renstra tahun 2014-2018 ini memiliki sbelas 

sasaran yaitu terpenuhinya standar infrastruktur utama, infrastruktur pendukung 

untuk mengoptimalkan layanan non akademik, sistem tata kelola universitas yang 

kredibel, akuntabel, bertanggung dan memenuhi aspek keadilan dalam melayani 

semua pihak, standar renumerasi dosen dan karyawan yang proporsional dan adil , 

atmosfir akademik dan non akademik antar bidang/ disiplin ilmu ataupun sesama 

bidang ilmu, terwujudnya prodi baru terutama Program Pascasarjana di UMG, 

implementasi kurikulum KKNI secara optimal di semua program studi dengan  

menginternalisasikan  nilai-nilai  keislaman, kewirausahaan dan penguatan soft skill, 

tumbuhnya  pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dikalangan 

civitas akademika, tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian, Haki, Paten, dan lain-

lain., dan pengabdian masyarakat yang memenuhi rasio jumlah dosen dan standar 

luaran secara minimal, dan tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling 

menguntungkan baik di dalam negeri maupun luar negeri terutama dalam  kegiatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta terwujudnya  sumber-sumber pendanaan melalui  

pengembangan unit usaha dibawah pengelolaan Fakultas maupun Universitas. 

Secara lebih detail kesebelas sasaran ini dikembangkan kedalam sasaran 

kongkrit pada bagian di bawah ini. 

 

VIII. Sasaran Rencana Strategis tahun 2014-2018 

 
Sasaran Rencana Strategis dalam Penguatan Layanan Kampus (2014-2018) 

secara detail meliputi sebelas aspek sebagai berikut: 

a. Terbentuknya lulusan yang religious dengan nilai-nilai Islam dan 

Kemuhammadiyahan; 
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b. Implementasi kurikulum KKNI secara optimal di semua program studi dengan  

menginternalisasikan  nilai-nilai  keislaman, kewirausahaan dan penguatan soft 

skill. 

c. Terpenuhinya standar infrastruktur utama yang dapat mengoptimalkan layanan 

akademik untuk menopang konsep The Realistic Education. 

d. Terpenuhinya standar infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan layanan 

akademik. 

e. Terbentuknya sistem tatakelola universitas yang kredibel, akuntabel, 

bertanggung dan memenuhi aspek keadilan dalam melayani semua pihak. 

f. Peningkatan keberlanjutan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat 

(Pembukaan Program Pascasarjana, dua prodi S1, dan fakultas kedokteran). 

g. Terpenuhinya standar layanan pengembangan SDM dan peningkatan 

pengembangan internal stakeholders (renumerasi dosen dan karyawan) yang 

proporsional dan adil sesuai dengan kemampuan pembiayaan kampus dan 

standar umum (minimal sesuai dengan pemerintah). 

h. Berkembangnya kegiatan atmosfir akademik dan non akademik antar 

bidang/disiplin ilmu ataupun sesama bidang ilmu sehingga mendorong 

tumbuhnya kinerja dosen dan mahasiswa. 

i. Tumbuhnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran 

dikalangan civitas akademika. 

j. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk Haki, Paten, Hak cipta, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain., yang 

memenuhi rasio jumlah dosen dan standar luaran secara minimal. 

k. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan baik di 

dalam negeri maupun luar negeri terutama dalam  kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

l. Terwujudnya  sumber-sumber pendanaan melalui  pengembangan unit usaha 

dibawah pengelolaan fakultas maupun universitas. 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR PENANGGUNG 
JAWAB UTAMA 

I.  Terbentuknya 

lulusan yang 

religious 

dengan nilai-

nilai Islam dan  

Kemuhammadi

yahan; 

 

Pengembangan 

Kurikulum dan 

Materi  Al-Islam 

Kemuhammadi

yahan 

Modul Pembelajaran dan 

Kajian Rutin Dosen dan 

Mahasiswa (reguler dan 

non reguler) 

P2AIK 

Penguatan AIK 

dan 

Kemuhammadi

yahan 

Workshop dan TOT, 

seminar penguatan 

ideologi Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

P2AIK 

Penguatan jiwa 

Islamic 

enterpreneursh

ip 

Workshop, kuliah ahli, dan 

seminar Islamic 

Enterpreneuship 

P2AIK 

II. Terwujudnya 

implementasi 

kurikulum KKNI 

secara optimal di 

semua program 

studi dengan  

menginternalisasi

kan  nilai-nilai  

keislaman, 

kewirausahaan 

dan penguatan 

soft skill. 

 

Workshop 

Persiapan dan 

kebijakan 

Kurikulum KKNI 

Adanya kebijakan 

kurikulum KKNI 
Wakil Rektor I 

Workshop 

Penyusunan 

dokumen 

perubahan 

kurikulum 

 Adanya panduan 

perubahan kurikulum 
Wakil Rektor I 

Adanya kurikulum KKNI 
Wakil Rektor I, 

BAAK 

Monev 

implementasi 

KKNI. 

Adanya kurikulum KKNI 

setiap Fakultas dan Prodi 

Fakultas dan 

Prodi  

Silabus KKNI setiap Prodi 
Fakultas dan 

Prodi 

RPS setiap MK  
Fakultas dan 

Prodi 

SAP Fakultas dan 
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Prodi 

Panduan akademik ber 

KKNI 

Wakil Rektor I, 

BAAK 

Penyusunan 

panduan 

evaluasi   

pembelajaran 

Adanya kebijakan evaluasi 

pembelajaran 

Wakil Rektor I, 

BAAK 

Adanya Panduan evaluasi 

pembelajaran 

Wakil Rektor I, 

BAAK 

Penyiapan daya 

dukung 

implementasi 

KKNI berbasis 

online 

Perangkat bembelajaran 

KKNI online 

Wakil Rektor I, 

DPSI 

Pembentukan 

mindset jiwa 

Islamic 

kewirausahaan  

TOT kewirausahaan 
Wakil Rektor I, 

III 

Pelatihan dan workshop 

Islamic enterpreneurship 

Wakil Rektor I, 

III, PK2V 

Pembentukan Pusat 

Kewirausahaan di setiap 

fakultas 

Wakil Rektor I, 

III, Fakultas, 

PK2V 

III.Terpenuhinya 

standar 

infrastruktur 

utama yang dapat 

mengoptimalkan 

layanan akademik 

untuk menopang 

konsep The 

Realistic 

Education. 

Mengembangk

an istem 

pengelolaan 

pengembangan 

sarpras 

Terbentuknya 

pengembangan dan 

pencatatan secara baik 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Terbentuknya sistem 

pengadaan aset dan 

sarpras secara baik 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Terciptanya kondisi 

infrastruktur yang 

memenuhi standar K3 

(Keamanan, Keselematan, 

dan Kebersihan) 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Pemenuhan Tercukupinya rasio Wakil Rektor II, 



16 
 

standar 

pengguna 

layanan 

infrastruktur 

yang memadai 

pengguna layanan  BAU 

Terpenuhi rasio luas lahan 

kampus 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Terpenuhi rasio gedung, 

ruang kelas, dan 

perangkat nya secara 

memadai 

Wakil Rektor II, 

BAU 

IV.Terpenuhinya 

standar 

infrastruktur 

pendukung untuk 

mengoptimalkan 

layanan akademik 

untuk menopang 

The Realistic 

Education 

 

Peningkatan 

standar 

layanan 

Perpustakaan 

Terpenuhinya standar 

layanan perpustakaan 

 

Perpustakaan 

Tersedianya perpustakaan 

Fakultas 
Fakultas 

Tersedianya perpustakaan 

prodi 
Prodi 

E-Library yang berfungsi 

maksimal 
Perpustakaan 

Peningkatan 

layanan 

laboratorium 

Terpenuhinya standar 

layanan laboratorium 

universitas (Lab dasar, lab 

Komputer, dll) 

Fakultas, Prodi 

Terpenuhinya standar 

layanan lab fakultas 

Fakultas, Prodi, 

BPM 

Terpenuhinya standar 

layanan lab prodi 

Fakultas, Prodi, 

BPM 

V .Terbentuknya 

sistem tatakelola 

universitas yang 

kredibel, 

akuntabel, 

bertanggung dan 

memenuhi aspek 

Terpenuhinya 

standar 

kebijakan, 

peraturan, dan 

kode etik 

penyelenggara

an kampus 

Kejelasan dokumen 

kebijakan 
Wakil Rektor 

Kejelasan dokumen 

peraturan UMG  
Wakil Rektor 

Kejelsanan sistem 

pelaksanaan (akademik 

dan keuangan) 

Wakil Rektor 
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keadilan dalam 

melayani semua 

pihak. 

 

 

Terpenehunya 

standar 

kepemimpinan 

Kejelasan Kepemimpinan 

operasional 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Kejelasanan 

kepemimpinan organisai 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Kejelasan Kepemimpinan 

publik 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Terpenuhinya 

standar 

pengelolaan 

Terlaksananya penerapan 

sistem jaminan mutu 

internal  

BPM 

VI. Peningkatan 

keberlanjutan 

layanan 

pendidikan tinggi 

kepada 

masyarakat 

(Pembukaan 

Program 

Pascasarjana, dan 

S1 baru). 

 

Meningkatnya 

animo 

mahasiswa 

baru 

Peningkatan Jumlah 

Mahasiswa Baru sampai 

dengan 6000 mahasiswa 

PMB 

Proses perekrutan Maba 

yang memenuhi aspek 

pemerataan, semua 

kalangan, dan keadilan 

PMB 

Pendirian 

Program Studi  

Baru  

Jumlah Prodi Pasca 

Sarjana Baru (Bahasa 

Inggris, Manajemen, 

Industri) 

Wakil Rektor I,  

II 

Jumlah Prodi S1 Baru 

(Prodi Kedokteran, 

Kewirausahaan, Hukum, 

dan Komunikasi) 

Wakil Rektor I, 

II 

Jumlah Akademi 

Komunitas 

Wakil Rektor I, 

II 

Terpenuhinya 

Layanan 

Program 

Diploma 

Diploma B. Inggris WR1, LC 

Diploma Akuntansi  Rektorat 

Diploma Informatika Rektorat 
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Penyelenggaraa

n Kerjasama S2 

dan S3 dalam 

negeri dan luar 

negeri 

Berjalanya secara baik dan 

menguntungkan 

kerjasama pendidikan (S2 

dan S3) dalam negeri 

secara baik dan 

menguntungkan  

Wakil Rektor I, 

Wakil Rektor II 

Berjalanya secara baik dan 

menguntungkan 

kerjasama pendidikan (S2 

dan S3) luar negeri secara 

baik dan menguntungkan 

Wakil Rektor I, 

Wakil Rektor II, 

IRO 

VII. Terpenuhinya 

standar layanan 

pengembangan 

SDM (pendidik, 

tenaga 

kependidikan) 

dan  peningkatan 

pengembangan 

internal 

stakeholders 

(renumerasi 

dosen dan 

karyawan) yang 

proporsional dan 

adil sesuai 

dengan 

kemampuan 

pembiayaan 

kampus dan 

standar umum 

Pengembangan 

Sistem 

Pengelolaan 

SDM  

 

Tersedia dokumen Sistem 

Pengelolaan 
BAU 

Tersedia dokumen 

perencanaan SDM  
BAU 

Pelaksanaan perekrutan 

sesuai perencanaan 
BAU 

Pemenuhan 

jumlah dosen  

 

Terpenuhi jumlah dosen 

sesuai standar prodi 
BAU, Fakultas 

Terpenuhi jumlah dosen 

sesuai dengan rasio 

mahasiswa 

BAU, Fakultas 

Peningkatan 

jabatan 

akademik 

Asisten Ahli 
Wakil Rektor I, 

Fakultas 

Lektor 
Wakil Rektor I, 

Fakultas 

Lektor Kepala 
Wakil Rektor I, 

Fakultas 

Guru Besar 
Wakil Rektor I, 

Fakultas 

 S3 Wakil Rektor I, 
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(minimal sesuai 

dengan 

pemerintah). 

 

 

Peningkatan 

kualifikasi 

akademik 

dosen 

Fakultas 

S2 
Wakil Rektor I, 

Fakultas 

Peningkatan 

kualitas 

leadership dan 

manajerial 

serta tenaga 

kependidikan  

Workshop 5R 
Wakil Rektor II, 

BAU 

Pelatihan service excellent 
Wakil Rektor II, 

BAU 

Workshop K3 
Wakil Rektor II, 

BAU 

Pelatihan hard skills 
Wakil Rektor II, 

BAU 

Pelatihan leadership dan 

manajerial 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Renumerasi Peningkatan 

kesejahteraan 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Reward and 

punishment 
Penghargaan 

Wakil Rektor II, 

BAU 

Sanksi Wakil Rektor II, 

BAU 

VIII.Berkembangn

ya kegiatan 

atmosfir 

akademik dan 

non akademik 

antar 

bidang/disiplin 

ilmu ataupun 

sesama bidang 

ilmu sehingga 

mendorong 

Layanan 

Bimbingan 

Akademik 

Intensitas pertemuan 

dosen wali dengan 

mahasiswa (pkl, skripsi, 

PA, dll) 

Fakultas dan 

Prodi 

Layanan 

bimbingan karir 

 

 

Penyebaran informasi 

kerja 
PK2V 

Bursa Kerja PK2V 

Perencanaan Karir  PK2V 

Pelatihan Melamar  Kerja, 

seminar dan pelatihan 

enterpreneurship, dll  

PK2V 
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tumbuhnya 

kinerja dosen dan 

mahasiswa. 

 

Peningkatan 

Prestasi 

Akademik 

 IPK 
Fakultas dan 

Prodi 

Masa Studi 
Fakultas dan 

Prodi 

Masa Penyelesaian Tugas 

Akhir/Skripsi 

Fakultas dan 

Prodi 

Prestasi  Non 

Akademik 

PKM Wakil Rektor III 

Olahraga Wakil Rektor III 

Seni Wakil Rektor III 

Peningkatan 

Otonomi 

Keilmuan dan 

Kebebasan 

Akademik 

Seminar Lokal 
Fakultas dan 

Prodi 

Seminar Nasional 
Fakultas dan 

Prodi 

Seminar Internasional 
Fakultas dan 

Prodi, IRO 

IX. Tumbuhnya  

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dalam 

proses 

pembelajaran 

dikalangan civitas 

akademika  

 

Peningkatan 

fasilitas layanan 

informasi 

Kualitas   dan kualitas  

Hardware 
DPSI 

Kualitas Software DPSI 

E-library 
DPSI, 

Perpustakaan 

E-learning 
DPSI, Fakultas 

dan Prodi 

E-journal 
DPSI, 

Perpusatakaan 

Sistem 

Informasi 

Akademik 

Siakad yang efektif dan 

efisien 
DPSI, BAAK 

Sistem 

Informasi 

Keuangan 

Sistem Informasi 

Keuangan yang efektif dan 

efisien 

DPSI, Keuangan 

Sistem Sistem Informasi SDM DPSI, BAU 
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Informasi SDM yang efektif dan efisien 

Sistem 

Informasi 

sarpras 

Website institusi dengan 

dua bahasa (Indonesia dan 

Inggris) 

DPSI 

Fasilitas internet yang 

efektif 
DPSI 

Jaringan lokal yang 

memadai 
DPSI 

Jaringan nirkabel yang 

kuat 
DPSI 

Blue Print 

sistem 

informasi yang 

strategis 

Blue print yang strategis 

selama minimal 5 tahun 

kedepan 

DPSI 

Aksesibilitas 

data  

Aksesibilitas data yang 

cepat dan efisien 
DPSI 

X. Tumbuhnya 

kualitas dan 

kuantitas 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

dalam bentuk 

Haki, Paten, Hak 

cipta, buku, 

jurnal, artikel, 

dan lain-lain., 

yang memenuhi 

rasio jumlah 

dosen dan 

standar luaran 

Rencana Induk 

Penelitian (RIP), 

Kebijakan 

Dasar 

Penelitian dan 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

Miningkatnya kualitas 

penelitian, pengabdian 

masyarakat dan produk 

karya ilmiah yang 

memadai 

Lemlit, LPM 

Adanya penanganan 

plagiasi, paten, dan hak 

kekayaan intelektual yang 

jelas. 

Lemlit, LPM 

Terdapatnya rencana 

pelaksanaan penelitan dan 

pengabdian yang jelas 

Lemlit, LPM 

Adanya pengaturan 

proposal penelitian dan 

pengabdian serta 

Lemlit, LPM 
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secara minimal. 

 

pelaksanaanya secara baik 

Jumlah judul 

penelitian 

Meningkatnya jumlah 

judul penelitian dan 

pengabdian internal 

Lemlit, LPM, 

Fakultas dan 

Prodi 

Meningkatnya jumlah 

judul penelitian dan 

pengabdian eksternal 

Lemlit, LPM, 

Fakultas dan 

Prodi 

Jumlah judul 

buku 
Meningkatnya judul buku 

perdosen per tahun 

Lemlit, LPM, 

Fakultas dan 

Prodi 

Jumlah artikel 

ilmiah yang 

terindeks sitasi 

internasional 

Meningkatnya artikel 

ilmiah perdosen pertahun 

Lemlit, LPM, 

Fakultas dan 

Prodi 

Jumlah HAKI, 

Paten, dan Hak 

cipta 

Meningkatnya jumlah 

Haki, Paten, dan Hak cipta 

perdosen pertahun 

Lemlit, LPM 

XI. Tumbuhnya 

kualitas dan 

kuantitas 

kerjasama yang 

saling 

menguntungkan 

baik di dalam 

negeri maupun 

luar negeri 

terutama dalam  

kegiatan Tri 

Dharma 

Perguruan Tinggi 

 

Kebijakan Kerja 

sama  

Adanya kebijakan 

kerjasama lokal dan 

nasional secara baik dan 

strategis (visi, misi, dan 

sasaran) 

Humas 

Adanya kebijakan 

kerjasama internasional 

secara strategis (visi, misi, 

sasaran) 

IRO 

Jumlah 

kerjasama lokal 

dan nasional 

Meningkatnya jumlah 

kerjasama dalam negeri 

yang memberi manfaat 

pada institusi. 

Humas 

Jumlah Meningkatnya jumlah IRO 
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kerjasama 

internasional 

kerjasama internasional 

yang memberi manfaat 

institusi UMG. 

Monitoring dan 

evaluasi 

Adanya monitoring dan 

evaluasi kerjasama baik 

dalam negeri maupun luar 

negeri yang dapat 

diketahui manfaatnya 

secara berkelanjutan. 

Humas, IRO, 

BPM 

XII. Terwujudnya  

sumber-sumber 

pendanaan 

melalui  

pengembangan 

unit usaha 

dibawah 

pengelolaan 

fakultas maupun 

universitas 

 

Pengembangan 

unit usaha 

Munculnya unit usaha 

yang memberi 

keuntungan secara 

ekonomis terhadap 

institusi UMG dalam 

jangka pendek 

Wakil Rektor II 

Adanya unit usaha yang 

memberi keuntungan 

secara ekonomis terhadap 

UMG dalam jangka 

panjang 

Wakil Rektor II 

Kebijakan 

Monev unit 

usaha 

Adanya kebijakan 

monitoring dan evaluasi 

pengembangan unit usaha 

yang akuntabel dan 

transparan 

Wakil Rektor II, 

BPM 

 

Gresik, 5 Agustus 2014 
Rektor 

 

 

 

Tri Ariprabowo, SE, MSi. 


