
  



KATA PENGANTAR 
 

Penyusunan evaluasi diri ini dilakukan sesuai dengan RPJP dan tata nilai yang 
melandasi pengelolaan perguruan tinggi. Evaluasi diri dilaksanakan dengan cara 
menilai, menelaah serta menganalisis keseluruhan sistem yang terdiri dari aspek 
input seperti visi misi tujuan sasaran, mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, 
pembiayaan, sarana dan prasarana; dari aspek proses seperti tata pamong, 
penjaminan mutu, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, 
suasana akademik, sistem informasi  serta PPKM dan kerjasama; dari aspek 
keluaran  seperti lulusan, karya mahasiswa; dari aspek hasil seperti publikasi, 
HaKI/Paten dan dari sisi dampak dari hasil PPKM.   
 
Data yang diperoleh dari semua unit diolah dan dianalisis dengan pendekatan 
SWOT. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam rumusan strategi pemecahan 
masalah serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program secara 
berkelanjutan. Kekuatan yang ada dimanfaatkan untuk perluasan dan 
pengembangan program.  Data yang disajikan dalam laporan ini disusun dengan 
sangat jelas disertai kurun waktu keberlakuan peristiwa yang dilaporkan didukung 
dengan rujukan silang antar komponen.  
 
Data dalam evaluasi diri diolah dengan metode kualitatif serta kuantitatif yang 
memadai sehingga menjadi  mudah untuk penyusunan rumusan masalah yang kritis, 
jujur, cermat, terbuka, analitis, sistematis dan sistemik. Penilaian atas fakta 
dilakukan secara sangat tepat dan penempatan aspek dalam komponen evaluasi diri 
dilakukan secara tepat, aspek kekuatan dan kelemahan dilihat dari internal, peluang 
dan ancaman dilihat dari aspek eksternal. Dengan demikian strategi dan program 
yang dikembangkan menjadi sangat layak dan sangat realistik. Sajian evaluasi diri 
dilakukan secara komprehensif serta mengungkapkan interaksi antar komponen 
juga antar standar, keterkaitannya dengan visi misi dan tujuan yang telah 
dicanangkan oleh Universitas Padjadjaran. 
 
Dengan telah selesainya penyusunan evaluasi diri ini diharapkan Universitas 
Padjadjaran dapat memenuhi standar kualifikasi sangat baik pada akreditasi institusi 
gelombang ketiga pada tahun 2018 ini. 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 
 

 
Universitas Padjadjaran secara resmi berdiri pada tanggal 18 September 1957 
berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1957, dengan 
nama Universitas Padjadjaran. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
serta dinamika masyarakat, Universitas Padjadjaran yang pada awal pendiriannya 
hanya terdiri atas empat (4) fakultas, saat ini fakultas yang ada di Universitas 
Padjadjaran membawahi 16 fakultas dan satu Sekolah Pascasarjana. Keenam belas 
fakultas ini adalah : (1) Fakultas Hukum, (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (3) 
Fakultas Kedokteran, (4) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, (5) 
Fakultas Pertanian, (6) Fakultas Kedokteran Gigi, (7) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, (8) Fakultas Ilmu Budaya, (9) Fakultas Psikologi, (10) Fakultas Peternakan, 
(11) Fakultas Ilmu Komunikasi, (12) Fakultas Ilmu Keperawatan, (13) Fakultas 
Perikanan dan Kelautan, (14) Fakultas Teknologi Industri Pertanian, (15) Fakultas 
Farmasi, (16) Fakultas Teknik Geologi. 
 
Universitas Padjadjaran memiliki Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan 
Lingkungan hidup dalam Pembangunan Nasional” sebagai wahana landasan kerja 
multi dan interdisiplin, dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Pola 
Ilmiah Pokok (PIP) ini merupakan suatu pendekatan sistem semesta berbagai 
kegiatan dalam meningkatkan suasana akademis di lingkungan Universitas 
Padjadjaran, sedangkan untuk  pengembangan dalam pembangunan nasional maka 
faktor eksernal diintegrasikan dalam pengembangan tridharma. 
 
Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal mendorong 
Universitas Padjadjaran senantiasa menyikapinya secara sistemik dan sistematis. 
Evaluasi diri universitas dilakukan secara terus menerus dan diupayakan selalu 
terjadi peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Renstra Unpad 2015 - 
2019 merupakan pengembangan dari Renstra Unpad sebelumnya yang disesuaikan 
dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun eksternal yang semakin 
kompleks. Penyusunan Renstra Unpad 2015-2019 didasarkan pada transformasi 
Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Renstra 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Common 
Goals (CGs) Provinsi Jawa Barat,  kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
dan tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals - SDGs). 
Di dalam Renstra Unpad tahun 2015 - 2019 terdapat 5 (lima) tema strategis yaitu:  
Terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik; Hasil riset dan 
inovasi unggul yang dilandasi Pola Ilmiah Pokok Unpad; Institusi dan program studi 
bereputasi unggul di kawasan regional;  Lulusan berdaya saing regional yang 
menjunjung budaya lokal; dan Kemaslahatan bersama melalui konsep pentahelix.  
Setiap tema stratejik pengembangan pendidikan tersebut diturunkan ke dalam 
program kerja Universitas Padjadjaran sesuai dengan kebijakan pembangunan 
jangka menengah, yang menekankan kepada tiga tantangan utama yaitu:  

1. Pemerataan dan perluasan akses; 
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan  
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. 

 



Laporan Hasil Evaluasi Diri Universitas Padjadjaran disusun berdasarkan analisis 
SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) terhadap komponen akademik yang 
mencakup 7 standar yaitu : 1)  Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. 2) Tatapamong, 
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu. 3) Mahasiswa dan 
Lulusan. 4) Sumber Daya Manusia. 5) Kurikulum, Pembelajaran, dan suasana 
Akademik. 6) Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana. 7) Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat, dan Kerjasama.   
 
 
Analisis SWOT yang dilakukan pada komponen di atas didasarkan pada sumber 
informasi antara lain berupa Statuta Universitas, Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan Universitas, Rencana Strategis Universitas, Rencana Operasionalisasi 
Universitas, dan Laporan Kinerja Universitas. Pada setiap data yang terpilih 
dilakukan analisis untuk  menemukan faktor yang terkategori sebagai faktor 
kekuatan dan kelemahannya, kemudian faktor yang datang dari luar dikategorikan 
sebagai faktor peluang dan ancaman. 
 
Dari hasil analisis SWOT diketahui bahwa visi, misi yang kemudian dituangkan 
dalam  tujuan serta sasaran yang jelas telah menjadi kekuatan nyata karena sudah 
sangat realistis dan terukur, hal ini nampak dari adanya keterkaitan antara visi, misi, 
tujuan dan sasaran. Visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Padjadjaran sudah 
menjadi pedoman bagi semua civitas akademika Universitas Padjadjaran dan 
sebagai acuan dalam penyusunan Renstra dan Renop.Visi dan misi Unpad dijadikan 
pedoman, dan rambu-rambu serta acuan pelaksanaan renstra, pelaksanaan misi, 
pencapaian tujuan melalui strategi dan relevan terhadap permasalahan nasional dan 
internasional. Reputasi Unpad (peminat tertinggi  selama 7 tahun). Tahun 2018  
hanya menerima 3% SNMPTN pilihan 1. Kompetensi dosen (tren lebih dari 80% 
dosen Unpad berkualifikasi Doktor). Tenaga kependidikan  bersertifikat sesuai  
jabatan fungsional. Program Doktor  by research dan program fast track strata S2 ke 
S3 meningkatkan  lulusan tepat waktu dan publikasi internasional; ; Kesiapan tata 
kelola, kurikulum, sarana dan prasarana untuk mengintegrasikan aktivitas  tridharma 
( Gedung Komunitas Unggulan, pengembangan kampus (Dipatiukur, Jatinangor, dan 
Pangandaran  Arjasari). Tata pamong telah tertata dengan baik sehingga proses 
penyelenggaraan tridharma dapat berjalan dengan efisien mengikuti SOP. Sistem 
pengelolaan aktivitas tridharma menggunakan  Sistem Informasi Administrasi 
Terpadu (SIAT) dan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis Oracle untuk 
untuk meningkatkan kecepatan e-office,  efisiensi administrasi perkantoran 
(termasuk paper less ), transparansi, hingga akuntabilitas. Mekanisme koordinasi 
antar pimpinan unit/direktorat. Jumlah penelitian dosen yang sangat memadai dan 
berskala internasional serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen akan 
mempercepat proses studi mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan. 
Memiliki jaringan  kerjasama yang luas (lembaga endidikan, organisasi profesi, 
institusi pemerintahan, dan industri dalam maupun luar negeri). Adanya mekanisme 
untuk menjaga kualitas penelitian dan  program yang mengintegrasikan kegiatan 
penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa. Standar Manajemen Unpad sudah 
memiliki manual mutu untuk standar Suasana AkademikKompetensi dosen yang 
memadai ditunjukkan oleh tren ke depan di mana lebih dari 80% dosen Unpad 
berkualifikasi Doktor. Tenaga kependidikan  yang trampil dengan pendidikan minimal 



sarjana sebanyak 746 orang dan minimal D3 sebanyak 155 orang. Kekuatan lain 
yang dimiliki universitas padjadjaran berasal dari tata pamong dimana pelaksanaan 
rencana strategis universitas padjadjaran telah ditunjang dengan kelengkapan 
struktur yang terdiri dari MWA, SA, Rektorat dan Direktorat. Semua aturan dan 
standar operasional sudah diikuti dengan fungsi kendali dan penjaminan mutu atas 
kinerjanya mulai tingkat program, fakultas dan terintegrasi di tingkat universitas. 
Kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya  melahirkan multy efek bagi munculnya 
kekuatan yang berupa, peningkatan kualitas penyelenggaraan (berupa inovasi 
model juga metode pembelajaran) maupun mutu pendidikan di universitas 
padjadjaran. Jumlah peminat yang besar sebagai wujud tingkat apresiasi yang 
tingggi (atas rate return dan kepuasan) pada universitas padjadjaran telah 
menjadikan kualitas row-input yang semakin berkualitas. Kekuatan berikutnya dalam 
Rekrutmen Mahasiswa Universitas Padjadjaran memiliki tingkat keketatan yang 
sangat tinggi karena Unpad menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling banyak 
peminatnya, untuk tahun 2015 yang ikut seleksi 164.816 orang sedangkan yang 
diterima lulus seleksi 7.971 orang, tahun 2016 yang ikut seleksi 160.949 orang 
sedangkan yang diterima lulus seleksi 8.369 orang, sedangkan tahun 2017yang ikut 
seleksi 142.265 orang sedangkan yang lulus seleksi 8.000 orang. Dengan sebaran 
seluruh propinsi di indonesia dan  474 mahasiswa asing dari berbagai negara. 
Kualitas lulusan yang baik diindikasikan oleh penyerapan lulusan (kurang dari 6 
bulan) di lebih dari 1849 institusi. Penerapan keilmuan di tempat bekerja yang tinggi. 
Adanya jejaring alumni  yang menduduki posisi penting di berbagai institusi yang 
dimanfaatkan untuk kerjasama dan  informasi kerja. Manajemen penyelenggaraan 
penelitian/pengabdian/kerjasama yang efektif dan efisien. Kekuatan lain yang dimiliki 
universitas padjadjaran adalah dalam aspek tenaga pendidik yang terdiri dari Guru 
besar 145 orang, Lektor Kepala 421 orang, Lektor 934 orang, Asisten 229 orang dan 
tenaga pengajar 17 orang, memiliki rasio yang sangat memadai dengan jumlah 
mahasiswa 35.888 orang. Serta didukung oleh tenaga kependidikan sejumlah 1.896 
orang. Komitmen sumber daya yang dimiliki telah bersinergi dengan kekuatan-
kekuatan lain yang dimiliki universitas, seperti suasana akademik yang terus 
berkembang, kurikulum yang rutin ditinjau ulang hingga tetap sejalan dengan visi 
misi dan perkembangan ilmu serta  relevan dengan tuntutan masyarakat pengguna. 
Aspek pembiayaan, sarana dan prasarana yang terus berkembang di universitas 
padjadjaran sudah sangat memadai dengan anggaran sejumlah 
Rp.3.519.532.255.468 (tiga triliun lima ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga 
puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan 
rupiah) selama 3 tahun terakhir, secara nyata telah memberi dorongan bagi 
munculnya suasana akademik dan suasana riset serta pengabdian kepada 
masyarakat, melalui berbagai jalur dan pembiayaan (fasilitas) juga informasi, 
menghasilkan jumlah riset (yang didanai unpad, dikti seperti hibah kompetisi), hak 
paten, di universitas padjadjaran terus meningkat dari tahun ke tahun. Sistem 
informasi digital pendukung aktivitas Tridharma telah berdampak pada transparansi 
proses Pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat. Sistem pengelolaan 
sarana dan prasarana telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi 
Terintegrasi (SIAT) dan SIMAK BMN. Mekanisme serta kebijakan dalam sistem 
penjaminan mutu UNPAD telah berjalan efektif. Kekuatan berikutnya yang dimiliki 



Universitas Padjadjaran yaitu  Penelitian  yang dibiayai oleh institusi internal maupun 
eksternal dan pribadi yang jumlahnya sangat banyak yaitu sebanyak 2439 judul 
penelitian. Dari jumlah ini Judul penelitian dapat dipublikasikan sejumlah 1584 artikel 
yang dipublikasikan di berbagai jurnal  di nasional maupun internasional. Jurnal 
ilmiah yang tercatat dalam indeks  sitasi internasional selama 3 tahun terakhir  
berjumlah 464 artikel. Demikian juga dengan Pengabdian kepada Masyarakat, dan 
Kerjasama yang berjumlah 288 MoU dan PKS dalam negeri dan sebanyak 68 MoU 
kerjasama dengan lembaga di luar negeri.    

Selain kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki Universitas Padjadjaran sendiri 
menyadari masih adanya kelemahan. Kelemahan yang paling disadari benar dari 
evaluasi diri ini adalah masih perlunya peningkatan penyadaran mengenai  
pentingnya pendataan pendokumentasian untuk setiap kegiatan dan 
mengintegrasikannya melalui sebuah sistem yang terpusat. Hal lain yang masih 
perlu ditingkatkan terkait dengan aspek tata pamong, struktur organisasi yang sudah 
baik dalam beberapa kegiatannya sebagian belum sepenuhnya ditopang standar 
operasional yang rinci, kekurangan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kelemahan 
seperti koordinasi ditingkat pelaksana, yang pada akhirnya bermuara pada kurang 
efisien dan efektifnya kinerja lembaga. Dilihat dari faktor kelemahan Kemandirian 
finansial dan penerimaan nontuition fee. Akreditasi internasional baru untuk 3 
program studi. Integrasi Tridharma yang berorientasi pada pembangunan nasional 
masih hrs ditingkatkan.  Kekurangpastian alokasi anggaran infrastruktur dari 
Pemerintah Pusat kepada PTN Badan Hukum. Ketergantungan Unpad pada sistem 
kepegawaian negara yang berlaku umum untuk pegawai negeri. Masih terdapat 
SDM yang beban kerjanya rendah. Publikasi hasil penelitian dosen di jurnal ilmiah 
belum merata. Kemampuan komunikasi aktiv bahasa inggris dan refleks aplikasi 
keilmuan lulusan. hasil penelitian yang berkontribusi pada isu nasional dan  
Paten/HaKI masih harus ditingkatkan. Intensitas kerjasama dengan stake holder 
bisnis dan Kerjasama bidang pelayanan masyarakat level internasional masih harus 
ditingkatkan. 
 
Dilihat dari aspek Peluang maka terdapat beragam skema kerjasama Kementerian 
Negara Pemuda dan Olahraga RI. Adanya peluang Kerjasama dengan Jepang 
untuk hilirisasi produk unggulan. Regulasi pemerintah untuk Pengelolaan keuangan 
PTNBH mengijinkan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat pengguna. Pemerintah memberi  otonomi 
pengelolaan perguruan tinggi. Banyaknya tawaran kerjasama/pendanaan penelitian 
dan PPM dari dalam dan luar negeri untuk peningkatan permintaan produk 
komersial hasil riset. Produk-produk unggulan yang dihasilkan Unpad terus 
berkembang sehingga menjadi potensi besar untuk kebutuhan solusi masalah 
nasional. Kesiapan kawasan Sains dan Teknologi unpad (hub antar bridger 
pentahelix) membuka Peluang kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar 
negeri 
 
Beragam tantangan yang dihadapi Universitas Padjadjaran antara lain Alokasi 
formasi rekrutmen dosen baru dengan jumlah dosen yang pensiun tidak seimbang 
Adanya Pakta MEA, AFTA, APEC. Semakin tingginya kompetisi riset antara institusi 
riset/pendidikan tinggi, Kebijakan pemerintah mengenai dosen/peneliti asing mengjar 
di Indonesia, SDM yang menguasai sistem keamanan informasi atau cyber security 
masih terbatas, proses regenerasi dosen baru terhambat  proses rekrutme,m SDM 



yang menguasai sistem keamanan informasi atau cyber security masih terbatas, 
Infiltrasi universitas  asing dan meningkatnya tuntutan pengguna dari pasar kerja 
terhadap kompetensi lulusan yang spesifik 
Dari hasil evaluasi diri ini, menunjukan bahwa untuk mencapai universitas unggul, 
universitas padjadjaran dengan segenap komponennya masih dituntut untuk terus 
menerus diusahakan  secara maksimal. 
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TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI  

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 
 

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Padjadjaran  
 

Fasilitator : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan 

  2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber 
Daya 

  3. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada 
Masyarakat,Kerja Sama, dan Korporasi 
Akademik 

  4. Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, 
dan Sistem Informasi 

 
 

 Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si 
 Wakil Ketua :  Yuyun Hidayat, MT., Ph.D 

    
 Tim Evaluasi Diri 

Standar  1 
:  
 

1. Dra. Titin Herawati, M.Si. 
2. Prof. Dr. Ir. Imas Setiasih, S.U 
3. Mutakin, S.Si., Apt., Ph.D. 
4. Alan Ridwan Maulana, S.Si.M.Ikom. 

 
 Tim Evaluasi Diri 

Standar 2 
: 1. Asep Sutiadi, .Sos., M.Si. 

2. Dr. Iwan Hastiawan, MS 
3. Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., PhD. 
4. Nani Suryani, S.Sos. 
5. Dadang Abdurahim, S.H.  

 
 Tim Evaluasi Diri 

Standar 3 
: 1. dr. Trully Deti Rose Sitorus, M.Si., SpFK. 

2. Dr. R. Dudy Heryadi, M.Si. 
3. Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S. 
4. Puji Prihandini, S.Ikom., M.Ikom.  
5. Aji Sasongko, S.Pd., M.Si. 
 

 Tim Evaluasi Diri 
Standar 4 

: 1. Nani Damayanti, S.S., M.Hum., Ph.D. 
2. Dr. Entang Adhymuhtar, M.S.  
3. Drs. Gatot Riwi Setyanto, M.Si. 
4. Arif Firmansyah, S.Si., M.T. 
5. Sarif, S.Sos. 
 

 Tim Evaluasi Diri 
Standar 5 

: 1. Rangga Saptya Mohamad, S.Kom., M.Ikom.  
2. Dra. Kokom Komariah, M.Si. 
3. Cicah Aisyah, M.AP. 
4. Dra. Suhaeni., M.Si.  
 

 Tim Evaluasi Diri 
Standar 6 

: 1. Dr. Irwan Ary Dharmawan, M.Sc. 
2. Dr. Teuku Yan Waliana Muda Iskandarsyah, S.T., M.T. 



3. Kusna Dipayana, S.Sos 
4. Edward Henry, S.IP., M.M. 
5. Suryaman,S.Si. 
6. Ma’mun Fakhrudin, S.Sos 
 
 

 Tim Evaluasi Diri 
Standar 7 

: 1. Dr. Togar Saragi, M.Si. 
2. Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, Sp.A(K). 
3. Dr. Sinta Ningrum, MT  
4. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., PhD. 
5. Ofiar Murwanti, S.Pd., MIB. 
6. Gumelar Sunda Wibawa Rukmana, S.E.,M.M. 

 
     Tim Layout : 1. Krisna Eka Pratama, S.Pi. 
  2. Dra. Wati Sukmawati 
  3. Denden Firman Arief, S.IP 
  4. Kansy Haikal , A.Md. 
  5. Toni Pramulyandi, S.Pt. 
  6. Sholeh Qomaruddin, S.Hum. 
  7. Fendria Yudha, S.AB. 
  8. Alfiyana Yanuar, A.Md 
   
      Tim SAPTO  : 1. Dedi Rustandi, S.Si, M.T. 
  2. Dyah Pralampitawati Nurul Qudsiyah, S.T. 
  3. Listiani Sugiyono, S.Pt. 
   
      Sekretariat  : 1. Catur Retno Wulandari, S.AP. 
  2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md. 
  3. Yulinurpin, S.S.Pt. 
  4. Yadi Mulyadi 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 
TIM KERJA EVALUASI DIRI 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 2018 
 
 

PENANGGUNG
JAWAB KOMPONEN URAIAN TUGAS 

A  
Komponen A: 
Visi, Misi, 
Tujuan dan 
Sasaran, serta 
Strategi 
Pencapaian 

 
1. Menilai visi dan misi lembaga yang 

menjadi dasar dan pedoman bagi 
berjalannya organisasi dan seluruh unit 
kerja yang berada di bawahnya; 

2. Menelaah rumusan tujuan dan sasaran 
unit kerja yang merupakan turunan dari 
tujuan dan sasaran lembaga; 

3. Menganalisis keterkaitan antara visi, misi, 
tujuan, dan sasaran lembaga. 

  
Komponen B: 
Tata Pamong, 
Kepemimpinan
, Sistem 
Pengelolaan 
dan 
Penjaminan 
Mutu 
 
 

 
1. Menilai sistem ketenagaan beserta fungsi 

dan tugas pokoknya; 
2. Menelaah kepemimpinan, dan pengalihan 

(deputizing) serta akuntabilitas 
pelaksanaan tugas; 

3. Menelaah partisipasi civitas academica 
dalam pengembangan kebijakan, serta 
pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan 
program; 

4. Menganalisis perencanaan program 
jangka panjang (Renstra) dan monitoring 
pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, 
sasaran dan tujuan program. 

5. Menilai efisiensi dan efektivitas 
kepemimpinan. 

6. Menelaah evaluasi program dan 
pelacakan lulusan yang dilakukan 
lembaga. 

7. Menilai pemanfaatan hasil monitoring dan 
evaluasi untuk perumusan perencanaan 
dan pengembangan program. 

8. Menilai dampak hasil evaluasi program 
terhadap pengalaman dan mutu 
pembelajaran mahasiswa. 

9. Menilai pengelolaan mutu secara internal 
pada tingkat program studi (misalnya 
kajian kurikulum, monitoring dan 
mekanisme balikan bagi mahasiswa, 
dosen dan penguji eksternal). 

10. Menganalisis hubungan dengan 
penjaminan mutu pada tingkat lembaga. 

11. Menilai dampak proses penjaminan mutu 



terhadap pengalaman dan mutu hasil 
belajar mahasiswa. 

12. Menilai metodologi baku mutu 
(benchmarking). 

13. Menelaah pengembangan dan penilaian 
pranata kelembagaan.  

14. Menilai evaluasi internal yang 
berkelanjutan. 

15. Menganalisis pemanfaatan hasil evaluasi 
internal dan eksternal/akreditasi dalam 
perbaikan dan pengembangan program. 

16. Menelaah kerjasama dan kemitraan 
instansi terkait dalam pengendalian mutu. 

 
  

Komponen C:  
Mahasiswa dan 
Lulusan 
 

 
1. Menelaah sistem rekrutmen dan seleksi 

calon mahasiswa. 
2. Menelaah profil mahasiswa: akademik, 

sosio-ekonomi, pribadi (termasuk 
kemandirian dan kreativitas). 

3. Menelaah keterlibatan mahasiswa dalam 
berbagai komisi yang relevan. 

4. Menelaah kegiatan ekstra-kurikuler. 
5. Menelaah keberlanjutan penerimaan 

mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 
kebutuhan akan lulusan program studi). 

6. Menilai pelayanan untuk mahasiswa: 
a. Bantuan tutorial yang bersifat 

akademik. 
b. Informasi dan bimbingan karir. 
c. Konseling pribadi dan sosial. 

7. Menelaah kompetensi dan etika lulusan 
yang diharapkan. 

8. Mengevaluasi hasil pembelajaran: 
a. Kompetensi yang dicapai 

dibandingkan dengan yang 
diharapkan. 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai 
dengan tuntutan dan kebutuhan 
pemanfaat lulusan. 

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, 
dan kurun waktu penyelesaian studi 
mahasiswa (termasuk IPK dan 
yudisium lulusan). 

d. Kepuasan lulusan. 
9. Menelaah kepuasan pemanfaat lulusan 

dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 
10. Menelaah produk program studi berupa 

model-model, karya inovatif, hak paten, 
hasil pengembangan prosedur kerja, 



produk fisik sebagai hasil penelitian.  
 

  
Komponen D: 
Sumber Daya 
Manusia 
 

 
1. Mengevaluasi sistem rekrutmen dan 

seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 
2. Menelaah pengelolaan dosen dan tenaga 

kependidikan. 
3. Menelaah profil dosen dan tenaga 

pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, 
ketersediaan (kecukupan, kesesuaian, 
dan rasio dosen-mahasiswa). 

4. Menelaah karya akademik dosen (hasil 
penelitian, karya lainnya). 

5. Menelaah peraturan kerja dan kode etik. 
6. Pengembangan staf. 
7. Menilai keberlanjutan pengadaan dan 

pemanfaatannya. 
 

 
 

 
Komponen E: E: 
Kurikulum, 
Pembelajaran, dan 
Suasana Akademik 

 
1. Menilai kesesuaian kurikulum dengan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran.  
2. Menilai relevansi kurikulum dengan 

tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 
3. Menelaah struktur dan isi kurikulum 

(keluasan, kedalaman, koherensi, 
penataan/ organisasi). 

4. Menilai derajat integrasi materi 
pembelajaran (intra dan antar disiplin 
ilmu). 

5. Menilai kurikulum lokal yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat terdekat 
dan kepentingan internal lembaga. 

6. Menilai mata kuliah pilihan yang merujuk 
pada harapan/kebutuhan mahasiswa 
secara individual/kelompok mahasiswa 
tertentu. 

7. Menelaah 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 
pemerolehan pekerjaan. 

8. Misi pembelajaran 
a. Menelaah pengembangan/pelatihan 

kompetensi yang diharapkan. 
b. Menilai efisiensi internal dan eksternal. 

9. Mengajar:   



a. Menilai kesesuaian strategi dan 
metode dengan tujuan. 

b. Menilai kesesuaian materi 
pembelajaran dengan tujuan mata 
kuliah. 

c. Menilai efisiensi dan produktivitas. 
d. Menelaah struktur dan rentang 

kegiatan mengajar. 
e. Mengevaluasi penggunaan teknologi 

informasi. 
10. Belajar: 

a. Menelaah keterlibatan mahasiswa. 
b. Menelaah proses bimbingan 

skripsi/tesis/disertasi. 
c. Menganalisis peluang bagi mahasiswa 

untuk mengembangkan:  
1)  pengetahuan dan pemahaman 
materi khusus sesuai bidangnya,  
2)  keterampilan umum dan yang dapat 
dialihkan (transferable),  
3)  pemahaman dan pemanfaatan 
kemampuannya sendiri,  
4)  kemampuan belajar mandiri,  
5)  nilai, motivasi dan sikap. 

11. Menilai kemajuan dan keberhasilan 
belajar: 
a. Peraturan mengenai penilaian 

kemajuan dan penyelesaian studi 
mahasiswa. 

b. Strategi dan metode penilaian 
kemajuan dan keberhasilan 
mahasiswa. 

c. Penentuan yudisium (pernyataan 
kualitatif dari hasil belajar seorang 
mahasiswa pada akhir jenjang 
pendidikan). 

d. Penelaahan mengenai kepuasan 
mahasiswa. 

12. Menilai 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. 

13. Menilai mutu dan kuantitas interaksi 
kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan 
civitas academica lainnya. 

14. Menelaah rancangan menyeluruh untuk 
mengembangkan suasana akademik yang 
kondusif untuk pembelajaran, penelitian, 



dan pelayanan/ pengabdian kepada 
masyarakat. 

15. Menilai keikutsertaan civitas academica 
dalam kegiatan akademik (seminar, 
simposium, diskusi, eksibisi) di kampus. 

16. Menelaah pengembangan kepribadian 
ilmiah. 

17. Menilai hasil pembelajaran: 
a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan 

dengan yang diharapkan. 
b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai 

dengan tuntutan dan kebutuhan 
pemanfaat lulusan. 

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, 
dan kurun waktu penyelesaian studi 
mahasiswa (termasuk IPK dan 
yudisium lulusan). 

d. Kepuasan lulusan. 
18. Menelaah manfaat lulusan dan 

keberlanjutan penyerapan lulusan. 
19. Menelaah produk program studi berupa 

model-model, karya inovatif, hak paten, 
hasil pengembangan prosedur kerja, 
produk fisik sebagai hasil penelitian.  

 
  

Komponen F: 
Pembiayaan, 
Sarana dan 
Prasarana, serta 
Sistem Infoemasi  

 
1. Menelaah sistem alokasi dana. 
2. Menelaah pengelolaan dan akuntabilitas 

penggunaan dana. 
3. Menelaah keberlanjutan pengadaan dan 

pemanfaatannya. 
4. Menelaah pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana. 
5. Menelaah ketersediaan dan mutu gedung, 

ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, 
dll. 

6. Menelaah fasilitas komputer dan 
pendukung pembelajaran dan penelitian. 

7. Menilai kesesuaian dan kecukupan sarana 
dan prasarana. 

8. Menilai keberlanjutan pengadaan, 
pemeliharaan dan pemanfaatannya. 

9. Menelaah rancangan pengembangan 
sistem informasi. 

10. Menilai kecukupan dan kesesuaian 
sumber daya, sarana dan prasarana 
pendukung untuk pemberdayaan sistem 
informasi. 

11. Menilai fisiensi dan efektivitas 
pemanfaatan sistem informasi 



12. Menilai keberadaan dan pemanfaatan on-
campus connectivity devices (intranet). 

13. Menilai keberadaan dan pemanfaatan 
global connectivity devices (internet). 

 
 

  
Komponen G: 
Penelitian, 
Pelayanan/Pengab
dian kepada 
Masyrakat, dan 
Kerja Sama 

 
1. Menilai mutu, produktivitas, relevansi 

sasaran, dan efisiensi pemanfaatan  dana 
penelitian dan pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat. 

2. Menelaah agenda, keberlanjutan, 
diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ 
pengabdian kepada masyarakat. 

3. Menelaah kegiatan penelitian dan 
pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat bersama dosen dan 
mahasiswa. 

4. Menelaah banyak dan mutu kegiatan 
penelitian dan pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
mahasiswa. 

5. Menganalisis hubungan antara 
pengajaran, penelitian dan 
pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat. 

6. Menelaah banyak dan mutu kegiatan 
penelitian dan publikasi dosen. 

7. Menganalisis hubungan kerjasama dan 
kemitraan penelitian dengan lembaga 
dalam dan luar negeri. 

8. Menilai mutu dan kurun waktu 
penyelesaian skripsi/tesis/disertasi 
(termasuk proses penulisan tesis dan 
pembimbingannya). 

9. Menelaah publikasi hasil penelitian, karya 
inovatif, dan rangkuman 
skripsi/tesis/disertasi. 

10. Menelaah kerjasama dengan instansi 
yang relevan. 

11. Menelaah monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kerjasama. 

12. Menilai hasil kerjasama yang saling 
menguntungkan. 

13. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama  
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BAB I 
 

DESKRIPSI SWOT 
	
A : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  

1. 1. Visi 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen 
Pendidikan Nasional 2005-2025 dan rencana stratejik Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019, Unpad melakukan 
penyesuaian periodisasi RPJP Unpad 2007-2026 menjadi RPJP Unpad 
2007-2024. Penyesuaian periodisasi ini menyebabkan terjadinya percepatan 
pencapaian visi Unpad 2022-2026, sehingga visi Unpad “menjadi 
universitas riset dan berdaya saing internasional”  

Visi Unpad ini merupakan visi jangka panjang yang dinamis. Kata kunci yang 
terdapat dalam visi ini adalah Universitas riset dan Universitas berdaya saing 
internasional (2024) seperti tercantum dalam Gambar 1.1  

 

Gambar 1.1 Tahapan Pencapaian Grand Strategy Unpad 

 

Pengertian Universitas riset adalah bahwa semua program unggulan yang 
dilaksanakan dalam rangka proses bisnis Unpad harus membawa 
akselerasi peningkatan Jumlah riset, publikasi, kualifikasi SDM, dan 
kolaborasi dengan stake holder, dengan tujuan akhir memberikan impact 
terhadap kemaslahatan masyarakat. Salah satu indikator keunggulan Unpad 
pada Sinta (Science and Technology Index) pada web 
http://sinta2.ristekdikti.go.id/ adalah jumlah publikasi di Jurnal Internasional 
bereputasi (Scopus). Unpad memiliki posisi yang tinggi dalam hal h-index 
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maupun jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Hal ini 
berdampak pada peningkatan kualifikasi SDM Guru Besar, maupun jabatan 
fungsional lainnya.  
 
Dengan semakin banyak SDM berkualifikasi Guru Besar, semakin banyak 
variabel tata kelola yang dapat ditingkatkan, seperti jumlah mahasiswa pasca 
sarjana, grant penelitian, output riset, jumlah kerja sama dengan stakeholder, 
sumber-sumber keuangan dari non-tuition, sehingga tujuan pemerintah 
membentuk PTN BH yang otonom dan World Class University dapat segera 
terwujud. 
 
Secara bertahap kondisi Unpad menjadi universitas riset dan berdaya saing 
internasional direalisasikan melalui pewujudan tata pamong dan tata kelola 
intitusi yang efektif dan efisien, penyelenggaraan pendidikan berbasiskan 
hasil riset, dan penyelengaraan penelitian civitas akademika yang 
menghasilkan luaran (output) dan dampak jangka panjang (outcome) 
bereputasi. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad “Bina Mulia Hukum dan 
Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional” menjadi landasan 
falsafah dalam pencapaian Visi dan Misi Unpad, sebagai bagian pentahapan 
dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Unpad di atas yang telah 
tertuang di dalam dokumen statuta Unpad. 
 
Kata kunci yang kedua adalah Universitas berdaya saing internasional. 
QS World University Rankings (QS WUR) merupakan publikasi peringkat 
universitas yang dilakukan oleh Quacquarelli Symonds (QS) yang di-release 
tahunan. QS World University Rankings menjadi satu-satunya acuan 
RISTEKDIKTI untuk pemeringkatan universitas di Indonesia. Pada tahun 
2018-2019, Universitas Padjadjaran telah menempati posisi 651-700 QS 
World University Rangking, atau posisi ke-4 di tingkat Nasional.  

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Unpad dilakukan dengan 
melibatkan masukan dari berbagai pihak meliputi: stakeholders internal dan 
eksternal. Dari lingkungan internal meliputi seluruh pimpinan perguruan tinggi 
dari tingkat Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil 
Rektor III, dan Wakil Rektor IV, para pimpinan fakultas (Fakultas Hukum, 
Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas 
Peternakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran Gigi, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi, 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, 
Fakultas Farmasi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Geologi, 
Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian) dan Sekolah 
pascasarjana, para ketua pusat unggulan (BUMN Center of Excellence 
(BCEs), Aliansi Strategis Unpad Jabar (ASUP JABAR), Sustainable 
Development Goals (SDGs), Maluku Corner, KST, AHS, ITRESS (PPSDAL), 
Arjasari), para kepala departemen, para ketua program studi, perwakilan 
dosen dan perwakilan tenaga kependidikan serta perwakilan mahasiswa 
(BEM dan BPM Universitas). Dari lingkungan eksternal meliputi pemerintah 
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provinsi (Gubernur Jawa Barat), dan pemerintah di tingkat kabupaten 
dan Kota di lingkungan Jawa Barat (Bupati Bandung, wali kota Bandung, 
bupati Sumedang, bupati Pangandaran, bupati Purwakarta), asosiasi 
pengelola program studi dan asosiasi profesi, swasta, dunia usaha dan dunia 
industri (bidang kesehatan, pangan, industri dan lingkungan). Di samping itu, 
juga dipertimbangkan kondisi internal dan eksternal baik dalam skala lokal, 
nasional dan global serta perkembangan terkini pendidikan tinggi di dalam 
dan luar negeri.  

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Unpad telah diturunkan sampai ke tingkat 
program studi dan unit pendukung serta telah disosialisasikan kepada semua 
stakeholder. Pemahaman dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa 
terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas sudah sangat baik 
seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei kepada dosen, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa mengenai pemahaman visi, misi, tujuan, dan 
sasaran Unpad.  

Untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran setiap program studi 
yang ada di Unpad konsisten dan selalu mengacu pada visi, misi, tujuan dan 
sasaran Universitas, maka dalam prosesnya selalu dikawal oleh sistem dan 
prosedur sebagai berikut:  

• Leadership System Unpad yang diuraikan secara lengkap di Standar 2 
Dokumen Borang APT Komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, 
Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu  

• Sistem Penjaminan Mutu Unpad yang diuraikan secara lengkap di 
Standar 2 Dokumen Borang APT Komponen Tata Pamong, 
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu  

• Prosedur Perancangan/Perubahan Kurikulum 

  

1.2. Misi 

Berdasarkan pada rumusan Visi di atas, maka Unpad menetapkan Misi-
nya, sebagai berikut:  

(M-1) : Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang  mampu 
memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders) jasa 
pendidikan tinggi. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat mulai dari proses perencanaan, 
penyelenggaraan/implementasi, pelaporan, monitoring, dan 
evaluasi melalui standar terukur terhadap tahap masukan (input), 
proses (process), hasil (output), dan dampak (outcomes). 
 

(M-2) : Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing 
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internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna (stakeholders) 
jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual 
dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk 
menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional melalui 
penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi 
teknologi yang memiliki relevansi dengan tuntutan pengguna 
sesuai dengan posisi geografis kawasan di mana Unpad berada. 
 

(M-3) :  Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional 
dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. Yang 
dimaksudkan profesional dan akuntabel adalah setiap program 
selalu terukur ketercapaiannya, dalam hal perbaikan atau 
penyempurnaan yang mendesak berkaitan dengan peningkatan 
kualitas penyelenggaraan pendidikan di Unpad, kebijakan 
diterbitkan secara terbuka dengan memperhatikan kritik dari 
segenap pihak. Selain itu, akuntabilitas ini juga dapat terlihat dari 
adanya laporan berkala setiap tahun, seperti: Laporan Kinerja 
Dosen, Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan (baik 
kemahasiswaan maupun akademik), adanya proses audit setiap 
tahun oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad. 
 

(M-4) : Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran 
budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 
Misi ini dimaksudkan untuk menata Unpad menuju institusi dengan 
sistem tatakelola PT yang otonom, akuntabel, efektif dan efisien 
dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi institusi berdasarkan pada 
keluhuran budaya lokal, budaya nasional dalam keragaman budaya 
dunia. 

 
1.3. Tujuan  

Tujuan adalah deskripsi spesifik untuk mencapai misi yang telah ditetapkan. 
Tujuan Unpad sebagaimana tercantum dalam Statuta Unpad (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia no 51 tahun 2015 tentang Statuta Unpad) 
adalah sebagai berikut: 

(T-1) : Teraihnya keunggulan institusi dan Program Studi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, teknologi serta 
pemenuhan tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian 
dan inovasi. 

 (T-2):  Tercapainya hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola 
Ilmiah Pokok Unpad.  

(T-3) :  Tercapainya institusi dan program studi bereputasi unggul di 
kawasan regional. 

(T-4) :  Terwujudnya kemaslahatan bersama melalui konsep pentahelix. 
(T-5) :  Terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik.  
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 (T-6) : Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam 
memperoleh pendidikan tinggi.  

(T-7) :  Tercapainya lulusan berdaya saing regional yang menjunjung 
budaya local  

 (T-8) : Terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi 
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.  

 (T-9) : Terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai 
dengan tuntutan publik.  

 (T-10) : Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam 
penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.  

 (T-11) : Tercapainya pemilikan sumber daya manusia yang kapabel dan 
profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

(T-12) : Terwujudnya pengembangan tata kelola yang akuntabel dan sesuai 
dengan perundang-undangan serta teraihnya sumberdaya finansial 
mandiri demi tercapainya stabilitas penyelenggaraan pendidikan 
tinggi.  

(T-13) : Terbentuknya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan 
keunggulan kinerja. 

 (T-14) : Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Sunda 
untuk meraih daya saing internasional.  

Ke empatbelas tujuan tersebut dicanangkan untuk mewujudkan Unpad 
menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi yang otonom dan akuntabel dalam 
menjalankan fungsi-fungsi institusi yang efektif dan efisien serta mandiri. 
Secara khusus tujuan tersebut memberikan landasan dan arah dari semua 
program strategis, program dan kegiatan yang direncanakan di lembaga 
serta unit-unit internal Unpad; mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengukuran serta pengendalian kegiatan-kegiatan akademik dan kegiatan 
terkait lainnya.  

1.4. Sasaran 

Melalui pernyataan visi, misi, dan tujuan institusional sebagaimana diuraikan 
di atas, Unpad menetapkan sembilan sasaran strategis yang diilhami oleh 
nilai pendirian perguruan tinggi yang tertuang dalam Statuta Unpad dan 
dilandasi oleh lima kebijakan utama Unpad. Ke-lima kebijakan utama itu 
adalah sebagai berikut:  

(K-1) : Mentransformasikan proses akademik yang berorientasi pada 
kemaslahatan pembangunan yang berkelanjutan. 

(K-2) :   Mewujudkan keunggulan akademik trandisipliner melalui 
pengarusutamaan riset dan optimasi potensi wilayah dalam 
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mengatasi permasalahan global.  
(K-3) :  Menerapkan nilai-nilai adiluhung budaya Sunda pada kehidupan 

akademik dalam konteks peradaban umat manusia.  
(K-4) :  Membangun kemandirian sumber daya melalui peningkatan 

kemitraan.  
(K-5) :  Mewujudkan tata kelola korporasi akademik yang sinerjik, 

berintegritas, akuntabel dan produktif (SIAP).  
 
Sembilan Sasaran Strategis Unpad adalah sebagai berikut: 
(S-1) : Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter responsible, 

excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative dan 
trust (RESPECT) dengan program utama peningkatan leadership 
dosen dan kualitas serta profesionalisme tenaga kependidikan.  
Sumber Daya Manusia (SDM) Unpad terdiri atas dua komponen 
utama, yaitu dosen dan tenaga kependidikan. Kedua komponen 
utama SDM ini merupakan human capital yang harus diberdayakan 
dan dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing. Untuk itu, dikembangkan program strategis Kepemimpinan, 
Integritas dan Talenta Akademik (KITA) untuk dosen dan program 
Profesional dan Inovatif di bidang Manajemen dan Administrasi 
(PRIMA) untuk tenaga kependidikan. Kedua program ini mempunyai 
tata nilai yang sama dan sesuai dengan budaya organisasi Unpad 
responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, 
creative, dan trust (RESPECT).  
Program KITA bagi dosen di antaranya dilakukan melalui kegiatan 
peningkatan kualifikasi akademik dosen hingga jenjang akademik 
doktor, sertifikasi pelatihan manajemen dan kepemimpinan dosen, 
serta peningkatan reputasi akademik dosen. Program PRIMA bagi 
tenaga kependidikan di antaranya dilakukan melalui kegiatan 
sertifikasi pelatihan manajemen dan administrasi di dalam (in-house 
training) dan di luar Unpad baik di dalam dan luar negeri. 
 

(S-2) :  Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan 
penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing 
Quality Improvement) dengan program utama peningkatan kualitas 
tata kelola dan kelembagaan.  
Tata kelola yang baik serta kelembagaan yang kuat merupakan hal 
yang penting dalam institusi sebagai learning organization. Unpad 
telah mengalami transformasi dari PTN Satker menjadi PTN dengan 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Saat ini 
Unpad mendapat mandat dari pemerintah menjadi PTN Badan 
Hukum (PTN-BH). Sebagai PTN-BH Unpad mempunyai otonomi 
akademik dan non-akademik yang lebih luas. Otonomi ini diberikan 
sebagai hak dengan kewajiban melaksanakannya secara 
transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu berkelanjutan 
untuk daya saing bangsa. Untuk melaksanakan kewajiban ini, 
dikembangkan program peningkatan kualitas tata kelola dan 
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kelembagaan sebagai PTN-BH. Tata kelola yang dikembangkan 
bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong peningkatan 
partisipasi aktif dari semua unit kerja dalam penyelenggaraan 
Tridharma. Upaya peningkatan kualitas tata kelola dan 
kelembagaan harus mendukung upaya-upaya pengarusutamaan 
riset dalam penyelenggaraan Tridharma. Kegiatan yang akan 
dilakukan terutama berupa penyusunan berbagai regulasi yang 
diperlukan untuk mengelola Unpad sebagai PTN-BH. Selain itu, 
berbagai prosedur operasional baku akan disusun untuk 
meningkatkan mutu layanan prima, sehingga tercapai kepuasan 
dan loyalitas dari penerima layanan di tingkat internal dan eksternal. 
Secara kelembagaan, di tingkat institusi Unpad, unit kerja akademik 
di program studi, maupun unit kerja non-akademik di berbagai 
struktur organisasi yang ada, perlu diterapkan prinsip peningkatan 
mutu berkelanjutan. Sebagai wujud penjaminan mutu eksternal, 
akan dilaksanakan kegiatan akreditasi dan sertifikasi hingga tingkat 
internasional.  
 

(S-3) : Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan 
berdaya guna melalui penggunaan bersama (resource sharing) 
dengan stakeholders dengan program utama optimalisasi 
pemanfaatan ketiga kampus Unpad (Unpad Triangle).  
Unpad memiliki kampus yang tersebar di kota dan kabupaten 
Bandung serta Kabupaten Sumedang. Potensi kampus ini perlu 
dikembangkan untuk menunjang kegiatan tridharma Unpad. Untuk 
itu pengelolaan kampus secara keseluruhan harus dilakukan secara 
efektif dan efisien. Untuk mencapai pengelolaan sarana dan 
prasarana yang efisien dan efektif maka dikembangkan program 
strategis optimalisasi kampus Unpad (Program Unpad Rumah Kita: 
Unpad Triangle). Melalui program ini akan dilaksanakan beberapa 
kegiatan seperti mengembangkan dan melaksanakan rencana 
induk ketiga kampus Unpad di Dipati Ukur (urban), Jatinangor 
(suburban) dan Arjasari (rural), mengelola sarana prasarana secara 
terpadu di antaranya melalui pengembangan Enterprise Resource 
Planning (ERP), dan mengembangkan sarana prasarana untuk 
kemahasiswaan seperti (student amenities), di antaranya 
pengembangan cafeteria/mensa, asrama/dormitory, sarana olah 
raga berupa kolam renang dan lain sebagainya.  
 

(S-4) : Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai 
keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan 
pengoptimalan SIAT dan digital information.  
Sistem informasi merupakan enabler untuk berbagai hal termasuk 
dalam bidang akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, 
pengembangan sistem informasi terintegrasi merupakan sasaran 
strategis yang akan dicapai melalui program strategis peningkatan 
dan optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) dan 
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e-information (e-Gentra Padjadjaran). Program strategis SIAT 
merupakan kelanjutan dari pengembangan SIAT akademik 
sebelumnya. Untuk saat ini akan dilaksanakan antara lain kegiatan 
optimalisasi pangkalan data Unpad, implementasi pelajaran daring 
dan implementasi e-office dan Decision Supporting Sysem (DSS). 
Program strategis e-Gentra Padjadjaran merupakan upaya untuk 
memperluas cakupan informasi atas berbagai hal yang telah 
dilaksanakan dan dicapai oleh Unpad melalui website Unpad. Peran 
diseminasi informasi didorong untuk dilakukan oleh seluruh warga 
Unpad baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Oleh 
karena itu, blog/Website Unpad perlu dikembangkan bersama oleh 
institusi dan individu sebagai upaya diseminasi informasi untuk 
mendorong rasa bangga dan motivasi prestatif untuk keunggulan 
akademik dari seluruh warga Unpad.  
 

(S-5) : Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, 
dan berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks 
pembangunan masyarakat Jawa Barat dengan program utama 
peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan 
pengabdian kepada masyarakat. Salah satu misi Unpad sejak 
berdirinya adalah dapat berkontribusi dalam memajukan 
pembangunan di Jawa Barat. Tuntutan kebutuhan masyakarat yang 
semakin kompleks memerlukan strategi dan pendekatan dari 
berbagai bidang. Pengembangan program-program terkait 
tridharma (pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat) di Unpad perlu terus diupayakan, termasuk 
pengembangan program multi kampus di Jawa Barat. Integrasi 
program-program tridharma yang berbasis pada Pola Ilmiah Pokok 
Unpad dan kearifan lokal akan mendekati penyelesaian berbagai 
permasalahan yang dihadapi masyakarat di Jawa Barat. Sasaran 
tersebut di atas akan diwujudkan dengan menerapkan strategi 
pembelajaran transformatif.  
 

(S-6) : Meningkatkan kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul 
dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan dengan 
program utama peningkatan inovasi, nilai tambah, daya saing dan 
hilirisasi produk unggulan serta pengembangan taman sains dan 
teknologi unpad.  
Keunggulan komparatif yang dimiliki Jawa Barat yang tidak dimiliki 
provinsi lain di Indonesia merupakan media yang dapat dijadikan 
model dan alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam 
pembangunan yang dapat diterapkan di wilayah lainnya di 
Indonesia secara Nasional, bahkan di tingkat Internasional. Oleh 
karena itu inovasi perlu terus dikembangkan untuk memperoleh 
Ipteks baru yang dapat diterapkan di masyarakat umumnya, 
khususnya di dunia Industri. Tiga aspek penting yang menjadi fokus 
dalam mendukung pembangunan Jawa Barat adalah bidang 
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kesehatan, pangan, energi dan lingkungan. 
 

(S-7) : Meningkatkan peran serta Unpad dan mitra strategisnya 
(akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, media) untuk 
perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan program utama 
peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 
mewujudkan common goals Jawa Barat dan SDGs. Konsep 
kerjasama yang dikembangkan Unpad adalah Pentahelix. Konsep 
Pentahelix menempatkan tidak hanya peran akademisi, bisnis, 
pemerintah, masyarakat saja untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarajat, tetapi peran media menjadi begaian penting dalam 
menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi bahkan menjadi sarana 
yang efektif sebagai sumber masukan untuk Unpad dalam 
mengembangkan rencana strategis program-program tridharma di 
Unpad. Sejak Unpad ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Badan 
Hukum (PTN-BH) telah membuka peluang kerjasama untuk 
menghasilkan produk yang dapat diproduksi oleh mitra strategis 
menjadi produk komersial berskala besar. Program-program 
pengembangan berbasis konsep pentahelix dapat mendorong 
terciptanya produk-produk inovatif yang dihasilkan perguruan tinggi.  
 

(S-8) : Mewujudkan peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan 
Jawa Barat dan Nasional (From West Java for Indonesia to the 
World through Sustainable Development Goals) dengan program 
utama peningkatan peran serta Unpad dalam mensukseskan CGs 
Jawa Barat (Program Unpad Nyaah ka Jabar) dan peningkatan 
animo masyarakat untuk memilih Unpad sebagai pilihan utama. 
Unpad didirikan sebagai wujud kehendak masyarakat Jawa Barat 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. 
Unpad memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan 
Jawa Barat. Arah dan tujuan pembangunan Jawa Barat telah 
disusun dengan penetapan Common Goals (CGs) Jawa Barat. Oleh 
karena itu, peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan 
Jawa Barat diwujudkan dalam program strategis untuk 
meningkatkan peran serta Unpad dalam mensukseskan CGs Jawa 
Barat (Program Unpad Nyaah ka Jabar). Program Unpad Nyaah ka 
Jabar telah dimulai dalam bentuk program afirmasi mahasiswa asal 
Jawa Barat yang telah meningkatkan akses masyarakat Jawa Barat 
untuk kuliah di Unpad. Program ini dikembangkan dalam beberapa 
kegiatan indikatif yaitu melakukan pendampingan kepada 
pemerintah daerah di Jawa Barat dalam pelaksanaan program 
pembangunan, melakukan pendampingan kepada perguruan tinggi 
di Jawa Barat, akselerasi pembangunan daerah melalui program 
Profesor Masuk Desa (PMD), dan mengembangkan program 
beasiswa ikatan dinas Jawa Barat. Melihat aspek kesejarahan dan 
rekam jejak kontribusi Unpad selama ini, diharapkan Unpad dapat 
menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Barat. Pilihan utama akan 
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tercapai karena keunggulan Unpad dan pengetahuan serta 
pengakuan masyarakat terhadap keunggulan tersebut. Untuk 
mencapai hal tersebut, dilakukan satu program strategis yaitu 
meningkatkan animo masyarakat untuk memilih Unpad sebagai 
pilihan utama (Program Unpad Kahiji). Program strategis ini 
dilakukan dengan dua kegiatan indikatif, yaitu meningkatkan 
promosi produk unggulan Unpad dan mengembangkan media 
center. Promosi produk unggulan Unpad dilakukan melalui media 
yang dimiliki Unpad maupun kerja sama dengan media sebagai 
bentuk kerja sama pentahelix. Media yang dimiliki Unpad 
dikembangkan dalam bentuk media center yang juga menjadi salah 
satu program unggulan Unpad. 
 

(S-9) :  Meningkatkan kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan 
yang akuntabel, transparan, dan cost effective dengan program 
utama peningkatan penerimaan non- tuition fee (Program Academic 
Enterprise dan dana abadi Unpad).  
Sebagai PTN-BH, Unpad memiliki otonomi non-akademik yang 
lebih luas, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pada saat yang 
bersamaan, otonomi tersebut harus disertai dengan pengelolaan 
keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective. Untuk 
mencapai hal strategis ini, maka dikembangkan program strategis 
untuk meningkatkan penerimaan non-tuition fee (Program Academic 
Enterprise dan dana abadi Unpad). Program strategis ini 
dilaksanakan lebih lanjut melalui kegiatan pembentukan unit usaha 
berbasis inovasi dan kepakaran, peningkatan produktivitas aset, 
dan pengelolaan dana abadi Unpad. 

Sembilan sasaran strategis tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui 
limabelas program strategis yaitu:  

1. Program Academic Leadership Grant (ALG 1.1.6) 
2. Program Pengembangan Jabatan Fungsional Tenaga 

Kependidikan (JFT 1.0) 
3. Peningkatan jumlah tenaga fungsional laboran 
4. Pengembangan riset transdisipliner melalui kerjasama (BUMN 

Center of Excellence, BCEs) 
5. Pengembangan pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi 

dan berkelanjutan (Maluku Corner) 
6. Pengembangan produk dan produk kebijakan berbsis keunggulan 

lokal 
7. Pembukaan Prodi Millenial:  

a. Ekonomi Digital 
b. Akuntansi Perpajakan 
c. Bahasa dan Budaya Tiongkok 
d. Manajemen Produksi Media 
e. Pariwisata Berkelanjutan 
f. Ilmu Berkelanjutan 
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g. Inovasi Regional 
h. Manajemen Sumber Daya Hayati 
i. Aktuaria 

8. Peningkatan akreditasi, sertifikasi dan reputasi kelembagaan 
9. Optimalisasi penggunaan sarana prasarana terintegrasi 
10. Program Hibah internal Universitas Padjadjaran (HIU) dengan titik 

berat Penelitian Jawa Barat, Citarum); Academic Leadership Grant 
(ALG1.1.6); Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran (ASUP 
JABAR); UNPAD-BUMN Center of Excellence (BCE) 

11. Pembentukan unit usaha berbasis inovasi dan kepakaran dalam 
bentuk Pusat Unggulan: 
a. Sustainable Development Goals (SDGs) 
b. UNPAD-BUMN Center of Excellence (BCE) 
c. Aliansi Strategis UNPAD Jabar 
d. Maluku Corner 
e. Academic Health System (AHS) 

12. Peningkatan Produktivitas asset 
13. Program peningkatan penerimaan nontuition fee (Program 

Academic Enterprise dan dana abadi Unpad)  
14. Program utama peningkatan peran serta Unpad dalam 

mensukseskan CGs Jawa Barat (Program Unpad nyaah ka Jabar) 
15. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran (ASUP JABAR) 

  
Kekuatan (Strength) 

l Otonomi Yang Lebih Luas Sebagai PTN-BH: Dengan status PTN-BH 
maka Unpad memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengembangkan 
program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat 
didukung melalui pengembangan program internasional bekerja sama 
dengan berbagai mitra kerja sama internasional yang saat ini telah 
mencapai 135 buah. Status sebagai PTN-BH memungkinkan Unpad 
untuk melakukan investasi pada sektor industri berbasis inovasi Unpad, 
sebagai start-up industry milik Unpad. Dalam hal ini, tantangan yang 
mengemuka adalah perolehan sumber daya finansial dan non-finansial 
untuk mendukung proses hilirisasi penelitian. Dalam proses perubahan 
status sebagai universitas PTN-BH, beberapa agenda penting dilakukan 
oleh Unpad. diantaranya adalah:  

1. Proses pengalihan aset 

2. Penataan regulasi kelembagaan yang menjamin agar Unpad tidak 
menjadi entitas yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi 
pendidikan tinggi, sebagaimana dikhawatirkan oleh masyarakat 

3. Peningkatan kemandirian keuangan 
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4. Peningkatan peran sebagai agen transformatif pembangunan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat 
Jawa Barat. 

l Kebijakan Yang Mendukung Pengembangan Program Studi 
Transdisipliner: Unpad saat ini telah memiliki berbagai program studi 
yang memperlihatkan diversitas keilmuan, termasuk program studi 
pascasarjana yang bersifat transdisipliner, seperti program studi 
Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan. Bahkan, program studi ini telah 
mempunyai kerja sama Double Degree dengan Mie University, Jepang; 
University of Twente dan International Institute of Social Studies 
Erasmus University di Belanda. Program Double Degree juga 
dilaksanakan antara program studi S1 Akuntansi dengan Northern Illinois 
University, USA; program studi S1 Ekonomi dengan Ajou University, 
Korea, Northampton University, Inggris dan IUJ, Jepang; program studi 
Magister Integrated Microfinance dengan Leiden University, Belanda, 
program studi Magister Ekonomi dengan Muenchen University of Applied 
Science, Jerman; program studi Magister Keperawatan dengan 
Quensland University; serta program Twinning S1 Kedokteran dengan 
University Kebangsaan Malaysia. Kerja sama ini tercapai berkat 
keberadaan alumni dari berbagai universitas luar negeri. Setiap tahun 
terdapat program bantuan fasilitasi kerja sama internasional yang 
dimanfaatkan oleh Unpad untuk pengembangan kerja sama akademik 
dalam bentuk double degree tersebut. Program Studi Magister 
Manajemen telah memperoleh akreditasi internasional ABEST21 yang 
menuntut peningkatan mobilitas mahasiswa yang bersifat resiprokal 
dengan universitas mitra di luar negeri.  

l Pengembangan Program Pasca Sarjana Berbasis Riset: Pada 
program pascasarjana, jumlah mahasiswa pascasarjana yang 
banyak dengan pengembangan kurikulum berbasis riset mendorong 
kualitas lulusan pascasarjana dalam bidang penelitian dengan luaran 
publikasi ilmiah. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lulusan 
pascasarjana yang dapat melakukan publikasi ilmiah di jurnal 
internasional bereputasi sebelum kelulusan. Hal ini dicapai dengan 
pengintegrasian penelitian dosen pembimbing bersama mahasiswa 
pascasarjana.  

l Dukungan Yang Besar Untuk Penelitian Unggulan Unpad: Dorongan 
untuk mengembangkan riset unggulan telah dilakukan dengan 
pembentukan champion research, sesuai dengan 5 pilar penelitian 
Unpad dalam Rencana Induk Penelitian, yaitu Kesehatan, Pangan, 
Energi, Lingkungan, Kebijakan, Informasi dan Budaya. Beberapa peneliti 
unggulan ini telah membentuk konsorsium penelitian, seperti Konsorsium 
Nanopartikel, Konsorsium Material Maju, Konsorsium Vaksin. Pusat 
penelitian yang unggul di Unpad berpotensi untuk diajukan menjadi 
Pusat Unggulan Iptek Nasional, seperti Pusat Penelitian Nanoteknologi, 
Teranostik, Herbal Molekuler, Kebijakan Publik, Pupuk Organik, dan lain-
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lain. Sarana prasarana disediakan disesuaikan dengan program 
unggulan ini, sehingga pada saat ini pun sedang dikembangkan lab riset 
Unpad khususnya untuk bidang nanoteknologi, teranostik dan herbal 
molekuler. Unpad terus meningkatkan alokasi dana PNBP nya untuk 
kegiatan riset unggulan produktif. Mulai tahun 2015, dilaksanakan 
Program Unggulan Academic Leaderships Grants (ALG 1.1.6). Program 
ini mendorong Profesor melaksanakan riset bersama dengan para 
Doktor yang sekaligus dapat mempercepat peningkatan kualifikasi 
menjadi Profesor. Jumlah Profesor Unpad yang mencapai 132 orang 
merupakan potensi untuk pengembangan kualitas riset, didorong 
priviledge seed funding untuk akselerasi hal tersebut.  

l Status Unpad sebagai PTN Mandiri dalam Bidang Penelitian: Kondisi 
yang mendukung budaya penelitian di Unpad mendorong dosen 
melakukan penelitian yang berkualitas sehingga layak memperoleh 
pendanaan penelitian kompetitif nasional dan internasional. Berbagai 
kerja sama internasional dalam bidang riset telah banyak dilakukan, baik 
melalui skema hibah kompetisi nasional (Kerja sama Luar Negeri dan 
Publikasi Internasional), maupun kompetisi internasional, seperti TWAS 
Unesco, USAID, JSPS, NIH, Uni Eropa dan lain-lain. Dosen Unpad 
banyak yang mengambil kesempatan studi di luar negeri sehingga 
mendorong kerja sama dan publikasi internasional. Produktivitas 
perolehan hibah ini telah menempatkan Unpad sebagai universitas 
dengan hibah terbanyak kedua. Selain itu dalam evaluasi kinerja 
penelitian, Unpad memperoleh pengakuan bintang emas terbanyak 
bersama 3 PTN terkemuka lainnya dan ditetapkan sebagai PTN mandiri 
dalam bidang riset. Hal ini menunjukkan pengakuan yang tinggi di tingkat 
nasional, yang merupakan potensi untuk kemajuan lebih lanjut dalam 
rangka daya saing regional khususnya di bidang riset.  

l Keaktifan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Nasional dan 
Internasional: Unpad aktif dalam penyelenggaraan berbagai seminar 
nasional dan internasional. Sebagian seminar internasional telah 
dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi profesi internasional, 
seperti PACA, AMEA, dan ASPA. Pada penyelenggaraan beberapa 
seminar internasional di Unpad, telah dilakukan kerja sama dengan 
penerbit jurnal ilmiah internasional, seperti Elsevier sehingga artikel 
ilmiah terpilih dapat dimasukkan ke dalam prosiding yang terindeks 
Scopus. Untuk meningkatkan kualitas publikasi internasional, Unpad 
telah memiliki 6 jurnal ilmiah terakreditasi yang sebagian telah 
mendapatkan pengakuan internasional melalui berbagai indeks dan link, 
seperti Pubmed, CrossRef, DOAJ dan lain-lain. Dengan upaya ini, 
Unpad terus meningkatkan jumlah penelitiannya, sehingga Unpad 
berada pada ranking ke-7 universitas di Indonesia yang paling produktif 
dalam publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus.  

l Tingkat Keketatan Mahasiswa Unpad Semakin Meningkat: Unpad 
sebagai universitas dengan jumlah pendaftar calon mahasiswa 
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terbanyak, yang mencapai 77.447 pendaftar pada tahun 2015, 
mempunyai angka keketatan yang tinggi (rerata sebesar 1:26), sehingga 
Unpad memiliki input mahasiswa yang lebih baik. Hal ini ditunjang pula 
dengan kebijakan rasionalisasi daya tampung mahasiswa di berbagai 
program studi dengan penurunan jumlah sekitar 27%. Peningkatan 
jumlah pendaftar ini tidak lepas dari dukungan pemerintah untuk 
memberikan akses yang sama, dengan pembebasan biaya ujian masuk 
maupun pemberian beasiswa Bidik Misi. Jaminan bahwa di Unpad tidak 
boleh ada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan biaya karena 
masalah ekonomi pun, memberikan kepastian kepada mahasiswa untuk 
lebih fokus pada masalah akademik tanpa gangguan faktor ekonomi 
tersebut.  

l Keunggulan Komparatif Unpad Dengan Keunikan Budaya Khas 
Jawa Barat: Unpad telah memiliki program studi Sastra Sunda dengan 
keunikan budaya khas Jawa Barat yang dapat menarik minat mahasiswa 
dan dosen dari luar negeri untuk mempelajari lebih jauh. Saat ini 
terdapat 1215 mahasiswa asing yang belajar di Unpad melalui program 
beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, Darmasiswa, pada program 
studi reguler maupun double degree.  

l Potensi Kampus Utama Yang Luas Dan Tersebar (Campus 
Triangle): Untuk memfasilitasi berbagai kegiatan akademik pada 
program studi yang beragam tersebut, Unpad memiliki 3 kampus 
utama yang luas di Kota Bandung (25 hektar), Jatinangor (178 hektar), 
dan Arjasari (200 hektar). Pengembangan 3 kampus ini sangat 
potensial sebagai Campus Triangle. Di setiap kampus ini telah dibuat 
Master plan pengembangan, dengan penguatan aspek akademik, 
termasuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dengan rencana 
pembangunan Taman Sains dan Teknologi. 

 

Kelemahan (Weakness)  

l Akreditasi Internasional Masih Sedikit: Saat ini Akreditasi 
Internasional Unpad masih sedikit, hal ini memerlukan kerja keras dan 
profesionalisme yang tinggi dalam upaya mewujudkan kondisi yang ideal 
untuk penyelenggaraan suatu institusi pendidikan tinggi. Kondisi tersebut 
sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik internal maupun 
external (stakeholder). Akreditasi Internasional harus diprogramkan di 
tingkat Universitas maupun fakultas.  

l Pembelajaran Transformatif Masih Perlu Ditingkatkan: Proses 
pembelajaran masih bersifat konservatif perlu dilakukan peningkatan 
cara pembelajaran Transformatif diantaranya dengan meningkatkan 
peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. 
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l Proporsi Dosen Dengan Kualifikasi Doktor dan Jabatan Akademik 
Profesor Masih Rendah: Saat ini Unpad memiliki 801 orang Doktor dan 
148 orang Profesor, sehingga perlu dilakukan program percepatan 
pencapaian kualifikasi pada jabatan tersebut.  

l Pemahaman VMTS belum menyeluruh, Sosialisasi VMTS Unpad 
senantiasa harus terus dilakukan, agar makna dan implementasi visi, 
misi, tujuan, sasaran, dan strategi institusi dapat secara sepenuhnya 
terinternalisasi kepada seluruh warga Unpad (tenaga pendidik-tenaga 
kependidikan-mahasiswa). 

l Keberagaman dalam hal persepsi serta kinerja (konsekuensinya) 
melatarbelakangi keberagaman dalam menafsir serta menjalankan visi 
dan misi. Konsekuensi dari keberagaman persepsi tersebut 
memunculkan keberagaman yang berpotensi menghambat serta 
memperlambat upaya pencapaiannya. Perlu dilakukan sinergitas semua 
pihak dalam pemahaman terhadap Visi Misi Tujuan dan Sasaran. 

l Hilirisasi Penelitian masih belum berkembang: sampai saat ini hasil 
penelitian sudah 25% terhilirisasi dan usaha untuk melakukan hilirisasi 
produk dibangun sarana Bale Motekar dan buku Direktori kepakaran, 
serta kegiatan penelitian sudah terintegrasi dengan pengabdian pada 
masyarakat 

Peluang (Opportunity) 

• Adanya kebijakan pemerintah (nasional) untuk peningkatan mutu dan 
relevansi pendidikan menjadi peluang emas bagi Unpad untuk bergerak 
maju menuju World Class university. 

• Tersedianya dukungan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Unpad 
yang kontinyu, alokasi dana pemerintah di bidang pendidikan menjadi 
peluang yang kuat untuk terus meningkatkan mutu universitas 
mencapai visi-misi-tujuan-sasaran yang ditetapkan. 

• Keterlibatan alumni dalam peningkatan mutu Unpad menjadi peluang 
yang kuat untuk terus meningkatkan mutu universitas mencapai visi-
misi-tujuan-sasaran yang ditetapkan. 

• Dukungan dunia usaha untuk hilirisasi produk menjadi peluang yang 
kuat untuk terus meningkatkan mutu universitas mencapai visi-misi-
tujuan-sasaran yang ditetapkan. 

• Penelitian semakin meningkat menjadi peluang yang kuat untuk terus 
meningkatkan publikasi universitas mencapai visi-misi-tujuan-sasaran 
yang ditetapkan. 

• Implementasi MEA yang mendukung kerjasama regional menjadi 
peluang yang kuat untuk terus meningkatkan mutu dan produktivitas 
universitas mencapai visi-misi-tujuan-sasaran yang ditetapkan. 

• Posisi strategis Unpad yang sebagai regional di Asean membuka 
berbagai peluang dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. Hal 
ini menuntut produk pendidikan tinggi yang mampu menjawab berbagai 
permasalahan yang ada dan membangun keunggulan (excellence) 
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Unpad. 
• Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi 

perguruan tinggi negeri memperbaiki tata kelola menuju institusi yang 
otonom menjadi peluang bagi Unpad untuk mewujudkan VMTSnya. 

• Semakin terbukanya kesempatan Unpad untuk menjalin berbagai 
bentuk kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta, nasional 
maupun internasional. 

Ancaman (Threat)  

• Inkonsistensi regulasi dan implementasi untuk mendukung keunggulan 
PTN BH 

• Tingkat persaingan yang tinggi dengan semakin banyaknya jumlah 
Program Pasca Sarjana di perguruan tinggi lain yang meningkat, baik 
pemerintah maupun swasta. Hal ini semakin menuntut Unpad untuk 
peningkatan mutu secara terus-menerus. Kelengahan dalam hal ini 
akan melemahkan daya saing Unpad. 

• Infiltrasi Perguruan tinggi luar negeri ke Indonesia, dengan adanya 
tuntutan masyarakat yang terus berdinamika maju semakin menuntut 
dihasilkannya program pendidikan yang bermutu. Kalah cepat 
meresponi tuntutan tersebut akan menurunkan performa kompetitif 
perguruan tinggi. 

Dari uraian di atas, hasil analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, 
Ancaman (KKPA)/SWOT komponen VMTS Unpad disajikan pada Tabel 1 
dan Gambar 1
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Tabel 1. Hasil analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (KKPA) / SWOT komponen VMTS Unpad 

     
 
 
 
 
 

     Faktor Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Faktor Eksternal 

 
Strength (S): 
§ Otonomi Yang Lebih Luas Sebagai PTN-BH 
§ Kebijakan yang Mendukung Pengembangan 

Program Studi Transdisipliner 
§ Pengembangan Program Pasca Sarjana Berbasis 

Riset 
§ Dukungan yang besar untuk penelitian Unpad 
§ Status Unpad sebagai PTN mandiri dalam bidang 

penelitian 
§ Keaktifan dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah 

nasional dan internasional 
§ Tingkat keketatan mahasiswa Unpad semakin 

meningkat 
§ Keunggulan komparatif Unpad dengan keunikan 

budaya khas Jawa Barat 
§ Potensi kampus utama yang luas dan tersebar 

(Kampus Trianggle) 

 
Weakness (W): 

§ Akreditasi Internasional masih sedikit 
§ Pembelajaran transformatif masih perlu 

ditingkatkan 
§ Proporsi dosen dengan kualifikasi doktor 

dan jabatan akademik Profesor masih 
rendah 

§ Pemahaman VMTS belum menyeluruh 
§ Keberagaman dalam hal persepsi, 

penafsiran serta menjalankan visi misi. 
§ Hilirisasi penelitian masih belum 

berkembang 
 

Opportunity (O): 
§ Adanya kebijakan pemerintah untuk 

peningkatan mutu dan relevansi 
pendidikan 

§ Tersedianya dukungan pemerintah 
daerah untuk kemajuan Unpad yang 
kontinyu 

§ Keterlibatan alumni dalam peningkatan 
mutu Unpad 

§ Dukungan dunia usaha untuk hilirisasi 
produk 

§ Penelitian semakin meningkat 
§ Implementasi MEA yang mendukung 

kerjasama regional 
§ Posisi strategis Unpad di regional 

Asean 
§ Adanya kebijakan pemerintah tentang 

STRATEGI SO: 
§ Meningkatkan kemandirian finansial serta pengelolaan 

keuangan yang akuntabel, transparan, dan cost effective 
§ Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk 

mencapai keunggulan akademik 
§ Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang 

berhasil dan berdaya guna melalui penggunaan bersama 
(resource sharing) dengan stakeholder. 

§ Mewujudkan peningkatan kontribusi Unpad terhadap 
pembangunan Jawa Barat 

§ Menguatkan dan mengembangkan kerjasama dengan 
pemangku kepentingan dalam kerangka petahelix 
(Academic, Business, Community, Government, and 
Media) 
 

STRATEGI WO:  
§ Meningkatkan kualitas tata kelola dengan 

penerapan prisnsip peningkatan mutu 
berkelanjutan (Continuing Quality 
Improvement) 

§ Menyelenggarakan pembelajaran yang bersifat 
multi-, inter-, dan transdisiplin disertai 
pengembangan kareaker, leadership dan 
enterpreuneurship yang kuat. 

§ Menguatkan transformasi lulusan dan produk-
produk akademik melalui pengembangan 
program vokasi 

§ Menguatkan dispersi program pembelajaran 
pada masyarakat dalam rangka meningkatkan 
angka partisipasi melalui e-learning dan 
extended campus 

§ Mengintegrasikan nilai-niali luhur budaya suda 
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pemberian kesempatan bagi PTN untuk 
memperbaiki tatakelola menuju institusi 
yang otonom 

§ Semakin terbukanya kesempatan 
Unpad untuk menjalin berbagai bentuk 
kerjasama dengan pihak pemerintah, 
swasta, dalam lingkup nasional dan 
internasional 

dalam proses tridharma 

Threat (T): 
§ Inkonsistensi regulasi dan implementasi untuk 

mendukung keunggulan PTNBH 
§ Tingkat persaingan yang tinggi dengan 

semakin banyaknya jumlah program sarjana 
di perguruan tinggi (Pemerintah, swasta) 

§ Adanya Infiltrasi PT luar negeri ke Indonesia 

STRATEGI S-T (mengerahkan kekuatan): 
§ Mengembangkan regulasi yang adaptif dalam upaya 

menjamin otonomi akademik seluas-luasnya untuk 
memastikan terciptanya produk hasil inovasi 

§ Meningkatkan peranserta Unpad dan mitra 
strategisnya untuk perbaikan kesejahteraan 
masyarakat 
 

STRATEGI W-T: 
§ Meningkatkan kualitas Tridharma PT yang 

terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah 
Pokok serta kearifan lokal dalam konteks 
pembangunan masyarakat Jawa Barat 

§ Meningkatkan kapasitas inovasi dan produk 
kebijakan yang unggul dalam bidang 
kesehatan, pangan, energi dan lingkungan 

§ Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki 
budaya RESPECT 

§ Menguatkan kualitas SDM melalui Academic 
Leadership 
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B : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 
Penjaminan Mutu 
 
Universtias Padjadjaran dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 
pendidikan tinggi didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki 
komitmen tinggi dalam merealisasikan visi dan melaksanakan misi yang 
telah ditetapkan universitas. Sistem pengelolaan Unpad tercermin dalam 
keefektifan semua fungsi manajemen di semua tingkat unit kerja, Tata 
pamong didukung oleh budaya organisasi yang ditunjukan dengan adanya 
atuaran dan penegakannya, tatacara pemilihan pemimpin, tatacara 
pengangkatan dan pemberhentian pemimpin, etika dosen, etika 
mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi 
serta pedoman dan prosedur kerja. 
 

B.1. Personil Beserta Fungsi dan Tugas Pokoknya. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Pasal 4 (lihat 
lampiran) menyebutkan, bahwa Unpad merupakan Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum yang mengelola akademik dan nonakademik secara 
otonom. Organ Universitas Padjadjaran sesuai Statuta seperti yang 
disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) bahwa organ Unpad terdiri atas MWA, 
Rektor, dan SA.  

Personil masing-masing organ adalah sebagai berikut: 

a. Majelis Wali Amanat (MWA) 

Personil MWA sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas: 

1) Menteri; 
2) Gubernur Provinsi Jawa Barat; 
3) Rektor; 
4) ketua SA; 
5) wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang; 
6) wakil dari SA sebanyak 6 (enam) orang; 
7) wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang; 
8) wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan 
9) wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang. 
 

b. Rektor 

Rektor dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh: 

1) wakil Rektor; 
2) pelaksana akademik di bawah Fakultas dan Sekolah; 
3) penunjang akademik; 
4) pelaksana administrasi; 
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5) satuan penjaminan mutu; 
6) satuan pengawas internal di bidang akademik; 
7) unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis; dan 
8) unsur lain yang diperlukan. 

 

c. Senat Akademik (SA) 

Personil Senat Akademik (SA) terdiri atas: 

1) Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan; 
2) Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu 

melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota SA; 
3) Unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA. 

 
Struktur Organisasi Universitas Padjadjaran seperti tercantum pada 
Lampiran Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran. 

 

Dengan melihat pergembangan program dan sumber daya 
Universitas Padjadjaran yang ada, maka diterbitkan Peraturan Rektor 
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 
Tahun 2016. Sistem tata pamong Universitas Padjadjaran adalah sebagai 
berikut: 

1. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ 
Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan 
kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang 
nonakademik; 
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2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan 
pengelolaan Unpad.  

3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad 
yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan 
melakukan pengawasan di bidang akademik.  

4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA 
yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap 
penyelenggaraan Unpad. 

5. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA 
yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, 
dan pengembangan budaya akademik; 

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang 
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan 
profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang 
bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program 
pascasarjana multidisiplin; 

8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung 
penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa 
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan 
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; 

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
dan/atau pendidikan vokasi; 

10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad 
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah; 

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat; 

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di 
Unpad; 

13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas 
Dosen dan Mahasiswa Unpad; 

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan 
pendidikan tinggi di Unpad; 

15. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendidikan tinggi; 

17. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur 
pengelolaan yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang 
tertentu yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma 
perguruan tinggi di lingkungan Unpad. 
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Personil, tugas pokok dan fungsi tata pamgong Universitas 
Padjadjaran adalah sebagai berikut: 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Dewan Pertimbangan Majelis Wali 
Amanat 

a. menyetujui usul perubahan Statuta Unpad; 
b. menetapkan kebijakan umum Unpad; 
c. mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis 

serta rencana kerja dan anggaran tahunan;  
d. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Unpad;  
e. mengangkat dan memberhentikan Rektor; 
f. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA; 
g. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA; 
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas 

pengelolaan nonakademik Unpad; 
i. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor; 
j. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak 

dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA;  
k. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Unpad; 

dan  
l. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam 

rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan 
keuangan. 

2. Pimpinan Institusi Rektor a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan 
nonakademik; 

b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan 
rencana kegiatan serta anggaran tahunan;  

c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat;  

d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;  
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai nonpegawai negeri sipil 
Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad 
secara optimal;  

g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, 
masyarakat, dan alumni;  

h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan 
Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan 
persetujuan SA;  

i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada 
MWA;  

j. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;  
k. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;  
l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan 

unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di 
lingkungan Unpad;  

m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan. 
n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga 

Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, 
dan/atau peraturan akademik;  

o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga 
Kependidikan;  

p. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta Unpad atau 
perubahan Statuta Unpad bersama dengan MWA dan SA;  

q. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau 
perubahannya kepada MWA; dan  
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

r. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan 
MWA. 

3. Senat Akademik Senat Akademik a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai: 
b. kurikulum Program Studi; 
c. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan 

penutupan Program Studi; 
d. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 
e. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. 
f. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar 
g. akademik, dan otonomi keilmuan;  
h. menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan 

peraturan akademik Sivitas Akademika; 
i. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan 

peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;  
j. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh 

Rektor berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;  
k. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a;  
l. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu 

pendidikan tinggi;  
m. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang 
ditetapkan dalam rencana strategis;  

n. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan 
profesor;  
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

o. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor 
kehormatan;  

p. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai rencana induk 
pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan 
anggaran bidang akademik Unpad yang diusulkan Rektor;  

q. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor 
di bidang akademik;  

r. memberikan persetujuan atas pendirian, penggabungan, dan/atau 
pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program 
Studi;  

s. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;  
t. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan 

perubahan Statuta Unpad; dan  
u. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor oleh MWA. 

4. Satuan Pengawas Satuan 
Pengawas 
Internal 

Tugas: 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua 
satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun yang 
nonstruktural seperti panitia, tim dan sebagainya, agar dapat 
berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

 

Fungsi: 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

a. melakukan peninjauan ulang dan evaluasi terhadap proses 
pengendalian kegiatan Unpad; 

b. melakukan penilaian terhadap pengelolaan risiko; 
c. melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan 

Unpad; 
d. memberikan konsultasi kepada unit kerja yang membutuhkan; 
e. memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengelolaan 

organisasi; 
f. mendampingi petugas pemeriksa eksternal (BPK, BPKP, Itjen, dan 

Akuntan Publik); 
g. memonitor tindak lanjut temuan pemeriksa eksternal (BPK, BPKP, 

Itjen, dan Akuntan Publik); 
h. menyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk 

perguruan tinggi; dan 
i. kegiatan lain sesuai instruksi Rektor. 

5. Pelaksana Penjaminan 
Mutu 

Satuan 
Penjaminan Mutu 

Tugas: 

Melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsistem 
dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada 
pemangku kepentingan. 

 

Fungsi: 

a. mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik; 



28 

	

No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

b. mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal 
penjaminan mutu akademik; 

c. mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu 
akademik; 

d. menelaah dan menyusun konsep fasilitasi layanan kegiatan 
perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan 
program kerja yang telah ditetapkan; 

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan 
pengembangan strategi dan metode pembelajaran serta layanan 
kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan 
program kerja yang telah ditetapkan; 

f. merumuskan pengembangan sistem pembelajaran; 
g. merumuskan peningkatan mutu proses pembelajaran; 
h. merumuskan rencana, program, dan anggaran di bidang inovasi 

pembelajaran; 
i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan: 

1. pengembangan kurikulum; 
2. perancangan dan aplikasi pembelajaran; 
3. pengembangan produk inovasi pembelajaran; 
4. pengembangan strategi dan metode pembelajaran; dan 
5. pengembangan bahan ajar. 

j. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan 
audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian pada masyarakat, dan 
kemahasiswaan di tingkat Fakultas; dan 

k. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan di bidangnya. 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

6. Pelaksana Akademik Fakultas: 

1. Fakultas 
Hukum; 

2. Fakultas 
Ekonomi 
Bisnis; 

3. Fakultas 
Kedokteran; 

4. Fakultas MIPA; 
5. Fakultas 

Pertanian; 
6. Fakultas 

Kedokteran 
Gigi; 

7. Fakultas ISIP; 
8. Fakultas Ilmu 

Budaya; 
9. Fakultas 

Psikologi; 
10. Fakultas 

Peternakan; 
11. Fakultas Ilmu 

Komunikasi; 
12. Fakultas 

Keperawatan 
13. Fakultas 

Tugas: 

Mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dan 
penjaminan mutu dalam pendidikan akademik, pendidikan 
profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta riset dan pengabdian 
pada masyarakat dalam satu atau seperangkat cabang ilmu 
pengetahuan. 

 

Fungsi: 

a. merumuskan kebijakan strategis di bidang akademik, 
kemahasiswaan, riset, pengabdian pada masyarakat, inovasi, kerja 
sama, sumber daya, tata kelola, perencanaan dan data, di tingkat 
Fakultas; 

b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan 
penganggaran di bidang akademik, kemahasiswaan, riset, 
pengabdian pada masyarakat, inovasi, kerja sama, sumber daya, 
tata kelola, perencanaan dan data, dengan dibantu oleh Wakil 
Dekan Fakultas; 

c. mengoodinasikan kegiatan Wakil Dekan Fakultas, sesuai dengan 
rencana strategis dan kebijakan Unpad dan sistem manajemen 
yang telah ditetapkan; 

d. mengendalikan standar kualitas di bidang akademik, 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Perikanan & 
Ilmu Kelautan; 

14. Fakultas 
Teknologi 
Industri 
Pertanian; 

15. Fakultas 
Farmasi; 

16. Fakultas Teknik 
Geologi; 

 

kemahasiswaan, riset, pengabdian pada masyarakat, inovasi, kerja 
sama, sumber daya, tata kelola, perencanaan dan data; 

e. mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan di 
lingkungan Fakultas di bidang akademik, kemahasiswaan, riset, 
pengabdian pada masyarakat, inovasi, kerja sama, sumber daya, 
tata kelola, perencanaan dan data; dan 

f. menyusun laporan tahunan kegiatan akademik, kemahasiswaan, 
riset, pengabdian pada masyarakat, inovasi, kerja sama, sumber 
daya, tata kelola, perencanaan dan data, dalam rangka 
pertangungjawaban Dekan Fakultas kepada Rektor. 

17. Sekolah 
Pascasarjana 

Tugas: 

Menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program 
pascasarjana multidisiplin/ transdisiplin. 

Fungsi: 

a. merumuskan kebijakan strategis di bidang akademik, 
kemahasiswaan, kerja sama, tata kelola, sumber daya, 
perencanaan dan data di tingkat Sekolah; 

b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan 
penganggaran di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, 
tata kelola, sumber daya perencanaan dan data; 

c. mengoordinasikan kegiatan sesuai dengan rencana strategi dan 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

kebijakan Unpad dan sistem manajemen yang telah ditetapkan; 
d. mengendalikan standar kualitas di bidang akademik, 

kemahasiswaan, kerja sama, tata kelola, sumber daya, 
perencanaan dan data; 

e. mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan di 
lingkungan Sekolah di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja 
sama, tata kelola, sumber daya, perencanaan dan data; dan 

f. menyusun laporan tahunan kegiatan akademik, kemahasiswaan, 
kerja sama, tata kelola, sumber daya, perencanaan dan data. 

7. Pelaksana Administrasi, 
Pelayanan dan 
Pendukung 

Direktorat: 

1. Direktorat 
Pendidikan dan 
Kemahasiswaan 

2. Direktorat 
Sumber Daya 
Pembelajaran 
dan 
Perpustakaan; 

3. Direktorat 
Keuangan dan 
Logistik; 

4. Direktorat 
Sumber Daya 
Manusia; 

5. Direktorat 

Tugas: 

Membantu merumuskan, mengoordinasikan serta mengevaluasi 
kebijakan strategis, program dan kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

 

Fungsi: 

a. merumuskan program dan kegiatan sesuai bidang masing-masing 
direktorat; 

b. mengusulkan rencana anggaran di sesuai bidang masing-masing 
direktorat; 

c. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 
bidang masing-masing direktorat; 

d. berkoordinasi dengan unsur lainnya dalam rangka mengembangkan 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Sarana dan 
Prasarana; 

6. Direktorat Riset, 
Pengabdian 
pada 
Masyarakat dan 
Inovasi; 

7. Direktorat Kerja 
Sama dan 
Korporasi 
Akademik; 

8. Direktorat Tata 
Kelola dan 
Komunikasi 
Publik; 

9. Direktorat 
Perencanaan 
dan Sistem 
Informasi 

bidang masing-masing direktorat; 
e. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan 

kegiatan bidang masing-masing direktorat; 
f. menyusun laporan penyelenggaraan program dan kegiatan di 

bidang masing-masing direktorat sebagai pertangungjawaban. 

8. Unit Perencana dan 
Pengembangan 
Tridharma 

Dewan Profesor a. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan   
masukan   kepada   organ   Unpad terkait pembangunan bangsa; 

b. menyampaikan    pemikiran    atau     pandangan kepada organ Unpad 
terkait pengembangan ilmu pengetahuan; dan 

c. mengembangkan,   menanamkan,   dan   menjaga integritas moral dan 
etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 
Perguruan 

Tinggi 
Tugas Pokok dan Fungsi 

masyarakat. 
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B.2. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta 

akuntabilitas pelaksanaan tugas 

 

Sistem kepemimpinan dilaksanakan bersifat demokratis dan 
menekankan hubungan manusiawi atau sikap kekeluargaan dengan nilai 
budaya masyarakat sunda, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh. 
Kepemimpinan tata pamong Unpad dijalankan dengan mengikuti nilai, 
norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama oleh 
seluruh organ dan unsur, serta membuat keputusan yang tepat dan cepat 
untuk pencapaian visi melalui pelaksaksanaan misi yang telah ditetapkan. 
Unpad memiliki tata pamong yang akuntabel baik dalam aspek kebijakan, 
prosedur, periodisasi pertanggung-jawaban program, dan  keuangan 
dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah 
ditetapkan. Tugas dan wewenang dari pucuk pimpinan sampai pimpinan 
bawah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. 
Dalam pengelolaan organisasi, Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan, dan 
Kepala Satuan di Lingkungan Unpad secara rutin melaksanakan rapat 
pimpinan setiap bulan untuk monitoring pertanungjawaban kinerja masing-
masing. Target kinerja yang telah dicapati ditingkatkan secara 
berkesinambungan, sedangkan target yang belum tercapai dilakukan 
evaluasi dan dicari faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian dilakukan 
perbaikan dan dipantau pelaksanaannya. 

Pengalihan (deputizing) / pendelegasian tugas dan wewenang 
dilakukan apablila ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan oleh 
seorang pimpinan. Pengalihan tugas dari Rektor kepada Wakil Rektor 
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, demikian pula pengalihan 
tugas dari Wakil Rektor kepada Direktur, dan dari Dekan kepada Wakil 
Dekan. Pelaksanaan pengalihan tugas sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Setiap pengalihan tugas yang dilakukan memiliki konsekuensi 
untuk memberikan laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas 
sebagai bentuk pertanungjawaban.  

Unpad memiliki tata pamong yang akuntabel baik dalam aspek 
kebijakan, prosedur, periodisasi pertanggungjawaban program, dan  
keuangan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 
telah ditetapkan. Unpad setiap tahun menyampaikan laporan akuntabilitas 
kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Institusi Pemerintah (LAKIP). Kelima prinsip pokok manajemen yang 
meliputi 1) perencanaan (planning), 2) pelaksanaan (actuating), 3) 
pengukuran (measurement), 4) pelaporan (reporting) dan 5) pemantauan 
(controlling) dilakukan sebagai proses yang berbentuk siklus dengan 
bertumpu pada prinsip-prinsip check and balance dan bermuara pada 
akuntabilitas baik personal maupun kelembagaan. 
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B.3. Partisipasi Sivitas Akademika dalam Pengembangan Kebijakan 

serta Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program 
 

Pengembangan kebijakan Unpad memperhatikan dasar, asas, fungsi, 
dan tujuan pendidikan tinggi yang diamanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Karena itu sivitas 
akademika (dosen dan mahasiswa) selalu diikut sertakan dalam 
pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program untuk memperoleh 
feedback yang dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan 
pimpinan.  

Partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan tata pamong adalah 
membantu dalam kegiatan monitorong dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan akademik, terutama dalam proses belajar mengajar. Monitoring 
dan evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kapada mahasiswa 
setaiap akhir semester dengan tujuan untuk memperoleh informasi 
terhadap pelayanan akademik yang diberikan oleh fakultas/program studi, 
termasuk kepuasan mahasiswa terhadap dosen. Hasil monitoring dan 
evaluasi proses belajar-mengajar tersebut untuk dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan dalam pengembangan program-program yang akan 
dilaksanakan oleh fakultas/program studi. 

Partisipasi sivitas akademika dalam koordinasi pelaksanaan 
program, yaitu bahwa  Unpad telah membuat pedoman  Caturdharma, 
yaitu integrasi pendidikan,  penelitian,  pengabdian kepada masayarakat, 
dan kegiatan kemahasiswaan. Pada pedoman ini jelas koordinasi 
pelaksanaan program dari hulu sampai hilir, sebagai wujud nyata 
pelaksanaan koordinasi adalah pada kegiatan penelitian dosen dan 
penelitian mahasiswa, dimana judul-judul penelitian mahasiswa dilakukan 
secara tematik yang merupakan bagian dari judul penelitian dosen. Selain 
itu kegiatan OKK (Olah raga, Kesenian, dan Kreatifitas) diarahkan pada 
program-program kegiatan yang telah ditetapkan baik oleh 
fakultas/program studi maupun universitas. Alur integrasi capaian 
pembelajaran, Riset, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta 
Kegiatan Kemahasiswaan seperti pada gambar berikut. 
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Gambar: B.3.1 Alur Integrasi Capaian Pembelajaran, Riset, dan 
Pengabidan Kepada Masyarakat, Serta Kegiatan Kemahasiswaan 

 

B.4. Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan 
Monitoring Pelaksanaannya sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran 
dan Tujuan Program 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Unpad untuk tahun 
2007-2026 ditetapkan empat tema strategis pengembangan pendidikan, 
yaitu: 1. Penataan sistem manajemen dan baku mutu organisasi, 2. 
Peraihan kemandirian melalui pelayanan dan reset bermutu, 3. Peraihan 
daya saing regional, dan 4. Peraihan daya saing internasional. Dengan 
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen 
Pendidikan Nasional 2005-2025 dan rencana stratejek Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019, telah dilakukan 
penyesuaian periodisasi RPJP Unpad menjadi 2007-2024. Penyesuaian 
periodisasi tersebut menyebabkan terjadinya percepatan pencapaian Visi 
Unpad, yaitu tahun 2015-2019 menjadi Universitas Riset dan berdaya 
saing regional dan tahun 2020-2024 manjadi Universitas Riset dan 
berdaya saing internasional. Untuk lebih jelasnya seperti pada gambar 
berikut: 

 



37 

	

 

Gambar: B.4.1 RPJP Universitas Padjadjaran yang telah disesuaikan 
dengan Renstra Kemenristekdikti 

 

Upaya untuk mecapai Visi Unpad tahun 2015-2019 ditetapkan sasaran 
strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas SDM berkarakter 
RESPECT, 2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan 
penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality 
Improvement).                     3.  Meningkatnya  pengelolaan sarana 
prasarana  yang berhasil dan berdaya  guna melalui penggunaan 
bersama (resource sharing) dengan stakeholders,      4. Terwujudnya 
sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik, 
5.Meningkatnya  kualitas tridharma  perguruan tinggi yang terintegrasi,  
dan berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks 
pembangunan masyarakat Jawa Barat. 6. Meningkatnya  kapasitas  
inovasi  dan  produk  kebijakan  yang  unggul  dalam  bidang kesehatan, 
pangan, energi dan lingkungan, 7. Meningkatnya  peran  serta  Unpad  
dan  mitra  strategisnya  (akademisi, pelaku  usaha, pemerintah, 
masyarakat, media) untuk perbaikan  kesejahteraan masyarakat, 
8.Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan 
Jawa Barat dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World 
through Sustainable Development Goals), 9. Meningkatnya kemandirian 
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finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan cost 
effective. 

Untuk terwujudnya Visi Unpad periode 2015-2019, telah ditetapkan target 
sasaran pertahun, yaitu tahun 2016 terwujudnya tata kelola tridharma dan 
sumberdaya yang efektif dan efisien berbasis pemanfaatan TIK, tahun 
2017 terwujudnya riset inter dan transdisiplin yang unggul berbasis empat 
pilar penelitian Unpad dalam konteks pembangunan Jawa Barat, tahun 
2018 terwujudnya riset yang menghasilkan produk-produk inovatif, dan 
tahun 2019 terwujudnya Unpad sebagai “Universitas Riset dan Berdaya 
Saing Regional”, Hal ini seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar:  B.4.2. Tahapan strategi pencapaian Visi Unpad  
(Renstra 2015-2019) 

Target-target tahun tersebut dijabarkan dalam bentuk program 

kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut: 

Sasaran Program 
(Outcome)/Indikator  

Sasaran Program  

Target 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

SP 1: Program peningkatan keunggulan program studi 

IKP 1 Persentase/jumlah 
mahasiswa Sarjana 

45%  50%  55% 60% 65% Nominal 
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Sasaran Program 
(Outcome)/Indikator  

Sasaran Program  

Target 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

lulus tepat waktu  

  3 Jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa  8815  8850 8900  8950  9000 Nominal 

  4 Persentase Masa 
tunggu lulusan 
mendapat 
pekerjaan  ≤ 4 
bulan 

30%  40% 50   60% 70% Nominal 

  5 Persentase lulusan 
bersertifikat 
kompetensi 

 15% 20%  25% 35% 50% Nominal  

  6 Jumlah medali 
emas hasil 
kompetisi nasional/ 
internasional 

 6 9  10  11  12  Nominal  

  7 Jumlah medali/ 
sertifikat/ 
penghargaan yang 
diraih hasil 
kompetisi nasional 
dan internasional  

 50 60  70  80  90  Nominal  

  8 Jumlah Proposal 
PKM hasil 
kompetisi nasional  

 218  220 230  240 250  Nominal 

  9 Jumlah mahasiswa 
terlibat dalam 
Kewirausahaan  

120  160   200 240  280  Nominal 

SP 2:  Meningkatnya kualitas riset, pengabdian kepada masyarakat, dan produk 
kebijakan serta kapasitas inovasi unggul dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan 
lingkungan. 

 1 Jumlah penelitian 
dosen hasil 
kompetisi internal 

400 450 500 550 600 Nominal 

IKP 2 Jumlah penelitian 
dosen hasil 
kompetisi 
Nasional 

200 225 250 275 300 Nominal 
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Sasaran Program 
(Outcome)/Indikator  

Sasaran Program  

Target 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

 3 Jumlah penelitian 
dosen hasil 
kompetisi 
Internasional 

25 30 35 40 45 Nominal 

 4 Jumlah publikasi 
dosen di jurnal  
nasional ber ISSN 

200 220 240 260 300 Nominal 

 5 Jumlah publikasi 
dosen di jurnal 
terakreditasi 
nasional  

72 75 78 81 85 Nominal 

 6 Jumlah publikasi 
dosen di jurnal 
Internasional 
bereputasi 

200 240 288 345  415 Nominal 

 7 Jumlah publikasi 
dosen di jurnal 
internasional 
terindeks Scopus  

129  155 186 223 268 Nominal 

 8 Jumlah hasil 
penelitian dosen 
dipresentasikan di 
seminar Nasional 

220 245 260 285 310 Nominal 

 9 Jumlah HKI yang 
didaftarkan  115 130 145  160  175  Nominal 

 10 Jumlah sitasi 
kumulatif (3 tahun 
terakhir) 

1017 1700 2100 3300 4700 Kumulatif 

11 Jumlah produk hasil 
penelitian siap 
komersialisasi  

10 15 20 25 30 Kumulatif 

 12 Jumlah Teknologi 
Tepat Guna yang 
siap di 
Implementasikan 

2 7 10 13 16 Nominal 

 13 Jumlah hasil 
penelitian dosen 
yang 
dimanfaatkan 

60 70 80 90 100 Nominal 
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Sasaran Program 
(Outcome)/Indikator  

Sasaran Program  

Target 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

oleh masyarakat 

SP 3 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana yang mendukung keunggulan    

IKP 1 Persentase Sarana 
dan Pra- sarana 
dalam kondisi baik 

90 90 95 95 95 Nominal 

 2 Persentase rata-
rata pemanfaatan 
ruang kuliah  

80 85 90 95 95 Nominal 

 3 Jumlah 
penyelesaian 
permasalahan aset 

3 3 3 3 3 Nominal 

 4 Presentase rata-
rata pemanfaatan 
laboratorium 

90 92 95 97 97 Nominal 

SP 4 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mendukung revitalisasi PIP dalam 
pelaksanaan Tridharma PT  

IKP 1 Jumlah  dosen S3 667 687 707 727 747 Kumulatif 

 2 Jumlah professor 132 138 144 162 180 Kumulatif 

 3 Jumlah dosen yang 
menjadi reviewer 
jurnal internasional 

8 10 13 17 21 
 

Nominal 

 4 Jumlah dosen yang 
menjadi reviewer 
jurnal nasional 
terakreditasi 

32 35 39 44 50 Nominal 

SP 5: Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan yang memadai di Seluruh Level 
Institusi  
IKP 1 Jumlah prodi 

baru 
2 2 2 2 2 Nominal  

 2 Jumlah prodi 
berakreditasi 
unggul 

85 98 105 112 128 Kumulatif 

  3 Jumlah Prodi 
berakreditasi 
Internasional  

1 2 3 4 5 Kumulatif 
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Sasaran Program 
(Outcome)/Indikator  

Sasaran Program  

Target 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

 4 Ranking QS Star 
(Asia)   

161-180 141-
160 

121-140 101-120 81-100 Nominal 

 5 Ranking QS Star 
(Dunia)   

701-800 600-
700 

500-600 400-500 300-
400 

Nominal 

  6 Persiapan 
pembangunan 
taman sains dan 
teknologi (TST) 

- - 1 1 1 Nominal 

 7 Persentase 
layanan tridharma 
berbasis sistem 
informasi 
administrasi 
terintegrasi (SIAT) 

 50%  60% 80%   90% 95% Kumulatif 

SP 6: Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, 
transparan, dan cost effective  

IKP 1 Persentase PNBP 
dengan total 
anggaran (diluar 
PHLN) 

48% 51% 54% 57% 60% Nominal 

 2 Jumlah  
penerimaan non-
tuition 

80 M 150 M 500 M 1100 M  2400 M Nominal 

 3  Nilai pengelolaan 
keuangan BLU   AA AAA  -  -  - Nominal 

 4 Opini Pengelolaan 
keuangan oleh 
Kantor Akuntan 
Publik (KAP) 

WTP WTP WTP WTP WTP Nominal 

 5  Persentase 
penyerapan 
anggaran  

95% 96% 97%  98% 98% Nominal 

SP 7: Terwujudnya Unpad sebagai pilihan masyarakat  

 1 Persentase calon 
mahasiswa asal 
Jabar yang 
menjadikan Unpad 
sebagai pilihan 

55% 60% 65% 70% 75% Nominal 
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Sasaran Program 
(Outcome)/Indikator  

Sasaran Program  

Target 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

pertama 

 2 Jumlah Perjanjian 
Kerjasama Unpad 
dengan mitra di 
Jabar 

350 400 450 500 550 Nominal 

 3 Indeks kepuasan 
pengguna 75% 80% 84% 87% 90% Nominal 

 

Monitoring pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan secara 
periodik (per triwulan) yang hasilnya disampaikan kepada Rektor untuk 
dijadikansebagai bahan laporan yang Rektor kepada MWA. 

 

B.5. Efiseiensi dan Efektivitas Kepemimpinan 
 

Kepemimpinan Unpad secara efektif memberikan arah, motivasi dan 
inspirasi kepada setiap unit kerja untuk mewujudkan visi, meleksanakan 
misi, dan mencapai tujuan sesuai dengan strategi-strategi yang telah 
dibangun. Atas dasar itu Pemimpin universitas/ direktorat/ 
fakultas/departemen/program studi memanfaatkan sumberdaya manusia 
secara efektif dengan memperhitungkan dan memperhatikan segi 
kuantitas dan kualitas.  

Efisiensi dan efektivitas kemepimpinan Unpad dapat berjalan dengan baik, 
kerena secara periodik dilakukan proses evaluasi diri pada setiap unit 
kerja sehingga setiap problem yang muncul dapat segera dicarikan 
pemecahannya, baik yang menyangkut sistem administrasi, pelaksanaan 
akademik, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, maupun sistem 
keuangan. 

Pengelolaan yang dilakukan setiap unit kerja, pola kepemimpinan yang 
dijalankan adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Operasional 
Pola kepemimpinan operasional yang dikembangkan Unpad adalah 
bersifat demokratis dan berdasarkan kemitraan. Majelis Wali Amanat 
bersama anggotanya menetapkan, memberikan pertimbangan 
pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang 
nonkademik; Rektor bersama unsur-usnurnya menyelenggarakan dan 
mengelola Unpad, dan Senat Akademik bersama anggotanya 
menetapkan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di 
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bidang akademik. Ketiga organ tersebut bekerja bersama-sama sesuai 
tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan visi dan melaksanakan 
misi yang telah ditetapkan. 
 

2. Kepemimpinan Organisasi 
Pola kepemimpinan organisasi memiliki nilai demokratis, adil, dan mampu 
memotivasi bawahan atau kolega sehingga prestasi kinerja tinggi.  
Keberhasilan kepemimpinan ini karena pola kepemimpinan yang 
diterapkan memperhatikan: lingkungan komunitas perguruan tinggi yang 
cenderung “egaliter”, tingkat kematangan (matunty) dalam berpikir dan 
bertindak yang relatif baik, dan model pendekatan yang partisipatif. Dekan 
kata lain kepemimpinan di Unpad senantiasa memperhatikan 
keseimbangan tugas dan fungsi masing-masing yang didasarkan pada 
transparansi dan akuntabilitas. 
 

3. Kepemimpinan Publik 
Kepemimpinan publik Unpad ditunjukan dengan kemampuan pimpinan 
unit kerja dalam menjalin dan mengembangkan kerjasama. Pimpinan 
universitas/fakultas/ sekolah/program studi/departemen berperan penting 
dalam upaya membuat jejaring dengan para pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam rangka pengembangan organisasi yang didasarkan 
pada kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. 

Direktorat Kerjasama dan Korporasi Akademik Unpad memegang peranan 
penting dalam pengembangan kerjasama, karena itu secara terus 
menerus memperluas dan meningkatkan kualitas kerjsama, baik dengan 
lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya kerjasama 
luar negeri dengan Negara Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Auistralia, 
Arab Saudi, dan  negara-negaran di wilayan asia, maka pada selama 
periode tahun 2015-2018 banyak pimpinan dari Unpad yang menjadi 
ketua asosiasi, narasumber, dan mendapat penghargaan internasional. 
 

B.6. Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan 
Evaluasi program terdiri dari evaluasi program akademik dan evaluasi 
program nonakademik. Evaluasi dilakukan sekali setahun dengan tujuan 
untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan program. Evaluasi diawali 
dari pengumpulan data hasil audit akademik dan audit nonakademik, 
kemudian dilakukan penelaahan dan penilaian yang selanjutnya dibuat 
kesimpulan yang merupakan hasil evluasi. Hasil evaluasi disosialisasikan 
kepada pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan internal 
untuk dijadikan sebagai bahan solusi dan pertimbangan dalam 
pelaksanaan program. 
 
Pelacakan lulusan (alumni) dilakukan oleh program studi untuk 
mengetahui waktu tunggu kerja lulusan dan status pekerjaan lulusan. 
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Hasil pelacakan lulusan yang dilakukan oleh program studi dilaporkan ke 
universitas untuk disusun dalam database, sehingga lulusan (alumni) 
dapat mengakses melalui internet. Selain itu hasil pelacakan lulusan dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan program studi. 

 

B.7. Perencanaan dan Pengembangan Program dengan 
Memanfaatkan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal 
 

Unpad secara berkala melakukan evaluasi kinerja secara internal. 
Evaluasi internal bidang akademik dilakukan oleh Satuan Penjaminan 
Mutu (SPM), sedangkan evaluasi internal bidang nonakademik dilakukan 
oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Pemanfaatan hasil evaluasi 
bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat diarahan untuk perencanaan dan pengembangan 
program-program yang ditetapkan oleh program studi, sedangkan 
pemanfaatan hasil evaluasi bidang nonakademik meliputi kinerja SDM, 
keuangan, dan prasarana dan sarana diarahkan untuk perencanaan dan 
pengembangan program-program layanan dan fasilitasi manajemen. 

Selain itu Unpad juga dievaluasi secara eksternal. Lembaga-lembaga 
eksternal tersebut antara lain Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi    
(BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan 
(LAM-PTKes),  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemanfaatan hasil evaluasi 
eksternal untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 
kebijakan terutama dalam menjaga dan meningkatkan Performance 
Unpad terutama untuk para pemangku kepentingan eksternal. 

 

B.8. Dampak hasil Evaluasi Program terhadap Pengalaman dan 
Mutu Pembelajaran Mahasiswa 
 

Hasil evaluasi program sangat berdampak pada pengalaman dan mutu 
pembelajdaran mahasiswa, hal ini ditunjukan dengan makin bertambanya 
pengalaman para pemangku kepentingan internal dalam mengelola 
perguruan tinggi. Perolehan pengalaman dari hasil evaluasi 
diimplementasikan dalam pembuatan/penyusunan strategis guna 
mewujudkan visi, dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. 

Selain itu hasil evaluasi program sangat berdampak terhadap mutu 
pembelajaran mahasiswa, karena salah satu tujuan dari visi dan misi 
adalah bahwa lulusan harus memiliki daya saing regional yang 
menjunjung budaya lokal, dengan demikian salah satu pelaksanaan 
evaluasi difokuskan untuk pencapaian tujuan tersebut. Selain itu sebagai 
dampak dari evaluasi program, Unpad memberlakukan proses pendidikan 
dengan mengutamakan riset (by research). 
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B.9. Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi 
(misalnya kajian kurikulum, monitoring dan mekanisme balikan 
bagi mahasiswa, dosen dan penguji eksternal). 
 

Peningkatan mutu di tingkat program studi, secara internal dilakukan 
dengan pengkajian terhadap berbagai komponen yang mendukung 
terhadap kompetensi lulusan, yaitu standar mutu isi pembelajaran, standar 
mutu proses pembelajaran, standar mutu penilaian pembelajaran, standar 
mutu dosen dan tenaga kependidikan, standar mutu sarana dan 
prasarana pembelajaran, standar mutu pengelolaan pembelajaran, dan 
standar mutu pembiayaan pembelajaran. 

Monitoring dilakukan secara berkala baik oleh Dekan sebagai penjamin 
mutu maupun program studi sebagai pengendali mutu. Hasil monitoring 
dijadikan sebagai dasar penentuan solusi terhadap pemecahan masalah 
juga sebagai bahan kajian untuk peningkatan mutu program studi. 

Mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen, dan penguji eksternal, yaitu 
hasil kajian pengelolaan mutu dijadikan sebagai acuan dalam proses 
pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa dan 
sistem pengajaran dan pengujian bagi dosen dan penguji eksternal. 

 

B.10. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga 
 

Rencana Stragegi (Renstra) Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 
menekankan kepada pencapaian Visi Unpad adalah untuk menjadi 
Universitas Riset  dan  Berdaya  Saing  Regional.  Dalam  Renstra  
mencakup  9  (sembilan) sasaran strategis, hubungan penjaminan mutu 
dengan kesembilan sasaran strategi tersebut yang dilakukan pada tingkat 
lembaga adalah sebagai berikut: 

1) Penjaminan mutu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 
yang berkarekter responsible, excellent, scientific rigor, professional, 
encouraging, creative, dan trus (RESPECT),  
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, untuk 
pengendali mutu adalah Direktur Sumber Daya Manusia. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen. 

2) Penjaminan mutu dalam peningkatan   kualitas   tata   kelola   dan   
kelembagaan   dengan   prinsip peningkatan mutu berkelanjutan 
(Continuing Quality Improvement/CQI),  
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem 
Informasi, untuk pengendali mutu adalah Direktur Tata Kelola dan 
Komunikasi Publik. 
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• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen. 

3) Penjaminan mutu dalam peningkatan pengelolaan sarana dan 
prasarana yang berhasil dan bedaya guna. 
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, untuk 
pengendali mutu adalah Direktur Sarana dan Prasarana. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen. 

4) Penjaminan mutu terwujudnya sistem informasi bidang akademik dan 
nonakademik. 
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem 
Informasi, serta untuk pengendali mutu adalah Direktur 
Perencanaan dan Sistem Informasi. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen. 

5) Penjaminan mutu peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi 
yang terintegrasi, dan berorientasi pada pola ilmiah pokok Unpad. 
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil 
Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, Kerjasama 
dan Korporasi Akademik, untuk pengendali mutu adalah Direktur 
Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Riset, Pengabdian pada 
Masyarakat dan Inovasi, serta Direktur Sumber Daya Akademik 
dan Perpustakaan. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Ketua Program Suti dan Ketua Pusat 
Studi. 

6) Penjaminan mutu peningkatan  kapasitas  inovasi  dan  produk. 
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, 
Kerjasama dan Korporasi Akademik, untuk pengendali mutu adalah 
Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi dan 
Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen dan Ketua 
Pusat Studi. 

7) Penjaminan mutu peningkatan peran serta Unpad dan  Mitra  Strategis  
(ABGCM)  untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. 
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, 
Kerjasama dan Korporasi Akademik, untuk pengendali mutu adalah 
Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen. 
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8) Penjaminan mutu terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad  terhadap  
pembangunan  Jawa Barat (From West Java for Indonesia to the World 
through Sustainable Development Gools). 
• ditingkat universitas sebagai penjamin mutu adalah Rektor dan 

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, 
Kerjasama dan Korporasi Akademik, untuk pengendali mutu adalah 
Direktur Riset, Pengabidan pada Masyarakat dan Inovasi  dan 
Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik. 

• ditingkat fakultas penjamin mutu adalah Dekan dan Wakil Dekan, 
untuk pengendali mutu adalah Kepala Departemen. 

9) Penjaminan mutu peningkatan kemandirian finansial, pengelolaan 
keuangan yang akuntabel, transparan   dan   cost   effective, secara 
keseluruhan merupakan tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan 
dan Logistik. 
• penjamin mutu secara keleluruhan berada di tingkat universitas 

adalah Rektor dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber 
Daya, untuk pengendali mutu adalah Direktur Keuangan dan 
Logistik. 

Alur penjaminan mutu dan pengendalian mutu Unpad adalah sebagai 
berikut. 

 

Gambar: B.10 Alur Penjaminan Mutu dan Pengendalian  
di tingkat Universitas 
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Gambar: B.10 Alur Penjaminan Mutu dan Pengendalian  
di tingkat Fakultas 

 

B.11. Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan 
mutu hasil belajar mahasiswa 
 

Proses penjaminan mutu Unpad dilakukan dengan sistem siklus PPEPP 
(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). 
Proses kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu 
(SPM) Unpad. Dampak dari proses penjaminan mutu tersebut terhadap 
pengalaman para penjamin mutu dan pengendali mutu adalah 
peningkatan pemahaman dalam tata kelola mutu akademik yang 
dillakukan secara berkelanjutan. Sedangkan dari mutu hasil belajar 
mahasiswa adalah dengan meningkatnya hasil riset mahasiswa yang 
terarah pada pemecahan masyarakat, sehingga dapat iimplementasikan 
dan diterapkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Dampak lain proses penjaminan mutu terhadap mutu hasil belajar 
mahasiswa adalah bahwa mahasiswa selain memperoleh pengetahuan 
dibidang ilmunya juga memiliki keterampilan. Dalam hal ini para penjamin 
mutu dan para pengendali mutu mengarahkan mahasiswa, sehingga pada 
saat mahasiswa lulus selain mendapat ijazah juga mendapat sertifikat 
keahlian. 
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B.12. Metodologi Baku Mutu (benchmarking). 

Sebelumnya kegiatan penjaminan mutu Unpad merupakan bagian dari 
kegiatan Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu 
(LP3M). Kegiatan LP3M lebih menitikberatkan pada kegiatan 
pengembangan dan pembelajaran,  sedangkan kegiatan penjaminan mutu 
diserahkan kepada Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas yang 
berkoordinasi dengan program studi. Sementara LP3M bertindak sebagai 
pembina dan koordinator dalam kegiatan penjaminan mutu. Sejak tahun 
2015 dengan perubahan status Unpad sebagai Perguruan Tinggi Badah 
Hukum (PTN-BH), Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad masuk dalam 
struktur organisasi Unpad di bawah Rektor. 

SPM Unpad adalah unit kerja yang mendapat delegasi dari Rektor untuk 
mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik di 
lingkungan Unpad. Kegiatan yang dilakukan SPM Unpad antara lain, 
memberikan pembinaan, mengadakan pelatihan aditor dan asesor, 
melaksanakan pendampingan, dan melaksanakan audit internal. Sebagai 
wujud nyata keberadaan SPM Unpad sampai saat jumlah program studi 
terakreditasi peringkat A sebanyak 112 program studi atau 80% dari 
jumlah program studi yang ada di lingkungan Unpad. 

Upaya yang dilakukan SPM Unpad antara lain melalui benchmarking, 
yaitu melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi 
penyelenggaran program studi sejenis seperti UI dan UGM serta 
melakukan korespondensi dengan universitas di luar negeri, yaitu 
Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Malayan, Universitas 
Putera Malaysia, dan Monash University Australia. 

 

B.13. Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan 
 

Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan dilakukan dengan 
kegiatan diskusi, konsultasi, lokakarya, dan evaluasi laporan kinerja 
kelembagaan/unit kerja.  Program pengembangan yang telah ditetapkan 
merupakan standar yang harus penuhi, karena itu penilaian pranata 
kelembagaan adalah penilaian pada tingkat pemenuhan standar yang 
telah ditetapkan. Mekanisme pemilihan pimpinan dilakukan melalui usulan 
dan seleksi secara kelembagaan yang sudah diatur dalam peraturan yang 
telah ditetapkan. Pelaksanaan mekanisme tersebut dilakukan secara 
berjenjang mulai dari tingkat program studi, tingkat fakultas, dan tingkat 
universitas. 

 

B.14. Evaluasi Internal yang Berkelanjutan 
 

Sistem penjaminan mutu Unpad dilakukan dengan secara siklus PPEPP, 
yaitu setelah selesai satu siklus PPEPP dilanjutkan dengan siklus PPEPP 
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berikutnya. Oleh karena itu evaluasi internal dilakukan secara 
berkelanjutan dengan mengikuti siklus penetapan program dan 
pelaksanaan program yang ditetapkan. Evaluasi internal berkelanjutan 
dilakukan sesuai siklus juga dilakukan sesuai dengan tahapan capaian 
tahuan. 

 

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

Hasil evaluasi internal adalah berupa laporan audit, yang meliputi 
laporan audit program studi, laporan audit departemen, laporan audit 
pusat studi, dan laporan audit direktorat. Hasil audi internal dijadikan 
sebagai dasar koreksi atau perbaikan terhadap program kegiatan yang 
sedang dan akan dilaksanakan. sedangkan hasil evaluasi 
eksternal/akreditasi dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan 
pertimbangan program baik di tingkat universitas dan tingkat 
fakultas/program studi. 

 

B.16. Kerjasama dan Kemitraan Instansi Terkait dalam Pengendalian 
Mutu 
 

Kerjasama dan kemintraan Unpad dalam pengendalian mutu delakukan 
dengan memperluas kerjasama baik kerjasama dankemitraan di dalam 
maupun kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri. Selama periode 
tahun 2015-2017 Unpad telah menjalin kerjasama dalam negeri sebanyak 
389 MOU/kerjasama, dan kerjasama luar negeri sebanyak 68 
MOU/kerjasama. Sebagai feed back dari kerjasama dan kemitraan adalah 
untuk pengayaan isi pembelajaran dan peningkatan mutu riset serta 
penguatan dalam pelaksanaan pengendalian mutu. 
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SWOT ANALISIS 

TATA KELOLA 

 

 

 

                         

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strength (S):  

1. Unpad Sebagai PTN-BH diberikan otonomi 
yang lebih luas; 

2. Pengelolaan institusi yang kredibel, 
transparan, akuntabel, bertanggung jawab, 
dan adil; 

3. Unpad masuk dalam 10 besar QS World 
University Ranks Tahun 2018 

4. Jumlah program studi yang terakreditasi 
peringkat A 80% dari jumlah program studi 
keseluruhan (140 program studi); 

5. Kepemimpinan publik Unpad mendapat 
pengakuan dan kepercayaan ditingkat 
internasional 

 

Weakness (W):  

1. Belum semua pendidik dan tenaga 
kependidikan menyadari pentingnya standar 
kualitas dan penjaminan mutu,  

2. Hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti 
secara menyeluruh. 
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Opportunity (O):  

1. Meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme civitas akademik dan 
tenaga kependidikan Unpad  

2. Meningkatkan jejaring kerjasama 
kelembagaan dengan berbagai pihak baik 
institusi dalam negeri maupun luat negeri. 

3. Mendapat otonomi untuk pengelolaan 
perguruan tinggi 

Sasaran Stragegi S-O 

1. Unpad dengan otonominya dapat 
meningkatkan kualitas SDM; 

2. Unpad dengan otonominya dapat 
memperluas jejaring kerja sama; 

 

 

Sasaran Stragegi W-O 

1. Pemahaman terhadap standar kualitas dari 
penjaminan mutu; 

2. Hasil evaluasi internal harus ditindaklanjuti 
secara menyeluruh. 

Threats (T):  

1. Persaingan global dalam bidang 
pendidikan 

2. Standar mutu nasional yang dibuat secara 
umum. 

Sasaran Stragegi S-T 

1. Meningkatkan QS World University Ranks 
minimal masuk dalam 5 besar; 

2. Meningkatkan jumlah program studi yang 
terakreditasi peringkat A menjadi 95%; 

3. Meningkatkan kepemimpinan publik 
ditingkat internasional; 

Sasaran Stragegi W-T 

1. Meningkatkan kualitas civitas akademika 
dan tenaga kependidikan dalam 
menghadapi persaingan global; 

2. Melakukan evaluasi internal secara berkala, 
guna mengetahui dan mengantisipasi 
permasalahan dalam pencapaian sasaran. 
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Berdasarkan SWOT Analisis tersebut, maka sasaran strategi tata kelola Unpad 
dalah sebagi berikut: 

1. Meningkatan kualitas SDM; 
2. Memperluas jejaring kerja sama; 
3. Meningkatkan QS World University Ranks minimal masuk dalam 5 besar; 
4. Meningkatkan jumlah program studi yang terakreditasi peringkat A menjadi 

95%; 
5. Meningkatkan kepemimpinan publik ditingkat internasional; 
6. Pemahaman terhadap standar kualitas dari penjaminan mutu baik terhadap 

civitas akademika maupun tenaga kependidikan; 
7. Hasil evaluasi internal harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. 
8. Meningkatkan kualitas civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam 

rangaka menghadapi persaingan global; 
9. Melakukan evaluasi internal secara berkala, guna mengetahui dan 

mengantisipasi permasalahan dalam pencapaian sasaran. 
 

Analisis SWOT  
Kekuatan (Strengths)  
 
1. Hasil akreditasi dengan peringkat A yang pernah diperoleh selama periode 

sebelumnya telah menjadi komitmen bagi seluruh sivitas akademika  
Universitas Padjadjaran untuk mempertahankan dan menjaga kualitasnya.  

2. Dukungan struktur organisasi yang sudah tertata disertai akuntabilitas 
pelaksanaan tugas yang baik.   

3. Suasana akademis yang baik di Universitas Padjadjaran, masyarakat di 
Bandung dan Jatinangor serta ditunjang pula dengan biaya hidup yang relatif 
rendah sehingga memberi kemudahan bagi mahasiswa maupun dosen untuk 
lebih berkonsentrasi ke bidang Ilmunya.  

4. Kualitas dan reputasi karya akademik dosen yang telah baik.   
5. Kualitas dan reputasi lulusan yang baik dalam lapangan kerja.  

6. Kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi di dalam dan luar 
negeri telah terjalin dengan baik.  

7. Telah terbentuknya jaringan (network) kerjasama tersebut.  
 
Kelemahan (Weaknesses):  
1. Keterbatasan dana untuk mendapatkan jurnal ilmiah yang bertaraf 

internasional.  

2. Keterbatasan dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan sarana serta 
prasarana laboratorium.  

3. Belum sepenuhnya terandalkan kemitraan dengan perusahaan swasta dalam 
rangka sustainability.  
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Peluang (Opportunities)  
1. Dengan akan berubahnya status hukum Unpad menjadi PTN-BH untuk 

membuat aturan sendiri baik di bidang edukatif maupun di bidang 
administrasi untuk memperbaiki peraturan yang sudah ada.  

2. Diijinkannya Unpad mengatur sendiri sistem penerimaan mahasiswa baru, 
memungkinkan untuk lebih meningkatkan kualitas mahasiswa yang diterima.  

3. Reputasi Unpad yang baik, sehingga menarik minat calon mahasiswa, tenaga 
pengajar, dan tenaga pendukung yang berkualitas.  

4. Komitmen Unpad yang tinggi dalam membangun sistem penjaminan mutu 
(Quality Assurance).  

5. Komitmen Unpad untuk menuju Universitas Kelas Dunia (World Class 
University).  

 
Tantangan (Threats)  
1. Pada saat ini perguruan tinggi lain menurut Scopus dan Google Scholar 

sebagai kompetitor seperti, ITB, UI, UGM, IPB, ITS, Undip dan UB  di web 
http://sinta2.ristekdikti.go.id/ Rank nya diatas Unpad sehingga kedepan nya 
perlu diperbaiki.  

2. Belum secara menyeluruh setiap pengelola di Unpad  termasuk Dosen dan 
Tenaga Kependidikan memiliki komitmen dalam memikirkan kemajuan 
Unpad.  

3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi pada upaya 
peningkatan kualitas pendidikan.  

4. Adanya persaingan dengan PT di dalam dan di luar negeri.  
 
Sasaran 
Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Unpad maka sasaran lima tahun ke 
depan yang akan dilakukan adalah untuk membina dan mengembangkan tata 
kelola di lingkungan Unpad secara berkelanjutan sehingga terbentuknya 
keunggulan bertaraf internasional baik dalam sumber daya, materi pendidikan, 
penyelenggaraan, maupun pelayanan kepada masyarakat. 
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C : Mahasiswa dan Lulusan 

Mahasiswa sebagai peserta didik merupakan sasaran dalam pelaksanaan 
proses pendidikan, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian sejak awal 
penerimaan yang terdiri atas sistem rekruitmen dan seleksi calon sampai pada 
pelayanan akademik dan administratif yang harus mereka dapatkan selama 
menjalani perkuliahan. 

 

1. Sistem Rekruitmen dan Seleksi Mahasiswa 
 
Sistem rekruitmen mahasiswa dilakukan  melalui berbagai jalur yaitu Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi SMUP), dan Jalur 
Prestasi. Jalur SNMPTN adalah salah satu bentuk jalur seleksi penerimaan 
mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan 
serentak seluruh Indonesia, Jalur SBMPTN merupakan seleksi bersama 
dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri 
menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah 
menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan, baik bagi calon 
mahasiswa, perguruan tinggi negeri, maupun kepentingan nasional, Jalur 
SMUP  untuk program, Pascasarjana dan Program Spesialis serta Program 
Diploma. Sistem rekrutmen mahasiswa ditujukan untuk menghasilkan 
mahasiswa yang bermutu berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam 
SOP dengan memperhatikan daya tampung program studi masing-masing.  
 
Universitas Padjadjaran telah melaksanakan sistem pengambilan keputusan 
penerimaan mahasiswa baru dengan konsisten dan telah memiliki SOP 
sebagai panduan seleksi. Pedoman tertulis penerimaan mahasiswa baru 
beserta SOP melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN telah terdokumentasi 
dengan sangat baik dan lengkap pada Direktorat Pendidikan dan 
Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran. 

Proses pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN 
dan SBMPTN berdasarkan keputusan forum Rektor. Jumlah mahasiswa baru 
yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN di Universitas Padjadjaran 
sesuai dengan jumlah daya tampung yang diajukan masing-masing program 
studi dan disahkan melalui SK Rektor tentang Daya Tampung. Mahasiswa 
yang diterima ditetapkan oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Proses 
penetapan kelulusan peserta SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan dalam 
rapat seleksi dan alokasi. Rapat dihadiri oleh seluruh Rektor dan Wakil/ 
Pembantu Rektor I atau pendamping Rektor dari 60 PTN anggota Majelis 
Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). 

Penetapan sistem penilaian SNMPTN adalah berdasarkan hasil penelusuran 
prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 (satu) sampai 
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dengan semester 5 (lima) bagi SMA/SMK/MA atau sederajat dengan masa 
belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 
(tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 (empat) tahun, serta portofolio 
akademik, sedangkan sistem penerimaan SBMPTN merupakan seleksi 
berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) atau Ujian Tulis 
Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian 
keterampilan calon Mahasiswa dengan pembagian Kelompok Ujian Sains 
dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TKPA dan TKD Saintek, 
Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TKPA 
dan TKD Soshum serta Kelompok Ujian Campuran dengan materi ujian 
TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum  dilakukan secara bersama di bawah 
koordinasi Panitia Pusat. Seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru di 
lingkungan PTN melalui ujian tulis telah menunjukkan berbagai keunggulan 
dan keuntungan, baik bagi peserta, PTN, maupun bagi kepentingan nasional. 
Bagi peserta, keuntungan seleksi bersama adalah lebih efisien, murah, dan 
fleksibel dengan adanya mekanisme lintas wilayah. 

Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Pascasarjana ( S2, 
Spesialis dan S3) dilaksanakan melalui seleksi mandiri (SMUP) berdasarkan 
beberapa kriteria yang telah ditetapkan, seperti: 

• Program Diploma 4 (D4) 
Calon perserta Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) wajib 
mengikuti  SBMPTN dengan tahun lulus maksimal 2 tahun terakhir yang 
dinyatakan lulus satuan pendidikan dengan bukti ijazah SMA/MA dan 
SMK 

• Program Magister 
Untuk Program Magister terdiri dari persyaratan kelengkapan 
administrasi. Ujian wawancara, Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75, 
memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA), memiliki sertifikat 
Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), Mengunggah Ringkasan 
Proposal Usulan Penelitian minimal 350 kata. 

• Program Spesialis 
Untuk Program Spesialis sama dengan untuk program Magister, namun 
ada persyaratan khusus yaitu harus memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia, Surat Ijin Praktek (SIP), 
mendapat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  

• Program Doktor 
Untuk Program Doktor terdiri daripersyaratan kelengkapan administrasi. 
Ujian wawancara, Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00, memiliki 
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sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA), memiliki sertifikat Tes 
Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), pengisian form online dapat 
dilakukan setelah peserta memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari 
Calon Promotor. 

Calon yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas dan mendapatkan 
nilai yang melebihi batas nilai minimal pada saat wawancara dapat diterima 
sebagai mahasiswa baru program Diploma dan Pascasarjana Unpad dengan 
status mahasiswa reguler.  

 

2. Profil Mahasiswa  
 
Jumlah penerimaan mahasiswa baru tiap tahun meningkat baik program S1, 
pascasarjana, spesialis maupun diploma. Hal ini menunjukkan kepercayaan 
masyarakat kepada Unpad dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 
Kebijakan Unpad dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan juga diarahkan untuk calon yang mempunyai potensi akademik 
tetapi kurang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga 
memperoleh kepercayaan masyarakat dari berbagai daerah terbukti dari 
pendaftar ke Unpad hampir dari seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Hal ini 
dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :  

 

Tabel 3.1.  Distribusi Asal Mahasiswa berdasarkan Provinsi 

No. Asal Propinsi Prosentase 
2015 2016 2017 

1.  Bali 0,16% 0,11% 0,12% 
2.  Banten 3,05% 3,26% 3,52% 
3.  Bengkulu 0,09% 0,20% 0,15% 
4.  D.I. Yogyakarta 0,17% 0,18% 0,35% 
5.  DKI Jakarta 9,49% 10,19% 10,27% 
6.  Gorontalo 0,12% 0,10% 0,15% 
7.  Jambi 0,30% 0,33% 0,20% 
8.  Jawa Barat 59,87% 63,83% 60,76% 
9.  Jawa Tengah 1,99% 1,56% 1,69% 

10.  Jawa Timur 1,13% 0,90% 0,72% 
11.  Kalimantan Barat 0,21% 0,18% 0,12% 
12.  Kalimantan Selatan 0,05% 0,03% -  
13.  Kalimantan Tengah 0,03% 0,03% 0,02% 
14.  Kalimantan Timur 0,24% 0,15% 0,12% 
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15.  Kepulauan Bangka Belitung 0,10% 0,13% 0,17% 
16.  Kepulauan Riau 0,45% 0,49% 0,63% 
17.  Lampung 0,75% 0,77% 0,67% 
18.  Luar Negeri 0,02% 0,02% 0,05% 
19.  Maluku -  0,47% 0,77% 
20.  Maluku Utara -  0,02% -  
21.  Nanggroe Aceh Darussalam 0,54% 0,31% 0,18% 
22.  Lain Lain 12,81% 8,55% 11,96% 
23.  Nusa Tenggara Barat 0,02% -  0,07% 
24.  Nusa Tenggara Timur 0,02% 0,05% 0,02% 
25.  Papua 0,07% 0,10% 0,10% 
26.  Papua Barat 0,07% 0,03% 0,05% 
27.  Riau 0,77% 0,90% 0,75% 
28.  Sulawesi Barat -  0,02% 0,03% 
29.  Sulawesi Selatan 0,17% 0,24% 0,17% 
30.  Sulawesi Tengah 0,02% 0,03% 0,02% 
31.  Sulawesi Tenggara 0,02% 0,03% 0,05% 
32.  Sulawesi Utara 0,02% 0,02% 0,03% 
33.  Sumatera Barat 3,73% 3,81% 2,89% 
34.  Sumatera Selatan 0,44% 0,33% 0,45% 
35.  Sumatera Utara 3,07% 2,67% 2,76% 

 

Tabel diatas adalah merupakan distribusi wilayah asal mahasiswa Unpad dari 34 
provinsi pada jenjang strata sarjana. Tiap tahunnya Unpad menerima mahasiswa 
yang berasal dari seluruh Indonesia. Secara jumlah Jawa Barat mendapatkan 
porsi yang lebih dari provinsi lainnya hal ini tidak lain karena Unpad semenjak 
2013 dengan program Nyaah Ka Jabar memiliki komitmen untuk memajukan 
Jawa Barat salah satunya di bidang pendidikan dengan menambahkan daya 
tampung mahasiswa asal Jawa Barat.  

Profil mahasiswa unpad berdasar jalur masuk terlihat dari tabel berikut Tabel 
3.2.Data seluruh mahasiswa program jalur akademik (S-1, S-2, S-3), profesi 
(profesi, spesialis 1, spesialis 2), dan vokasi (D-1, D-2, D-3, D-4) dalam lima 
tahun terakhir 
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Tabel 3.2.  Data Mahasiswa Program Akademik,  Program Profesi, dan 
Program Vokasi 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Total 
Mahasiswa 

(Student Body) 

Ikut 
Seleksi 

Lulus 
Seleksi 

Reguler 
Bukan 

Transfer 

Transfer 
* 

Reguler 
Bukan 

Transfer 
Transfer 

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

Program Akademik (S-1, S-2, S-3) 

TS-4  7,680 218,338 8,533 7,483 3 32,553 5 

TS-3  6,720 187,536 7,467 6,586 4 29,612 7 

TS-2  7,175 164,816 7,971 7,892 4 31,335 7 

TS-1  7,532 160,949 8,369 7,547 5 31,672 9 

TS  7,200 142,265 8,000 6,835 - 31,256 - 

JUMLAH 36,307 873,904 40,340 36,343 16 156,428 28 

Program Profesi (Profesi, Spesialis-1, Spesialis-2) 

TS-4 1,273 2,268 1,273 1,191 - 2,959 - 

TS-3 1,303 2,303 1,303 1,234 - 2,758 - 

TS-2 1,227 2,210 1,227 1,194 - 2,487 - 

TS-1 1,298 2,146 1,298 1,254 - 2,249 - 

TS 671 1,448 671 623 - 2,743 - 

JUMLAH 5,772 10,375 5,772 5,496 - 13,196 - 

 

Program Vokasi (D-1, D-2, D-3, D-4) 

TS-4 1,274 9,479 1,415 897 - 3,855 - 

TS-3 1,332 18,353 1,479 1,075 - 3,330 - 

TS-2 1,187 9,896 1,318 987 - 3,037 - 

TS-1 495 11,887 550 454 1 2,356 1 
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Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Total 
Mahasiswa 

(Student Body) 

Ikut 
Seleksi 

Lulus 
Seleksi 

Reguler 
Bukan 

Transfer 

Transfer 
* 

Reguler 
Bukan 

Transfer 
Transfer 

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

TS 582 5,486 646 468 - 1889 - 

JUMLAH 4,870 55,101 5,408 3,881 1 14,467 1 

TOTAL MAHASISWA PADA TS 35888 0 

 

3. Keterlibatan Mahasiswa dalam berbagai Komisi yang Relevan 

Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemahasiswaan sebagai penunjang 
intelektualitas di Universitas telah banyak dibentuk berbagai organisasi 
kemahasiswaan sebagai tempat pembelajaran kepemimpinan dan organisasi. 
lembaga kemahasiswaan yang dapat mengawasi seluruh kegiatan 
kemahasiswaan dan menjamin tersampaikannya aspirasi dari mahasiwa 
kepada pihak terkait.  Di tingkat universitas maupun fakultas dikenal badan 
ekeskutif mahasiswa (BEM), Badan Permusyawaratan mahasiswa dan 
himpunan mahasiswa pada tingkat program studi masing-masing. Sampai 
tahun 2015 terdapat 121 organisasi yang terdiri dari 18 organisasi Badan 
Eksekutif Mahasiswa, 18 Badan Perwakilan Mahasiswa, 50 Himpunan 
Mahasiswa, 35 Unit Kegiatan pada tingkat universitas dan pada tingkat 
fakultas.  

 

4. Kegiatan Ekstra Kulikuler 

Kegiatan kemahasiswaan pada universitas dikelompokkan pada bidang 
penelaran dan keilmuan, minat, bakat dan kesejahteraan, kepedulian sosial 
serta kegiatan penunjang lainnya. Prestasi yag dicapai cukup memuaskan 
baik untuk tingkat lokal nasional maupun internasional. Kegiatan 
kemahasiswaan ini tiap tahun terus meningkat. 

Untuk mengembangkan minat dan potensi bakat dari seluruh mahasiswa, 
Universitas Padjadjaran memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan. Hingga saat 
ini terdapat 121 kelompok kegiatan mahasiswa (KKM) pada tahap akademik 
yang berdasarkan minat dan bakat, yaitu :  
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tingkat Universitas  :   1 
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM( Tingkat Fakultas  : 17 
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- Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Tingkat Universitas :   1 
- Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Tingkat Fakultas : 17 
- Himpunan Mahasiswa (HUMA) Prodi    :  50 
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)     : 35 

  
Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat fakultas dibimbing oleh Dosen pembimbing 
berdasarkan legalitas Dekan dan untuk tingkat universitas diperoleh melalui 
Rektor. Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan kemahasiswaan disalurkan 
melalui Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan. Salah satu contoh 
organisasi universitas BEM, yang berdiri secara  mandiri tapi terkoordinasi 
dengan Dirdikmawa. BEM dan Dirdikmawa melakukan rapat kerja bersama dan 
bersinergi sehingga semua kegiatan dapat berjalan lancar serta dapat 
melaksanakan program kerja sesuai target.Selain itu Unpad mendukung 
berbagai Ormawa untuk mengembangkan atau ikut berperan aktif dalam Ikatan 
Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) guna menanamkan sikap berbagi 
pengetahuan dan pengalaman ilmiah, pemahaman tentang arah atau tujuan 
organisasi dan sekaligus meningkatkan jaringan kerjasama antar mahasiswa di 
tingkat regional maupun internasional. 

Hasil survey terhadap mahasiswa mengenai kualitas layanan pengembangan 
minat dan bakat menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dibuktikan 
dengan adanya pembinaan soft skills melalui program-program kegiatan 
mahasiswa serta mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pelatihan, 
penataran dan bimbingan untuk setiap mahasiswa yang akan mengikuti 
perlombaan 

1. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.  
2. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat.  
3. Mendorong mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan 

kreativitas mahasiswa yang mencakup kegiatan seni, olahraga dan 
keagamaan.  

4. Mendelegasikan organisasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional.  
5. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan student exchange.  

 
5.  Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 

kebutuhan akan lulusan program studi). 

Dalam meningkatkan minat calon mahasiswa terhadap program studi 
universitas padjadjaran, Unpad melakukan upaya untuk selalu meningkatkan 
kualitas kelulusan dengan baik. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan 
adalah kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan selama perkuliahan serta 
fasilitas sarana dan prasarana Unpad. Universitas secara berkala di tiap awal 
semester melakukan survey kepuasan mahasiswa. Survey ini sudah mulai 
dilakukan semenjak tahun 2012 hingga sekarang. Kegiatan survey 
diintegrasikan dengan sistem KRS online ketika mahasiswa akan melakukan 
kontrak KRS. Berikut merupakan hasil indeks kepuasan mahasiswa pertahun 
akademik dari mulai tahun 2015 hingga 2017 dengan instrument terkait 
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pelayanan yang disediakan oleh universitas padjadjaran  berupa layanan 
akademik,administratif, bimbingan konseling dan layanan staf. 

 

Tabel 3.3  IKM per tahun akademik 

Tahun Akademik Nilai Kinerja Unit Pelayanan 

TA 2017 genap 3.6127 Sangat Memuaskan 
TA 2017 ganjil 3.4964 Memuaskan 
TA 2016 genap 3.4806 Memuaskan 
TA 2016 ganjil 3.4275 Memuaskan 
TA 2015 genap 3.3417 Memuaskan 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kepuasan mahasiswa dari tiap 
semester dan dari tahun ke tahun angkanya selalu meningkat. Dimulai dari 
tahun 2015 yang nilainya memuaskan dan kini pada tahun 2017 berakhir 
dengan nilai sangat memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa upaya Unpad 
dalam menyediakan pelayanan kepada mahasiswa baik berupa layanan 
akademik,administratif, bimbingan konseling dan layanan staf telah 
dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. 

Selain itu, dalam menjaga kebutuhan akan lulusan program studi maka di 
setiap program studi melakukan berbagai kerjasama dengan para pihak 
pengguan lulusan. Upaya kerjasama tersebut berupa dalam berbagai bentuk, 
yakni kerjasama terkait beasiswa dari berbagai pihak baik swasta dan 
pemerintah yang pada akhirnya para mahasiswa akan bekerja di tempat 
pemberi beasiswa tersebut. Disamping itu beberapa perusahaan menjamin 
ketersediaan lapangan kerja bagi para lulusan terbaik. Upaya yang dilakukan 
program tidak hanya sebatas jaminan pekerjaan bagi lulusan tetapi juga 
dalam bentuk diskusi reposisi kurikulum yang selalu bersifat dinamis sesuai 
dengan kebutuhan pengguna lulusan, workshop dan studium generale yang 
dilakukan secara berkala tiap semester guna meningkatkan kualitas lulusan 
baik secara akademik dan non akademik. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kepuasan mahasiswa dari tiap 
semester dan dari tahun ke tahun angkanya selalu meningkat. Dimulai dari 
tahun 2015 yang nilainya memuaskan dan kini pada tahun 2017 berakhir 
dengan nilai sangat memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa upaya Unpad 
dalam menyediakan pelayanan kepada mahasiswa baik berupa layanan 
akademik,administratif, bimbingan konseling dan layanan staf telah 
dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. 

Selain itu, dalam menjaga kebutuhan akan lulusan program studi maka di 
setiap program studi melakukan berbagai kerjasama dengan para pihak 
pengguna lulusan. Upaya kerjasama tersebut terdapat dalam berbagai bentuk, 
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yakni kerjasama terkait beasiswa dari berbagai pihak baik swasta dan 
pemerintah yang pada akhirnya para mahasiswa akan bekerja di tempat 
pemberi beasiswa tersebut. Disamping itu beberapa perusahaan menjamin 
ketersediaan lapangan kerja bagi para lulusan terbaik. Upaya yang dilakukan 
program tidak hanya sebatas jaminan pekerjaan bagi lulusan  tetapi juga 
dalam bentuk diskusi reposisi kurikulum yang selalu bersifat dinamis sesuai 
dengan kebutuhan pengguna lulusan, workshop dan studium generale yang 
dilakukan secara berkala tiap semester guna meningkatkan kualitas lulusan 
baik secara akademik dan non akademik. 

 

6.   Pelayanan Untuk Mahasiswa  

a.  Bantuan Tutorial Akademik,  

Universitas Padjadjaran memberikan bantuan tutorial kepada mahasiswa 
seperti adanya pemeriksanaan psikologi untuk mengetahui kemampuan 
studi mahasiswa, pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang 
terkena anjuran alih program studi, konseling masalah pribadi dan 
vokasional dan perwalian.  Selain daripada itu mahasiswa juga dapat 
memperoleh pelayanan akademik bimbingan atau konsultasi tentang 
materi yang perkuliahan dengan dosen pengampu mata kuliah di luar jam 
kuliah. Untuk mendukung tutorial yang bersifat akademik, Universitas 
bekerjasama dengan fakultas maupun program studi menyusun berbagai 
buku panduan, yaitu Buku Peraturan Akademik Universitas Padjadjaran 
dan  Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Padjadjaran.  

Kegiatan  layanan akademik dengan tujuan untuk  mempermudah 
mahasiswa, mahasiswa memperoleh layanan jurusan/prodi seperti  
mengurus berbagai keperluan mahasiswa di jurusan, seperti mengurus 
cuti kuliah, mengajukan skripsi, melaksanakan ujian skripsi.  

 

b.  Informasi dan Bimbingan Karir 
Bimbingan karir adalah suatu kegiatan yang berupa  bantuan pelayanan 
terhadap mahasiswa dengan tujuan agar dapat mengenal dan memahami 
dirinya, mengenal dunia kerja dan mampu menentukan serta mengambil 
keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang 
diambilnya. 

Layanan bimbingan karir meliputi :  

1. Universitas Menyelenggarakan Penyebaran Informasi Kerja. 
2. Universitas menyediakan informasi lowongan kerja kepada 

mahasiswa tingkat akhir dan lulusan (melalui papan pengumuman 
lowongan kerja, website, media sosial, dll.).  

3. Universitas menyelenggarakan Kegiatan  Bursa Kerja 
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4. Universitas memfasilitasi proses rekrutmen tenaga kerja (sebagai 
contoh: membantu dalam menghubungkan alumni dengan 
perusahaan atau in-campus recruitment, Job Fair, Lokakarya)  

5. Universitas Melakukan Perencanaan Karir 
6. Universitas Menyediakan konsultasi/bimbingan kepada mahasiswa 

tingkat akhir dan lulusan dalam mempertimbangkan dan memilih 
pekerjaan. Berupa pembekalan berbagai keterampilan untuk 
memasuki  dunia kerja seperti pemagangan, ceramah, pelatihan, dll 

 

       c.  Konseling Pribadi dan Sosial 

Kegiatan konseling adalah suatu usaha untuk membantu mahasiswa 
untuk mengembangkan dirinya dan mengatasi masalah akademik serta 
masalah  pribadi dan sosial yang mempengaruhi perkembangan 
akademik mahasiswa yang bersangkutan.  

Kegiatan konseling meliputi pelayanan bimbingan akademik yang 
diberikan oleh dosen-dosen bimbingan atau dikenal dengan Dosen Wali 
pada tingkat jurusan/program, dan bimbingan sosial-pribadi yang 
diberikan oleh tim bimbingan dan konseling pada tingkat 
jurusan/program studi, fakultas, dan universitas seperti TPBK. 

Pelayanan bimbingan akademik yang dilakukan dengan dosen wali 
berkaitan dengan Pertama, penentuan jumlah SKS yang boleh diambil 
mahasiswa  dalam menentukan kontrak kredit. Dalam kegiatan ini 
dijelaskan tujuan atau misi dari pilihan mata kuliah yang dipilihnya dalam 
kaitannya dengan keseluruhan program studi yang dimasukinya, 
Struktur, isi dan mekanisme pelaksanaan kurikurum program studi yang 
dipilihnya beserta persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat 
mengikuti program studi yang hendak ditempuhnya. Hakikat, isi dan 
fungsi setiap mata kuliah yang membangun kurikulum program studi 
yang dipilihnya beserta kaitannya dengan mata kuliah lain dalam 
pembentukan kemampuan profesionalnya. Prosedur formal dan tidak 
formal yang seyogyanya ditempuh untuk kelancaran penentuan dan 
perencanaan program studi yang dipilihnya. 

Kedua, berkaitan dengan penyelesaian studi dalam mata kuliah.  Dalam 
menempuh mata kuliah, mahasiswa sering menghadapi masalah dan 
kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas, memilih metode dan 
sumber belajar, meningkatkan kemampuan dan motif-motif belajar, serta 
menyesuaikan diri terhadap tuntutan lain yang terkait dengan mata 
kuliah yang diikutinya. 

Ketiga, tentang penyelesaian studi atau tugas akhir. 
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Konseling pribadi dan sosial juga berkaitan dengan pertama, memotivasi 
untuk lebih bersemangat dalam dalam menjalankan perkuliahan. Kedua, 
penyesuaian dengan lingkungan kampus.  

Apabila dalam pelaksanaannya mengalami jalan buntu atau tidak dapat  
dipecahkan, maka  diserahkan ke Program Studi, ke TPBK, Psikolog 
Universitas yang berekerjasama dengan Fakultas Psikologi. 

 

7.  Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan. 

Kompetensi lulusan yang dihasilkan Unpad telah sesuai dengan tujuan 
pendidikan, yaitu memiliki kemampuan sesuai dengan bidang prodi yang 
ditekuni. Hal ini bisa dinilai dari banyaknya lulusan yang telah bekerja di 
instansi pemerintah, BUMN, swasta, perusahaan multinasional, bahkan 
perusahaan internasional. Selain itu lulusan Unpad  juga dengan bekal 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di perkuliahan maupun 
kegiatan ekstrakulikuler banyak membuka lapangan pekerjaan sendiri 
(wirausaha) sesuai dengan bidang keahliannya. 

Etika perilaku sudah dibina sejak mahasiswa diterima di Unpad, pembinaan 
etika, sikap dan perilaku mahasiswa dilakukan oleh dosen wali, dosen 
konseler/TBK tingkat universitas ataupun fakultas dan dosen mata kuliah 
serta dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi. Berdasarkan 
pembinaan yang dilakukan diharapkan mahasiswa atau lulusan Unpad 
bersikap atau berperilaku sesuai etika yang berlaku. 

Unpad sangat memperhatikan masalah etika lulusan. Oleh karena itu dimulai 
sejak awal masa studi, mahasiswa telah dibina melalui penyelenggaraan 
tausiyah bulanan untuk seluruh sivitas akademika di masing-masing jurusan 
dan fakultas serta di rektorat dengan jadwal yang tentatif. Selain itu sivitas 
akademika juga memiliki rujukan ketetapan resmi terkait etika yaitu pedoman 
etika perilaku sivitas akademika Unpad berupa buku Etika Akademik dan 
Tata Laku Sivitas Akademika yang disahkan oleh Senat Universitas. Komisi 
Etika di Senat Universitas juga secara aktif mengontrol, mengevaluasi dan 
memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika yang telah ditetapkan di buku 
pedoman etika.  

Masalah etika ini juga terus disosialisasikan di lingkungan universitas/ 
fakultas/prodi melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu konsultasi atau 
bimbingan, perwalian, penyebarluasan buku pedoman, dan 
mengintegrasikannya ke dalam berbagai mata kuliah. Pada setiap ujian 
kelulusan yaitu sidang usulan masalah, usulan penelitian, skripsi, tesis, dan 
disertasi  permasalahan etika juga menjadi poin penilaian tersendiri.  

Data Rekam Jejak Tracer Study Beberapa Program Studi di Universitas 
Padjadjaran dan Alur Pemanfaatan Hasil Tracer Study tersedia) 



67 

	

8.   Hasil Pembelajaran 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 
 
Kompetensi yang dicapai untuk hasil pembelajaran telah memenuhi 
target kompetensi yang diharapkan berdasarkan kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh pimpinan universitas. Hal ini ditunjukkan dengan 
terlapauinya target rata-rata IPK lulusan pada tahun terakhir. Target 
rata-rata IPK lulusan untuk program Doktor (S-3) yaitu 3,70, program 
Magister (S-2) yaitu 3,50, program Sarjana (S-1) yaitu 3,00, program 
Sarjana Sains Terapan (D-4) yaitu 3,00 dan Ahli Madya (D-3) yaitu 
2,75. Hal ini ditunjukkan dengan tersebarnya alumni yang bekerja 
pada berbagai instansi yang terkait dengan disiplin ilmu yang mereka 
tekuni.  
 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan 
kebutuhan pemanfaat lulusan.  
 
Berdasarkan tracer study yang dilakukan kepada pengguna lulusan 
oleh masing-masing prodi yang ada di Unpad menunjukkan tuntutan 
dan kebutuhan pengguna lulusan telah sesuai dengan kompetensi 
yang ditentukan masing-masing prodi. Selain dari hasil tracer study, 
kepuasan pemanfaat lulusan juga terbukti dengan banyaknya instansi 
yang telah mempekerjakan lulusan Unpad yang kemudian secara aktif 
meminta lulusan lain bila mereka membutuhkannya atau dalam 
bentuk kerjasama dengan biro kemahasiswaan untuk menjaring calon 
pegawai melalui proses magang dan open rekruitmen bagi fresh 
graduate Unpad. Kebanyakan pemanfaat lulusan melakukan seleksi 
berdasarkan IP,  kemampuan hardskill sesuai dengan bidang studi, 
bahasa inggris, pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dan softskill yang berupa kemampuan beradapatasi, kemampuan 
manajemen diri, berorganisasi, berkomunikasi dan  kemampuan kerja 
dalam tim. 

 
Untuk menjaga keberlanjutan penyerapan lulusan maka Unpad 
melakukan kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah atau 
swasta melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, 
penelitian serta kerjasama penerimaan pegawai. Unpad secara 
reguler berkunjung kepada pengguna lulusan untuk menjalin 
hubungan baik serta menjadi ajang sharing atau menerima berbagai 
masukan serta mengetahui perkembangan kebutuhan dunia kerja.   
 
Para lulusan Unpad juga dihimpun melalui organisasi alumni yang 
berkontribusi untuk memotivasi lulusan, menyerap lulusan atau 
memberikan informasi tentang peluang untuk para lulusan. Himpunan 
alumni Unpad tergabung dalam IKA UNPAD yang terdiri dari 
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Pengurus Pusat IKA, IKA Komisariat Daerah, IKA Komisariat Fakultas, 
dan IKA Program Studi. 

 

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu 
penyelesaian studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium 
lulusan). 
Pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing tingkat program 
pendidikan dapat dikatakan berhasil karena rata-rata IPK lulusan 
mahasiswa untuk tahun 2017 pada program Doktor (S-3) mencapai 
3,75, program Magister (S-2) mencapai 3,57, program Sarjana (S-1) 
mencapai 3,28, program Ahli Madya (D-3) mencapai 3,25 dengan 
masa penyelesaian studi rata-rata  untuk program Doktor (S-3) 
mencapai 3,96 tahun, program Magister (S-2) mencapai 3,09 tahun, 
program Sarjana (S-1) mencapai 5,74  tahun, program Ahli  Madya (D-
3) mencapai 3,44 tahun.  

Waktu penyelesaian studi tersebut sudah ideal dengan melalui 
berbagai upaya seperti  layanan informasi dan jaringan informasi yang 
dikembangkan seperti program fast track program. Lulusan Unpad 
berhasil mendapatkan pekerjaan kurang dari satu tahun berdasarkan 
hasil tracer study yang dilakukan masing-masing prodi di Unpad 
ataupun pada saat mahasiswa masuk ke dalam program pascasarjana 
rata-rata lulusan telah bekerja terlebih dahulu.  

Evaluasi hasil pembelajaran selain dilakukan secara terintegrasi pada 
masing-masing mata kuliah yang diambil. Pada tahapan akhir untuk 
hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa juga juga diketahui 
melalui sidang usulan penelitian, dan sidang tesis. Untuk menilai hasil 
pembelajaran pada lulusan yang bekerja maka dilakukan tracer study. 
Selain untuk menilai hasil pembelajaran mahasiswa tarcer study juga 
menjadi bahan untuk berbagai perbaikan di program studi. Kerjasama 
dengan pihak alumni, praktisi atau berbahai pihak di dunia kerja juga 
menjadi sumber informasi yang cukup bagi Unpad tentang 
keberhasilan lulusannya. 

 

d. Kepuasan Lulusan 

Kepuasan lulusan dapat dilihat dari peluang pekerjaan yang diperoleh 
setelah menyelesaikan studi di Unpad. Mudahnya mendapat 
pekerjaan dengan gaji yang memadai serta masa tunggu untuk 
mendapatkan pekerjaan pertama setelah kelulusan yang relatif 
pendek pada instansi yang cukup ternama (swasta maupun 
pemerintah) serta lembaga lain baik tingkat lokal, nasional maupun 
internasional yang didapatkan oleh lulusan. Kepuasaan lulusan 
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terlihat dari hasil pelacakan alumni, yang memperlihatkan para 
lulusan Unpad yang telah terserap di berbagai instansi menunjukkan 
tingkat kepuasan yang cukup tinggi. 

 

Hal ini dapat dijelaskan tersebarnya tempat bekerja alumni sebai berikut : 

Tabel 3.4 Institusi Tempat Bekerja Lulusan 

 

 

 

 

 

 

9.  Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

Hasil tracer study memperlihatkan penilaian yang baik atas lulusan 
masing-masing prodi di dunia kerja. Selain dari tracer study kepuasan 
pemanfaat lulusan juga terbukti dengan banyaknya instansi yang telah 
mempekerjakan lulusan Unpad kemudian secara aktif instansi tersebut 
meminta lulusan lain bila mereka membutuhkannya. Untuk menjaga 
keberlanjutan penyerapan lulusan maka program secara reguler juga 
berkunjung pada para pengguna lulusan. Kunjungan ini selain menjaga 
hubungan baik juga menjadi ajang sharing atau menerima berbagai 
masukan serta mengetahui perkembangan kebutuhan dunia kerja 
terhadap lulusan.  

Para lulusan Unpad juga dihimpun melalui organisasi alumni yang 
berkontribusi untuk memotivasi lulusan, menyerap lulusan atau 
memberikan informasi tentang peluang untuk para lulusan susuai dengan 
kualifikasi yang ditentukan. Organisasi Alumni di tingkat fakultas 
dinamakan Ikatan Alumni Fakultas (IKA Fakultas), sementara di tingkat 
universitas bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA 
Unpad).  

Institusi Percent 
BUMN 21.6 
Institusi Pemerintah 30.4 
Institusi Swasta 30.4 
LSM 1.6 
Wirausaha 4.8 
N.A 11.2 
Total 100.0 
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Tabel 3.1 Kepuasan Kerja 

	

	

	

	
Dilihat dari data di atas, dapat diketahui bahwa alumni beberapa Program 
Studi di atas berkerja menyebar di cukup banyak tempat dari perbankan, 
institusi pendidikan, konsultan rumah sakit dan banyak institusi lainnya. 
Hal ini karena tingginya permintaan lulusan dari program studi tersebut.  

Dari hasil penelurusan alumni, diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu 
alumni sekitar kurang dari 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan 
pertamanya. Ada alumni yang bekerja setelah 2 hari dinyatakan lulus. 
Namun ada juga yang harus menunggu sampai dua tahun. Secara umum 
terlihat mayoritas alumni waktu tunggunya berkisar antara 1 sampai 
dengan 6 bulan. Hal ini digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 11.  Distribusi Frekuensi Waktu Tunggu 

Waktu Tunggu Persentase Valid (%) 
< 1 Bulan 3.57 

1 - 6 Bulan 73.81 
7 - 12 Bulan 19.05 

13 - 18 Bulan 1.19 
19 -24 Bulan 2.38 

Tidak Valid  
 

Kendala yang dihadapi alumni dalam mencari pekerjaan adalah 
kurangnya pemahaman aplikasi dan juga bahasa inggris. Namun 
permasalahan ini sudah mulai disolusikan dengan memperbanyak mata 
kuliah aplikasi yaitu berupa minor. Sehingga mahasiswa dapat 
mengetahui apalikasi statistika dalam berbagai bidang ilmu. Adanya 
permasalahan dalam bahasa inggris mendorong program studi untuk 
membuat labortorium bahasa dengan harapan skor toefl mahasiswa 
setelah lulus paling rendah 450. Selain itu dengan matakuliah bahasa 
inggris dijadikan dua semester masing-masing 3 sks diharapkan lebih 
meningkatkan kekampuan mahasiswa dalam berbahasa inggris. Selain 

Kepuasan Kerja Persentase 
Cukup Memuaskan 17.6 
Memuaskan 50.4 
Sangat Memuaskan 18.4 
N.A 13.6 
Total 100.0 
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itu, adanya bantuan Kurus untuk dosen juga diharapkan memberikan 
dampak signifikan secara tidak langsung kepada mahasiswa. Selain 
kedua kendala di atas, info lowongan kerja yang terbatas juga menjadi 
kendala. Namun hal ini juga sudah diupayakan solusinya dengan lebih 
mengoptimalkan milis alumni dan juga membentuk wadah alumni yang 
memungkinkan alumni saling bertukar informasi termasuk lowongan 
pekerjaan.  Hal ini dapat dijelaskan dengan penerapan keilmuan sebagai 
berikut: 

Tabel  Penerapan Keilmuan 

Penerapan keilmuan Persentase (%) 
Diterapkan 38.4 

Kurang diterapkan 29.6 
Sangat Diterapkan 16 

Tidak diterapkan sama 
sekali 

4 

N.A 12 
Total 100 

	

Hasil penelurusan menujukkan walaupun alumni bekerja di berbagai 
bidang namun penerapan keilmuan relative tinggi di tempat bekerja. 
Sehingga apa yang diperoleh dari bangku kuliah dapat diaplikasikan 
dalam dunia nyata.  

Dilihat dari kepuasan bekerja, mayoritas alumni merasa puas dengan 
kerjaan mereka. Namun demikian masih ada sebagian yang merasa 
kurang puas.  Hasil tracer studi memberika informasi sebagai berikut : 

1. Tempat kerja beragam, mayoritas di lingkungan pemerintah, 
swasta dan BUMN.  

2. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata 4.6 bulan 
atau kurang dari 5 bulan 

3. Kendala mencari pekerjaan adalah kurang pemahaman aplikasi , 
kemampuan bahasa inggris, serta informasi lowongan kerja  

4. Frekuensi pindah kerja mayoritas tidak pernah pindah kerja,  
namun terdapat juga sebagian pernah pindah namun dominan 
hanya 1 kali.  

5. Alasan pindah kerja yang paling dominan adalah karir dan salary 
6. Rata-rata gaji pertama bekerja kurang dari Rp. 1.500.000 
7. Rata-rata gaji sekarang Rp. 3.000.000 s.d Rp. 6.000.000 
8. Mayoritas alumni menerapkan keilmuan yang diperolehnya dalam 

bekerja 
9.  Mayoritas alumni merasa puas dengan pekerjaanya 
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Proses monitoring dan evaluasi tracer study berawal dari data tentang Data 
tracer study. Data  tracer study yang dimonitor dan dievaluasi diperoleh dari 
DCystem. Selanjutnya tim analisis tracer study melakukan verifikasi data dari 
jumlah kuesioner yang diisi oleh alumni dan yang masuk ke DCystem. Waktu 
pelaksanaan Monev tracer study tahun ini dilaksanakan pada setiap akhir 
semester (Bulan Agustus dan Februari) terhadap angkatan 2015, 2016, 
2017. 
 
Proses Monitoring dan evaluasi tracer study juga telah dilakukan secara 
parsial oleh prodi atau fakultas masing-masing, sesuai dengan data tracer 
study yang diperoleh melalui program tracer study di prodi atau fakultas. 
 
Evaluasi dan tindak lanjut dari hasil tracer study kemudian disampaikan ke 
pimpinan unviersitas dalam hal ini Warek III Kemahasiswaan. Dari warek III, 
hasil tracer study didiskusikan dengan pimpinnan lain untuk selanjutnya 
mnjadi bahan kajian pada rapat rutin dengan pimpinan dan dekan fakultas di 
lingkungan Unpad. 
 
Tindak lanjut tracer study yang dilakukan secara garis besar digunakan 
untuk hal-hal sebagai berikut: 
1. Proses Pembelajaran  

Informasi yang dikumpulkan dari studi pelacakan digunakan oleh 
program studi untuk ; memperbaiki kurikulum (isi pokok mata kuliah) 
yang ada, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia kerja, 
memberi bekal yang cukup bagi lulusan untuk berwirausaha  

2. Penggalangan Dana  
untuk membantu kegiatan kemahasiswaan, setelah terbentuk ikatan 
alumni tahun 2009, mulai dilakukan penggalangan dana oleh pengurus 
ikatan  alumni telah berhasil mengumpulkana dana yang antara lain 
digunakan untuk membantu kegiatan HIMA Administrasi Bisnis seperti 
pembelian buku-buku untuk melengkapi koleksi pustaka Himpunan 
Mahasiswa, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, dan lain sebagainya 

3. Informasi Pekerjaan 
Para Alumni yang telah bekerja dapat sharing informasi  lowongan 
pekerjaan pada institusi tempat mereka bekerja. 

4. Membangun Jejaring  
Diharapkan hubungan baik antara jurusan dan alumninya dapat 
memberikan masukan masukan yang berkesinambungan  baik bagi 
keperluan perbaikan kurikulum, proses pemagangan mahasiswa dan 
berbagai kepentingan lainnya 
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10. Produk universitas \erupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil 
pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.  

Selama tiga tahun terakhir, Unpad telah menghasilkan beberapa karya, 
terutama dari para mahasiswa dan dosennya yang telah memperoleh atau 
sedang memroses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 
serta Paten.   

Produk yang dihasilkan mahasiswa tidak hanya terbatas pada 
pengembangan atau perbaikan model-model dari kegiatan penelitian yang 
oleh mahasiswa melalui bergai kesempatan baik di laboratorium maupun 
dalam berbagai kompetisi ilmiah. Hal itu terutama dilakukan dalam kaitan 
dengan berbagai aktivitas ilmiah yang dilakukan mahasiswa dalam 3 tahun 
terakir. Selain model-model yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut 
adalah munculnya berbagai karya-karya inovatif dari mahasiswa dengan 
pendampingan dari para dosen yang expert di bidangnya.  

Hasil karya mahasiswa yang telah diikutsertakan dalam berbagai ajang 
perlombaan dan prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, PkM di 
ajang tingkat lokal sebanyak 28 prestasi, tingkal nasional 163 prestasi serta 
70 prestasi yang ditorehkan di tingkat internasional merupakan sebuah 
hasil produk karya hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa.  

Analisis SWOT 

Berikut ini merupakan intisari dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan 
Ancaman (SWOT) tentang mahasiswa dan lulusan Unpad selama tiga 
tahun terakhir yang deskripsinya telah terintegasi dalam uraian di atas. 

Kekuatan 

Pemberian kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki potensi  
akademik  dan kurang mampu secara ekonomi  atau memiliki keterbatasan 
fisik tanpa melihat gender serta adanya kesempatan mahasiswa untuk 
mengembangkan diri dengan didukunf sarana atau fasilitas yang baik Hal 
ini terlihat dari : 

§ Latar belakang sosio ekonomi mahasiswa yang relatif baik. 
§ Prinsip kesetaraan gender yang diterapkan dalam penerimaan 

mahasiswa 
§ Memiliki calon mahasiswa baru yang berprestari melalui jalur seleksi 

undangan. 
§ Memiliki mekanisme rekrutmen mahasiswa baru yang dikelola secara 

khusus di tingkat universitas melalui jalur mandiri 
§ Kemampuan rata-rata akademik yang tinggi dengan IPK lulusan rata-

rata program Doktor (S-3) 3,75, program Magister (S-2) 3,57, program 
Sarjana (S-1)  3,28, Ahli Madya (D-3) 3,25 
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§ Adanya mekanisme pengembangan diri mahasiswa melalui kegiatan 
ilmiah di luar perkuliahan. Seperti seminar, lokakarya, dan penulisan 
buku bersama. 

§ Memiliki ruang diskusi untuk mahasiswa, hotspot internet gratis.  
§ Adanya pengembangan jaringan, transfer ilmu melalui temu alumni 
§ Memiliki sumber dan informasi dana beasiswa.  
§ Memiliki layanan dan fasilitas kesehatan. 
§ Memiliki berbagai fasilitas olah raga yang refresentatif 
§ Memiliki fasilitas berupa ruang Unit Kegiatan Mahasiswa dalam 

menunjang kegiatan ekstrakulikuler  
§ Pembinaan etika dan kompetensi mahasiswa sedini mungkin 

(matrikulasi, tausiyah bulanan).  
§ Pengembangan kurikulum melalui peer review dan prinsip link and 

match.  
§ Terselenggaranya Studi Pelacakan terhadap lulusan 
§ Terselenggaranya evaluasi/survei tingkat kepuasan layanan 

kemahasiswaan unpad 
 

Kelemahan 

Terdapat keterbatasan SDM untuk pengelolaan dan optimalisasi sistem 
informasi pelayanan akademik. Hal ini terlihat dari : 

§ Program bimbingan karir yang ada belum tersistem dengan baik. 
§ Minimnya ruangan khusus untuk bimbingan.  
§ Belum terbangunnya sistem informasi terkait dengan prestasi 

mahasiswa maupun informasi tentang kompetisi ilmiah yang dapat 
diikuti oleh mahasiswa 
 

Peluang   

Jumlah peminat yang relatif stabil serta kesinambungan minat masyarakat 
untuk mengikuti studi lanjut. Seperti : 

§ Keragaman asal daerah yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia 
baik kabupaten maupun kota memberi peluang jaringan kerja sama di 
berbagai daerah 

§ Pertumbuhan minat mahasiswa asing untuk kuliah di Unpad sebagai 
peluang membentuk jaringan kerja sama serta percepatan untuk 
mencapai misi Unpad 

§ Kesempatan calon mahasiswa untuk masuk sebagai mahasiswa 
unpad didukung dengan berbagai jalur seleksi mahasiswa baru 

§ Berkembangnya tawaran beasiswa bagi calon mahasiswa dan 
mahasiswa. 
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§ Kesempatan mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan tawaran 
pertukaran pelajar  

§ Daya serap lulusan untuk pengguna masih sangat besar 
 

Ancaman 

Keterbatasan akses informasi bagi alumni dan kebijakan pendidikan di 
tingkat nasional. Hal ini dapat dijelaskan srbagai berikut : 

§ Masih terdapat alumni yang tidak dijangkau atau tidak 
menginformasikan perkembangan pekerjaan, aktifitas atau 
kegiatannya setelah lulus 

§ Dinamika kebijakan pendidikan di tingkat nasional yang berefek pada 
lama studi maupun terbatasnya spesialisasi peminatan mahasiswa 

§ Kebijakan pemerintah serta regulasi lainnya tentang anggaran 
pendidikan beserta pengelolaannya 

§ Penyelenggaraan perguruan tinggi asing di dalam negeri ataupun yang 
diselenggarakan oleh masyarakat 

§ Daya beli masyarakat untuk membiayai pendidikan 
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ANALISIS SWOT TENTANG MAHASISWA DAN LULUSAN 

  

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Strength (S): 

Pemberian kesempatan 
kepada calon mahasiswa 
yang memiliki potensi  
akademik  dan kurang 
mampu secara ekonomi  atau 
memiliki keterbatasan fisik 
tanpa melihat gender serta 
adanya kesempatan 
mahasiswa untuk 
mengembangkan diri dengan 
didukunf sarana atau fasilitas 
yang baik Hal ini terlihat dari : 

§ Latar belakang sosio 
ekonomi mahasiswa yang 
relatif baik. 

§ Prinsip kesetaraan gender 
yang diterapkan dalam 
penerimaan mahasiswa 

§ Memiliki calon mahasiswa 
baru yang berprestasi 
melalui jalur seleksi 
undangan. 

§ Memiliki mekanisme 
rekrutmen mahasiswa baru 
yang dikelola secara 
khusus di tingkat 
universitas melalui jalur 
mandiri 

§ Kemampuan rata-rata 
akademik yang tinggi 
dengan IPK lulusan rata-
rata program Doktor (S-3) 
3,75, program Magister (S-
2) 3,57, program Sarjana 
(S-1)  3,28 dan  program 
Diploma Ahli Madya (D-3) 
3,25 

§ Adanya mekanisme 
pengembangan diri 
mahasiswa melalui 
kegiatan ilmiah di luar 
perkuliahan. Seperti 
seminar, lokakarya, dan 
penulisan buku bersama. 

§ Memiliki ruang diskusi 
untuk mahasiswa, hotspot 
internet gratis.  

Weakness (W): 

§ Terdapat keterbatasan 
SDM untuk pengelolaan 
dan optimalisasi sistem 
informasi pelayanan 
akademik. 

§ Program bimbingan karir 
yang ada belum tersistem 
dengan baik. 

§ Minimnya ruangan khusus 
untuk bimbingan.  

§ Belum terbangunnya 
sistem informasi terkait 
dengan prestasi 
mahasiswa maupun 
informasi tentang kompetisi 
ilmiah yang dapat diikuti 
oleh mahasiswa 
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§ Adanya pengembangan 
jaringan, transfer ilmu 
melalui temu alumni 

§ Memiliki sumber dan 
informasi dana beasiswa.  

§ Memiliki layanan dan 
fasilitas kesehatan. 

§ Memiliki berbagai fasilitas 
olah raga yang refresentatif 

§ Memiliki fasilitas berupa 
ruang Unit Kegiatan 
Mahasiswa dalam 
menunjang kegiatan 
ekstrakulikuler  

§ Pembinaan etika dan 
kompetensi mahasiswa 
sedini mungkin (matrikulasi, 
tausiyah bulanan).  

§ Pengembangan kurikulum 
melalui peer review dan 
prinsip link and match.  

§ Terselenggaranya Studi 
Pelacakan terhadap lulusan 

§ Terselenggaranya 
evaluasi/survei tingkat 
kepuasan layanan 
kemahasiswaan unpad 

§ Pembinaan etika dan 
kompetensi mahasiswa 
sedini mungkin (matrikulasi, 
tausiyah bulanan).  

§ Pengembangan kurikulum 
melalui peer review.  

§ Terselenggaranya studi 
pelacakan terhadap lulusan  

Opportunity (O): 

§ Jumlah peminat yang 
relatif stabil serta 
kesinambungan minat 
masyarakat untuk 
mengikuti studi lanjut 

§ Keragaman asal 
daerah yang berasal 
dari 34 provinsi di 
Indonesia baik 
kabupaten maupun 
kota memberi peluang 
jaringan kerja sama di 
berbagai daerah 

§ Pertumbuhan minat 
mahasiswa asing 
untuk kuliah di Unpad 

STRATEGI SO: 

§ Peningkatan promosi 
kepada mahasiswa baru 
melalui berbagai kegiatan 
(seminar, pameran ilmiah) 
dan optimalisasi website 
prodi/fakultas/universitas. 

§ Intensifikasi penguasaan 
teknologi komunikasi dan 
informasi 

§ Peningkatan promosi dan 
kerjasama luar negeri 
melalui berbagai kegiatan 
(pertukaran pelajar, 
keikutsertaan dalam 
perlombaan ilmiah di luar 

STRATEGI WO: 

§ Optimalisasi website prodi / 
fakultas / universitas 
sebagai sarana tukar 
informasi mengenai 
agenda akademik dan 
kemahasiswaan 

§ Pelatihan bagi tenaga 
kependidikan untuk 
pengelolaan dan 
optimalisasi sistem 
informasi pelayanan 
akademik melalui 
kerjasama dengan pihak 
luar. 

§ Dorongan untuk kampanye 
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sebagai peluang 
membentuk jaringan 
kerja sama serta 
percepatan untuk 
mencapai misi Unpad 

§ Kesempatan calon 
mahasiswa untuk 
masuk sebagai 
mahasiswa Unpad 
didukung dengan 
berbagai jalur seleksi 
mahasiswa baru 

§ Berkembangnya 
tawaran beasiswa bagi 
calon mahasiswa dan 
mahasiswa. 

§ Kesempatan 
mahasiswa untuk 
mengikuti berbagai 
kegiatan tawaran 
pertukaran pelajar  

§ Daya serap lulusan 
untuk pengguna masih 
sangat besar 

negera)  

§ Berbagai strategi promosi 
pada user mengenai 
kualitas lulusan prodi 
terbaik 

§ Optimalisasi kajian tentang 
media online termasuk 
keahlian dalam 
memberdayakannya yang 
akan meningkatkan kualitas 
lulusan 

§ Peningkatan pembelajaran 
e-learning 

§ Dorongan untuk kampanye 
tentang etika akademik 
melalui berbagai media 

§ Pemberian kesempatan 
kepada calon mahasiswa 
yang memiliki potensi  
akademik dan kurang 
mampu secara ekonomi 
atau memiliki keterbatasan 
fisik melalui jalur bidik misi, 
beasiswa sauyunan, 
kesempatan bagi yang 
memiliki keterbatasan fisik 

 

tentang etika akademik 
melalui berbagai media. 

§ Pemberian kesempatan 
kepada calon mahasiswa 
yang memiliki potensi  
akademik dan kurang 
mampu secara ekonomi 
atau memiliki keterbatasan 
fisik melalui jalur bidik misi, 
beasiswa sauyunan, 
kesempatan bagi yang 
memiliki keterbatasan fisik 

 

Threat (T): 

§ Masih terdapat alumni 
yang tidak dijangkau 
atau tidak 
menginformasikan 
perkembangan 
pekerjaan, aktifitas 
atau kegiatannya 
setelah lulus 

§ Dinamika kebijakan 
pendidikan di tingkat 
nasional yang berefek 
pada lama studi 
maupun terbatasnya 
spesialisasi peminatan 
mahasiswa 

§ Kebijakan pemerintah 
serta regulasi lainnya 
tentang anggaran 
pendidiakan beserta 
pengelolaannya 

§ Penyelenggaraan 

STRATEGI ST: 

§ Peningkatan serta 
optimalisasi berbagai media 
komunikasi dengan alumni 
Unpad 

§ Promosi prodi, fakultas, dan 
universitas melalui jaringan 
yang dimiliki dan berbagai 
media, terutama internet 
untuk menjaring mahasiswa 
terbaik dari pelosok negeri. 

§ Peningkatan pelayanan 
untuk mempermudah calon 
mahasiswa baru mulai dari 
proses pencarian informasi, 
pendaftaran, seleksi, 
informasi kelulusan, 
registrasi, dan proses 
penerimaan mahasiswa 
baru, serta asrama 
mahasiswa. 

§ Promosi penawaran 

STRATEGI WT: 

§ Penyediaan ruangan 
khusus untuk bimbingan 
yang representatif 

§ Investasi pada program-
program yang bertujuan 
untuk meningkatkan 
pelayanan akademik, 
sehingga memberikan 
kemudahan pada calon 
mahasiswa baru dan 
menjadi promosi yang baik 
untuk menjaring 
mahasiswa baru terbaik. 

§ Perbaikan pada alur kerja 
dan komunikasi yang jelas 
antara bagian-bagian di 
univeristas, fakultas, prodi 
dan antara dosen-
mahasiswa-tenaga 
kependidikan. 

§ Penyediaa beasiswa bagi 
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perguruan tinggi asing 
di dalam negeri 
ataupun yang 
diselenggarakan oleh 
masyarakat 

§ Daya beli masyarakat 
untuk membiayai 
pendidikan 

beasiswa sejak awal, 
sehingga menarik calon 
mahasiswa baru. 

§ Peningkatan kerjasama 
dengan berbagai lembaga 
internasional ataupun 
lembaga pendidikan luar 
negeri untuk pemberian 
beasiswa bagi mahasiswa 
asing. 

§ Intensifikasi dan 
optimalisasi proses 
pembimbingan akademis 
untuk mahasiswa yang 
masa studinya lama. 

warnga negara asing 
melalui kerjasama anatar 
universitas, pemerintah 
serta lembaga internasional 
lainnya. 
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D : SUMBER DAYA MANUSIA    

D.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 
Perekrutan dan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada dasarnya 
dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong atau adanya pengembangan 
organisasi.  Oleh karena itu, penerimaan CPNS dilaksanakan atas dasar 
kebutuhan, baik dalam arti jumlah, mutu pegawai termasuk kompetensi maupun 
kualifikasi lainnya yang diperlukan.  

 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
Universitas Padjadjaran (Unpad) berpedoman pada  Undang-Undang Nomor 14 
Thn 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil dan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi. 
 
Penerimaan  pegawai di Unpad dibagi dalam dua bagian, yaitu penerimaan 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti jadwal penerimaan pegawai 
tingkat nasional (Pusat).  Prosedur rekrutmen dan seleksi dosen dan 
kependidikan juga mengacu pada sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) di lingkungan Universitas Padjadjaran, dengan tahapan sbb:  1) Wakil 
Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya beserta Direktorat Sumber Daya 
Manusia Unpad berkoordinasi dengan Fakultas tentang jumlah tenaga pendidik 
dan kependidikan yang dibutuhkan;  2). Fakultas menganalisis data kebutuhan 
pegawai dan menyerahkan data kebutuhan formasi Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan kepada Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas 
Padjadjaran;  3) Universitas mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian 
Riset dan Pendidikan Tinggi. 4). Universitas melaksanakan proses perekrutan 
dan seleksi CPNS sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh 
Kemenristek Dikti. 
 
Selain persyaratan umum, penerimaan dosen Unpad formasi PNS juga 
mensyaratkan persyaratan khusus yaitu pelamar harus merupakan (1) Memiliki 
kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari perguruan tinggi 
negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi A (Sangat Baik) dari 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat lulus. Dan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pelamar minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 
(empat koma nol) dibuktikan dengan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang (serendah-rendahnya Dekan atau yang sederajat). Hal ini 
menjadi salah satu parameter bahwa dosen yang akan diterima oleh Unpad 
adalah SDM yang unggul dan berkualitas.  
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Sistem perekrutan dosen di Unpad, selain menggunakan  sistem perekrutan 
tenaga pendidik PNS, juga menggunakan sistem rekrutment non-PNS. Kedua 
sistem perekrutan ini sudah dilakukan dengan kredibel karena dilaksanakan 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang jelas dan dijalankan 
secara konsisten dan didasarkan pada kualifikasi tertentu sesuai kebutuhan 
Unpad kedepan . Sementara itu, untuk Sumber Daya Manusia Universitas 
Padjadjaran  Non-PNS diatur oleh Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 
11 tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran Non-
Pegawai Negeri Sipil.  
 
Sama halnya dengan rekruitmen pada dosen PNS, rekruitmen pada dosen 
Unpad Non-PNS juga mensyaratkan (1) minimal berpendidikan S-2,  (2) memiliki 
nilai Tes Bahasa Inggris (Toefl min 500), dan memiliki nilai Tes Psikologi atau tes 
lainnya yang sejenis  (TPA min 450). Persyaratan khusus ini ditetapkan agar 
SDM Dosen Unpad Non-PNS yang diterima memiliki kualitas yang unggul dan 
terbaik. 
 
Sementara itu, untuk Perekrutan dan Seleksi Tenaga Kependidikan, 
rekrutmen yang dilakukan tidak berbeda dengan proses perekrutan dosen 
karena tenaga kependidikan yang diterima pada akhirnya akan menjadi PNS di 
bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan 
penempatannya di Unpad didasarkan pada ajuan kebutuhan program kepada 
Fakultas. 
 
Fakultas menganalisis data kebutuhan pegawai dan menyerahkan data 
kebutuhan formasi Tenaga Kependidikan kepada Direktorat Sumber Daya 
Manusia (SDM) Unpad ; Universitas mengajukan usulan formasi CPNS ke 
Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta  Universitas melaksanakan 
proses perekrutan dan seleksi CPNS sesuai dengan mekanisme yang telah 
ditetapkan oleh Kemenristek Dikti. 
 
Sistem seleksi pegawai Unpad PNS ditetapkan oleh Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Peserta seleksi akan mendapatkan tes 
kompetensi dasar (tes karakteristik pribadi, intelegensia umum, wawasan 
kebangsaan) dan kompetensi bidang sesuai tuntutan jabatan. Kelulusan 
ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi sebagai Ketua Tim Pengarah Panitia Seleksi Nasional. Sistem seleksi 
pegawai Unpad non-PNS dilaksanakan bagi peserta seleksi yang memenuhi 
persyaratan administrasi yang telah diverifikasi oleh tim seleksi yang dibentuk 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan prinsip merit.  
 
Kelulusan seleksi ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang 
ditentukan rektor. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib menandatangani 
perjanjian kerja yang berlaku selama 1 tahun masa percobaan, kemudian 
dilakukan evaluasi kinerja pegawai  guna keberlanjutan  dalam menjalankan  Tri 
Darma Perguruan Tinggi.  
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Seluruh  sistem rekrutmen pegawai  (PNS dan non-PNS) Universitas 
Padjadjaran bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdokumentasi  
dengan baik dan dilaksanakan  dengan konsisten, transparan,  serta dilengkapi 
dengan Pedoman dan SOP yang sangat lengkap.   
 
 
D.2  Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

A. Sistem Pengelolaan SDM Unsur Orientasi dan Penempatan  

Sesuai dengan status Unpad sebagai PTNBH, maka sistem pengelolaan SDM 
dari Unsur Orientasi dan Penempatan SDM diarahkan agar SDM Unpad dapat 
memberikan  kontribusi positif dalam mewujudkan visi dan misi Unpad menjadi 
universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia tahun 2026. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa SDM Unpad menjadi  faktor determinan dalam 
mendukung hal tersebut. Dengan demikian kebijakan Unpad dalam 
penempatan SDM harus benar-benar  berorientasi pada kinerja terbaik  bagi 
pengembangan Unpad ke depan.  

Sistem Pengelolaan SDM Unsur Orientasi Dosen dalam kaitannya dengan 
peningkatan kemampuan dan keahlian dosen dalam pengajaran, Unpad 
mengadakan pelatihan / orientasi seperti : Pekerti bagi dosen muda dan 
Applied Approach bagi dosen yang sudah lektor dan lektor kepala . Di samping 
itu, untuk meningkatkan kemampuan SDM, dosen diikutsertakan dalam 
pelatihan kemampuan bahasa asing yang dikelola Universitas Padjadajaran.  

Kegiatan lainnya adalah pelatihan penulisan artikel untuk jurnal internasional. 
Secara keseluruhan penempatan dosen disesuaikan dengan Tridharma PT.  
Pada semua program studi di Universitas Padjadjaran telah dibentuk kelompok 
bidang ilmu atau keahlian/ peminatan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberi 
penguatan terhadap kompetensi dosen dan mutu lulusan  yang  kompetitif. 

Sistem Penempatan Dosen hasil rekrutmen dilakukan sesuai dengan usulan 
masing-masing fakultas. Penempatan dosen pada kegiatan administrasi dan 
manajemen di tingkat fakultas dan universitas berdasarkan seleksi dan 
kebutuhan pada struktur organisasi (terkait dengan tata pamong dan sistem 
pengelolaan universitas). Seleksi di tingkat universitas mulai dari rektor, 
pembantu rektor, dan dekan. Di tingkat fakultas seleksi mulai dekan, wadek, 
manajer, dan kaprodi. 

Tenaga pendidik di Universitas Padjadjaran mengajar sesuai dengan 
kepakarannya karena pada saat rekrutmen telah disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing program studi. Pengembangan kepakaran masing-
masing individu disesuaikan dengan bidang ilmunya.  

Adapun Sistem Pengelolaan SDM Unsur Orientasi Tenaga Kependidikan 
yaitu dengan diberikannya kesempatan tendik mengikuti studi lanjut, pelatihan 
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sesuai Jabatan Fungsional, kursus-kursus dan pelatihan : Bahasa Inggris, 
komputer, kearsipan, pelayanan prima, pembukuan keuangan, Orientasi Masa 
Depan (OMD) dan Protokoler. 

Pembinaan bagi tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan 
kompetensi dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penataran, seperti 
kegiatan berikut ini. (a) Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (Bidang Layanan 
Umum), (b) Pelatihan Manajemen bagi Para Kepala Bagian Universitas 
Padjadjaran, (c) Pelatihan Teknik Presentasi bagi Para Kepala Bagian 
Universitas Padjadjaran, (d) Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan 
dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Adapun untuk proses penempatan Tenaga Kependidikan,  tenaga 
kependidikan yang telah diterima langsung bertugas melayani program studi 
dan mahasiswa. Para pegawai pengelola perpustakaan diatur oleh pustakawan 
sebagai ketua perpustakaan yang mengkoordinator untuk bekerja secara 
bergiliran sesuai dengan jadwal mereka masing-masing. 

 

B. Sistem Pengelolaan SDM Unsur Pengembangan Karier dan Retensi 

Pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan Unpad 
dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi PNS dalam hal 
jabatan, golongan dan penghitungan angka kredit. Pembinaan karier dan jabatan 
bagi pegawai Unpad dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan organisasi dan tata kerja pengelola 
Unpad.   

Pengembangan karier yang dilakukan di Unpad melalui pengembangan 
kompetensi, penentuan pola karier, mutasi, promosi dan tugas khusus yang 
dilakukan sesuai prinsip merit dan pelaksanaannya didukung oleh SOP 
pengembangan karier dan retensi.  

Pengembangan karier tenaga pendidik  Universitas Padjadjaran mengikuti 
peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi tenaga pendidik  PNS pada saat ini, 
baik jabatan, golongan dan penghitungan angka kredit. Hal tersebut tertuang 
dalam Buku Pegawai Negeri Sipil Universitas Padjadjaran Buku tersebut memuat 
peraturan kepegawaian diantaranya penghitungan angka kredit sebagai bagian 
dari pengembangan karier. 

Unpad menjalankan sistem pengembangan karier dan retensi dengan tujuan 
memberikan kepastian karier, menyeimbangkan pengembangan karier dengan 
kebutuhan, meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM, dan meningkatkan 
profesionalisme. Strategi yang dilakukan Unpad dalam rangka pengembangan 
karier adalah dengan memfasilitasi SDM untuk mengikuti studi lanjut, 
mengadakan dan/atau mengikutsertakan pegawai pada pelatihan, seminar, 
kursus, penataran dan/atau magang.  
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Sementara itu, untuk Karier Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran 
didorong untuk mengisi beragam jabatan fungsional tertentu. Namun, formasi 
jabatan fungsional di Unpad sedikit berbeda dengan formasi yang ditetapkan 
secara nasional. Ini didasarkan pada kebutuhan dan kapasitas tenaga 
kependidikan yang ada di Unpad. Dalam pengaturan jabatan fungsional di 
Unpad, dirumuskan  konsep pohon kebisaan (profession tree).   

Demikian pula untuk mempersiapkan dan akselerasi sesuai dengan roadmap 
ASN, Unpad menetapkan kebijakan khusus bagi tenaga kependidikan dengan 
menetapkan beberapa tahap transisi untuk mempersiapkan 2019 sebagai 
SMART ASN. Kebijakan tersebut adalah Alih fungsi dari Jabatan administrasi 
(JA)  ke jabatan fungsional (JF). Kebijakan alih fungsi dari Jabatan administrasi 
ke Jabatan fungsional merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam 
pelaksanaan Organisasi dan Tata kerja Universitas Padjadjaran yang dalam 
perubahannya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor  Nomor 47 tahun 
2016 tentang perubahan Perrek Unpad nomor 40 tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran. Berdasarkan peraturan 
tersebut menunjukkan bahwa di Unpad terdapat perubahan-perubahan dimana 
kedudukan jabatan administrasi digantikan oleh jabatan fungsional. Jafung 
dilaksanakan melalui 3 jalur berjenjang , yakni operating (teknisi) atau formasi 
yang cocok ditempati jabatan fungsional terampil; utilizing( pemanfaat) atau 
formasi untuk jabatan pemanfaat ahli dan analis; dan managing (pengelola), atau 
formasi untuk jabatan pimpinan tertinggi.  Upaya ini untuk mendorong tenaga 
kependidikan memiliki motivasi dan cita-cita SDM Tenaga kependidikan  yang 
harus dicapai dalam mengembangan kariernya  dengan jelas.  

 

C. Sistem Pengelolaan SDM Unsur Remunerasi, Penghargaan, dan Sanksi 

Remunerasi adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai Unpad 
berdasarkan kelas jabatan dan capaian kinerja. Unpad memberikan tunjangan 
kinerja ini sebagai penghargaan kepada pegawainya yang memberikan kinerja 
yang baik, yaitu prestasi kerja yang diukur dengan indikator kinerja yang 
merupakan ukuran tingkat hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan. Sistem 
remunerasi di lingkungan Unpad telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 
Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 tahun 2017 Tentang 
Pedoman Implementasi Tunjangan Kinerja Dosen Universitas Padjadjaran dan 
buku pedoman implementasi tunjangan kinerja dosen Universitas Padjadjaran 
tahun 2017.   

Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut Unpad telah menetapkan 
pegawainya yang berhak menerima tunjangan kinerja adalah dosen PNS, dosen 
non-PNS, dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat pengelola, pimpinan 
senat akademik, dewan profesor, serta jabatan non-struktural. Dosen-dosen 
tersebut diberi tunjangan kinerja setelah melaksanakan kewajiban tugasnya yang 
berorientasi pencapaian sasaran kerja dan kinerja sesuai jabatannya yang 
tertuang dalam beban kinerja dosen (BKD) dan kontrak kinerja individu. Unpad 
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sangat menghargai dosen-dosen yang berhak atas insentif kinerja jika mampu 
mencapai hasil dan prestasi kerja melampaui target key performance indikator-
nya sehingga penghargaan ini tidak diberikan kepada dosen yang hanya 
melaksanakan tugas dan fungsi standarnya.   

Pemberian Penghargaan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan 
Peraturan Rektor Unpad No 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai 
Universitas Padjadjaran Non Pegawai Negeri Sipil.  

Unpad menetapkan peraturan yang sangat jelas tentang Pemberian 
Penghargaan kepada pegawai non-PNS dengan memperhatikan kesetiaan, 
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja. 
Penghargaan yang diberikan dapat berupa (a) tanda kehormatan b. kenaikan 
pangkat istimewa;  (c) kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; 
dan/atau  (c) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.  

Pemberian Penghargaan berupa tanda kehormatan diberikan kepada PNS 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  Pemberian 
penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS 
berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam 
menjalankan tugas Jabatan.  Penghargaan berupa kesempatan tambahan untuk 
pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai kinerja 
yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi dan 
merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi.  

Pemberian Sanksi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 
Rektor Unpad No 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, 
dan Penghentian Tunjangan Kinerja bagi Tenaga Kepandidikan di Lingkungan 
Universitas Padjadjaran.  

Sanksi salah satunya diberikan kepada tenaga kependidikan dalam bentuk 
pemotongan tunjangan kinerja dengan berdasarkan pada laporan kinerja tenaga 
kependidikan, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, misalnya (a) Tenaga kependidikan yang terlambat 
membuat kontrak atau pun laporan kinerja akan dikenaka pemotongan tunjangan 
kinerja sebesar 20% pada bulan yang bersangkutan, (b) Tenaga kependidikan 
yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenai denda pemotongan 
tunjangan kinerja 3% per hari, (c) Tenaga kependidikan yang tidak masuk kerja 
dengan keterangan yang sah tapi buka alasan kedinasan dikenai denda 
pemotongan tunjangan kinerja 1.5% per hari. (maks 5 hari), (d) Tenaga 
kependidikan yang tidak masuk kerja karena alasan sakit disertai keterangan 
dokter dikenai pemotongan tunjangan kinerja 1%., (e) Tenaga kependidikan yang 
tidak masuk kerja karena cuti bersalin/gugur kandungan tidak dikenai 
pemotongan tunjangan kinerja.(Maks 10 hari) lebih dari itu dikenai denda 1% per 
hari. , (f) Tenaga kependidikan yang tidak masuk kerja karena alasan rawat inap 
disertai keterangan dokter tidak dikenai pemotongan tunjangan kinerja.(Maks 10 
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hari) lebih dari itu dikenai denda 1% per hari, (g) Tenaga Kependidikan yang 
sedang dibebastugaskan dari jabatannya sementara karena diduga melakukan 
pelanggaran disiplin tingkat berat dikenakan pemotongan tunjangan kinerja 
sebesar 50%. 

 

D. Sistem Pengelolaan SDM  Unsur Pemensiunan/Pemutusan Kerja 

Unpad telah memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam unsur 
pemensiunan dan pemutusan kerja yang jelas dengan mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil.  

Beberapa ketentuan Pensiun Pegawai (Dosen) PNS adalah (a) Pensiun 
muda min usia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. (b) Pensiun 
dikarenakan ada hal khusus: penyederhanaan organisasi; perubahan susunan 
pegawai; penertiban aparatur; alasan dinas lainnya berlaku bagi pegawai yang 
berusia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Bila kurang dari 50 
tahun maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ybs mencapai 
batas usia 50 tahun. (c) Pensiun uzur masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, 
dengan keterangan tidak dalam melaksanakan tugas; tim dokter yang ditunjuk 
menyatakan ybs tidak dapat bekerja lagi secara permanen. 

Sementara itu untuk sistem pemberhentian dosen Unpad Non-PNS, 
mengacu kepada Peraturan Rektor Unpad No 11 Tahun 2016 tentang 
Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran Non Pegawai Negeri Sipil.  
Pegawai Tetap Unpad non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat dari status 
kepegawaiannya, karena   (a) atas permintaan sendiri, (b)  mencapai Batas 
Usia Pensiun, (c) perampingan Organisasi, (d) meninggalkan tugas, (e) tidak 
cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan   kewajiban 
sebagai pegawai tetap Unpad; (f) meninggal dunia/hilang. Pegawai Tetap 
Unpad dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya 
karena (a) melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran;  (b) 
melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

E. Sistem Pengelolaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dosen & Tendik  

Unpad mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan 
tenaga kependidikan melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap 
dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pedoman tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) tenaga kerja. Kegiatan pengawasan ini merupakan usaha Unpad untuk 
mempertahankan kualitas tenaga kerja agar selalu sesuai dengan standar kerja 
yang telah ditetapkan. Evaluasi atas prestasi dan kinerja tugas didasarkan pada 
sistem penghargaan mampu mendorong produktivitas dan kreativitas para 
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pejabat dan pegawai serta sistem sanksi atas hasil evaluasi yang terkategori 
kurang atau tidak sesuai. 

Tindakan monitoring dan evaluasi tenaga pendidik (dosen) dilakukan melalui 
penilaian dengan menggunakan format penilaian yang dievaluasi setiap akhir 
semester atau akhir tahun ajaran. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen 
di lingkup Unpad sudah dilaksanakan sangat baik dengan menggunakan format 
beban kinerja dosen (BKD), format laporan kinerja dosen (LKD), dan kuesioner 
kepuasan mahasiswa.  

Kuesioner kepuasan mahasiswa mencakup kesesuaian isi mata kuliah dengan 
tujuan perkuliahan dalam silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), dan garis 
besar program pembelajaran (GBPP) serta dilakukan pengawasan proses 
pembelajaran. Semua data hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan dosen pengampu, 
peningkatan capaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 

Tindakan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan dilakukan dengan 
menggunakan format sasaran kinerja pegawai (SKP) yang wajib diisi oleh semua 
individu setiap semester untuk kemudian dianalisis dan ditandatangani oleh 
atasan langsung.  

Data SKP digunakan untuk menetapkan kualitas kinerja, capaian kinerja, 
wawasan, kedisiplinan, perilaku dalam bekerja dan keterampilan tenaga 
kependidikan yang masih perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan 
softskill, stadium generale, seminar dan kegiatan lainnya yang dilakukan di 
dalam dan luar negeri. Tindakan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 
secara terpadu didukung SIAT Unpad. 

 

D.3  Profil Dosen dan Tenaga Pendukung: Mutu, Kualifikasi, Pengalaman, 
        Ketersediaan (Kecukupan, Kesesuaian, dan Rasio Dosen Mahasiswa) 

Kualifikasi Dosen Universitas Padjadjaran sangat baik dilihat dari jenjang 
pendidikan dengan perbandingan jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan               
S-3/Sp-2 sebanyak 45,9 %, dosen dengan kualifikasi pendidikan S-2/Sp-1 50,4% 
dan Profesi 3,32%. Proporsi dosen bergelar S-3 akan berubah secara drastis 
dengan banyaknya dosen  yang saat ini sedang menempuh program S-3 baik di 
dalam maupun di luar negeri. Kebijakan rekrutmen yang mensyaratkan 
penerimaan dosen minimal dengan jenjang S-2 merupakan satu langkah maju 
dalam pola rekrutmen, dan kedepan  diprioritaskan yang memiliki jenjang S-3.  

Pada sisi lain, terbitnya undang-undang guru dan dosen serta bantuan beasiswa 
untuk studi lanjut ke luar negeri diperkuat oleh dorongan yang tinggi dari 
pimpinan untuk melanjutkan studi S-3 memberikan hasil yang sangat nyata pada 
peningkatan kualifikasi dosen sejak tahun 2009. Unpad mengupayakan 
peningkatan kualifikasi dan karier dosen secara berkelanjutan untuk menjadi 
universitas yang semakin baik.  
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Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah dosen yang mengikuti 
kegiatan studi lanjut sebanyak 640 orang. Kualifikasi dosen Unpad di bidang 
pengajaran sudah memadai karena seluruhnya telah mengikuti program 
pelatihan pengajaran seperti Pekerti (program pelatihan pengajaran di perguruan 
tinggi bagi dosen baru) dan Applied Approach (AA) serta 100% telah memiliki 
sertifikasi dosen. 

Tabel 4.1 Dosen Tetap 

No. Pendidikan 
Jabatan  Akademik 

Total Guru 
Besar 

Lektor 
Kepala Lektor Asisten Tenaga 

Pengajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 S-3/Sp-2 146 311 328 10 7 802 

2 S-2/Sp-1 2 104 583 197 0 886 

3 Profesi 0 3 23 22 10 58 

Total 148 418 934 229 17 1746 

(Sumber : Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi, 2018) 

Data kuantitatif Dosen Tetap di atas menunjukkan kekuatan yang dimiliki Sumber 
Daya Manusia Universitas Padjadjaran. Sejumlah 802 atau 45,9% SDM dosen 
Unpad merupakan dosen dengan kualifikasi Doktor (S-3). Sementara itu,  
sejumlah 886 atau 50.7% SDM dosen Unpad merupakan dosen dengan 
kualifikasi Magister (S-2), Di antara jumlah dosen dengan kualifikasi Magister 
tersebut, 640 orang atau 36,6% di antaranya tengah menempuh Program 
Doktoral (S-3) di dalam dan luar negeri. Ini artinya beberapa tahun ke depan 
SDM Unpad lebih dari 80% dosen Unpad merupakan dosen dengan kualifikasi 
Doktor.  

Tabel 4.2 Dosen Tidak Tetap 

No. Pendidikan 
Gelar Akademik 

Total Guru 
Besar 

Lektor 
kepala Lektor Asisten Tenaga 

Pengajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 S-3/Sp-2 2 0 0 1 0 3 
2 S-2/Sp-1 1 3 18 39 2 63 
3 Profesi 0 1 1 33 4 39 

Total 3 4 19 73 6 105 
(Sumber : Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi, 2018) 

Data kuantitatif Dosen Tidak Tetap di atas menunjukkan kekuatan yang dimiliki 
Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran. Sejumlah 63 atau 60% SDM 
dosen tidak tetap Unpad merupakan dosen dengan kualifikasi S-2/Sp-1. 
Sementara itu,  sejumlah 39 atau 37,1% SDM dosen tidak tetap Unpad 
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merupakan dosen dengan kualifikasi Profesi/S-1/D-4 /Lainny). Dan 3 orang atau 
2.8% merupakan dosen tetap dengan kualifikasi Doktor. Ini menunjukkan bahwa 
dosen tidak tetap Unpad diarahkan lebih kepada para profesional/praktisi  yang 
akhli  pada bidangnya sehingga dapat mengimbangi antara teori dan praktik 
yang diperoleh mahasiswa selama memperoleh pendidikan di Universitas 
Padjadjaran.  

Jumlah dosen di Unpad sebanyak 1746 dosen tetap dan 105 orang dosen tidak 
tetap, persentasi dosen tidak tetap hanya 6%. Unpad menargetkan proporsi 
profesor sebesar 10% pada tahun 2024. Saat ini, jumlah profesor adalah 148 
orang. Dalam lima tahun terakhir rasio dosen dengan mahasiswa (S-1) dalam 
proses belajar mengajar (PBM) adalah 1:20. Rasio ini merupakan rasio ideal 
yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Secara total rasio mahasiswa/dosen semakin 
membaik dengan bertambahnya jumlah dosen.  

Upaya Unpad dalam peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan  difokuskan 
pada pengembangan kompetensi melalui berbagai kegiatan yaitu: Pendidikan 
dan Pelatihan, Sertifikasi, kenaikan pangkat, Analisis Jabatan, Inpassing, Tugas 
Belajar, Izin Belajar, Prajabatan, dan Pelatihan Konseling.   

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan kegiatan pelatihan yang 
diselenggarkan Unpad dan tenaga kependidikan yang bertindak sebagai peserta. 
Kegiatan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk pemenuhan kualifikasi dan 
kompetensi tenaga kependidikan serta kecukupan jumlah tenaga kependidikan 
untuk melayani kegiatan akademik maupun non-akademik. 

 

Tabel 4.3 Pelatihan Tenaga Kependidikan 

 
No 

 
Nama Pelatihan Tenaga Kependidikan 2015-2017 

Jumlah 
Peserta 

1.  Diklat Bendahara Pengeluaran 10 orang 

2.  Pelatihan Arsip Dinamis 04 orang 

3.  Pelatihan dan Ujian Sertifkasi Pengadaan Barang/Jasa  14 orang 

4.  Pelatihan Manajemen Aparatur Sipil 03 orang 

5.  Pelatihan Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis 14 orang 

6.  Pendidikan dan Pelatihan Keprotokolan 02 orang 

7.  Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 191 orang 

8.  Pelatihan Komputer Microsoft Office 337 orang 

9.  Pelatihan Microsoft Office 2013 105 orang 

10.  Pelatihan Microsoft Office Specialist 25 orang 
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11.  Pelatihan Public Speaking 172 orang 

12.  Pelatihan Infografis 153 orang 

13.  Pelatihan Dasar Teknis Pendukung Administrasi Kerja 170 orang 

14.  ToT Master Microsoft Office 2013 50 orang 

 TOTAL   PELATIHAN  1180 orang 

 

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

Dalam kaitannya dengan karya akademik dosen, hal ini salah satunya 
direalisasikan dalam bentuk hasil penelitian yang sepenuhnya didukung oleh 
institusi karena universitas Padjadjaran berkewajiban menyelenggarakan 
penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat di samping 
melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20.  

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa, penelitian di 
Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa.  Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan 
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selanjutnya, Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri 
Badan Hukum (PTNBH) mampu mengelola kegiatan riset yang memenuhi 
standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 
2015. Unpad dalam melaksanakan dan mengelola riset, mengikuti standar 
pengelolaan riset yang telah dimuat secara rinci dalam Pedoman 
Pelaksanaan Penelitian (Riset) dan Pengabdian kepada Masyarakat di 
Perguruan Tinggi Edisi XI, Kemenristekdikti 2017 dan juga Renstra Riset 
Unpad yang dimuat dalam Rencana Induk Riset (RIR) Unpad 2016-2020. 
Rencana Induk Riset Universitas Padjadjaran periode 2016-2020 tersebut 
berada pada dua periode Rencana Strategis Universitas Padjadjaran yaitu 
periode 2012-2016 dan 2017-2021. 

Riset Universitas Padjadjaran jelas merupakan ujung tombak kemajuan 
pendidikan di Universitas Padjadjaran, karena riset secara khusus menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan juga Pengabdian 
pada Masyarakat (PPM). Sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi, ketiga 
proses pendidikan, riset dan pengambdiaan merupakan sinergitas proses, 
sehingga riset yang dilaksanakan beorientasi riset dasar untuk penguatan 
pendidikan dan kelembagaan, dan riset aplikatif berorientasi pengabdian 
kepada masyarakat dan entreuprenerial. 
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Selain penenelitian dengan dana yang bersumber dari eksternal, Unpad 
(Direktorat Riset Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi ) juga membuat 
beberapa skema topdown internal Universitas Padjadjaran untuk Riset 
Unggulan Perguruan Tinggi di luar skema Dit.Litabmas KemenRistekDikti. 
Skema Riset ditujukan untuk penelitian dasar, pengembangan kapasitas 
peneliti dan kelembagaan, dan penelitian inovatif untuk meningkatkan level 
ketersiapan teknologi (TKT) produk unggulan hasil penelitian. Di samping itu, 
skema penelitian dilaksanakan dalam bentuk multidisiplin, interdisiplin, atau 
transdisiplin. Skema Riset Unpad tersebut adalah sebagai berikut. 

A. Peningkatan Kapasitas dan Penelitian dasar  
• Penelitian Dosen Pemula Unpad (PDPU) 
• Academic Leadership Grant (ALG)  
• Penelitian Kompetensi Dosen Unpad (PKDU)  
• Penelitian Fundamental Unpad (PFU)  

B. Penelitian Terapan/Inovatif  
• Penelitian Hilirisasi Produk Unggulan (PHPU)  
• Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 

 

Tabel 4.4 Karya Akademik Dosen 2015-2017  

No. Karya Akademik Total 

1. Karya Dosen dalam Bentuk Penelitian 2439 

2. Karya Dosen dalam Bentuk PKM 1688 

3. Karya Dosen dalam Bentuk Paten      53 

4. Karya Dosen dalam Bentuk HKI   348 

5. Karya Dosen dalam Bentuk Buku   528 

6. Karya Dosen dalam Bentuk Artikel Terakreditasi Dikti   575 

7. Karya Dosen dalam Bentuk Artikel Internasional    838 

 Total Karya Akademik Dosen  6469 

 

D.5  Peraturan Kerja dan Kode Etik 

Universitas Padjadjaran memiliki peraturan kerja dan kode etik yang 
digunakan sebagai pedoman sikap dan perilaku seluruh civitas akademik di 
lingkungan kampus atau dalam kegiatan kampus. Peraturan kerja dan kode 
etik berisi tentang pedoman dalam melaksanakan job description masing-
masing. Peraturan kerja dan kode etik ini mengatur apa yang harus, boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh sivitas akademika. Peraturan dan kode etik ini 
bukan hanya diberlakukan bagi dosen, namun juga bagi tenaga kependidikan 
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dan mahasiswa. Unpad telah membuat berbagai pedoman kerja akademis 
maupun non-akademis.  

Pedoman kerja akademis di antaranya adalah:  

1. Pedoman kerja untuk Kegiatan Belajar Mengajar di kelas. 

2. Pedoman kerja untuk Kegiatan Perwalian. 

3. Pedoman kerja untuk Seminar Usulan Penelitian. 

4. Pedoman kerja untuk Pembimbingan Tesis. 

5. Pedoman kerja untuk Sidang Tesis. 

6. Pedoman kerja untuk Plagiarisme. 

7. Pedoman kerja untuk Penilaian Mata Kuliah. 

 

Pedoman kerja yang mencakup kegiatan non-akademis di antaranya adalah: 

1. Pedoman kerja untuk Kegiatan Administrasi Keuangan. 

2. Pedoman kerja untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana. 

3. Pedoman kerja untuk Kegiatan Administrasi Persuratan. 

4. Pedoman kerja untuk Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Tenaga Kerja. 

 

Pedoman kode etik  dibuat lebih bersifat umum karena digunakan sebagai 
payung pedoman berperilaku yang berhubungan dengan etika dan moral. 
Pedoman yang ada antara lain: 

1. Pedoman etika dan berperilaku Tenaga Pendidik 

2. Pedoman etika dan berperilaku Tenaga Kependidikan 

3. Pedoman etika dan berperilaku Mahasiswa 

 

Peraturan kerja dan kode etik disusun dan ditetapkan oleh Unpad dengan 
melibatkan Fakultas-fakultas di lingkup Unpad di mana Program Studi berada 
di dalamnya sebagai unit pelaksana peraturan kerja dan kode etik tersebut 
sehingga semua sikap dan tindakan sivitas akademika akan mengacu kepada 
pedoman-pedoman tersebut. 
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D.6  Pengembangan Staf 

Unpad sebagai PTN-BH sudah mempunyai peraturan-peraturan khusus 
terkait sistem pengembangan staf. Hal  ini menjadi perhatian utama bagi 
Unpad karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dosen merupakan faktor 
penentu dan pelaku utama pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Pembinaan dan pengembangan staf yang terarah dan terencana 
akan menghasilkan dosen yang mampu melaksanakan tugasnya dengan 
baik, yang berimplikasi pada  peningkatan eksistensi dan  kinerja Unpad 
dalam mewujudkan visi dan misinya.  

Unpad memberikan dukungan penuh bagi pengembangan stafnya melalui 
berbagai bentuk dukungan seperti: (a) Peningkatan dana penunjang 
pengembangan staf, (b) Peningkatan dan pemanfaatan kerjasama di bidang 
pengembangan staf, (c) Peningkatan motivasi secara berkelanjutan kepada 
staf dosen dengan memberikan berbagai fasilitas. Aspek pembinaan dan 
pengembangan SDM  di Unpad yang telah dilakukan, yaitu: 

a. Pendidikan Lanjutan Program Doktor 
 
Penugasan pendidikan lanjutan diarahkan ke perguruan tinggi 
terkemuka di luar negeri bagi dosen-dosen yang berusia kurang dari 40 
tahun dan telah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh 
universitas-universitas tersebut; sementara bagi dosen-dosen yang 
berusia lebih dari 40 tahun yang berkendala untuk pendidikan lanjutan 
ke luar negeri, namun berpotensi untuk berkembang; Pada klausul ini 
juga meski studi di dalam negeri, namun disyaratkan memiliki satu orang 
pembimbing dari luar negeri. Hal ini untuk memperkecil pengaruh 
inbreeding keilmuan. 
 

b. Pelatihan dan penataran melalui berbagai kegiatan 
 
Kegiatan dan pelatihan dan penataran yang terkait langsung dengan 
aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan langsung oleh Unpad 
secara rutin dan terjadwal setiap tahun. Kegiatan ini diikuti oleh dosen 
sebagai perwakilan fakultas/departemen/prodi  dan bersifat. Kegiatan-
kegiatan tersebut meliputi pelatihan proses belajar mengajar (seperti 
Penataran Pengembangan Kerampilan Dasar Teknik Instruksional/ 
Pekerti,  Applied Approach/ AA, e-learning, Penulisan Buku Ajar, dan 
Problem Base Learning), pelatihan penelitian (seperti Metodologi 
Penelitian, Penyusunan Proposal Berbasis Hibah Penelitian, Pelatihan 
bahasa Asing, Pengolahan Data dan Statistika, dan Penulisan Karya 
Ilmiah), serta pelatihan-pelatihan penunjang (seperti Bahasa Inggris, 
Information and Communication Technology (ICT), Manajemen dan 
Kepemimpinan, dan Pembinaan Kemahasiswaan dan lain-lain. Di bawah 
ini beberapa bentuk kegiatan tersebut: 
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a. Training of Trainer  (TOT) Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Wali. 
b. Pelatihan Penulisan Manuskrip untuk Jurnal Ilmiah Internasional. 
c. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional  
d. Pelatihan Bahasa Inggris bagi Tenaga Pendidik yang Studi Lanjut 
e. Pelatihan Repository yang digelar Direktorat SDAP  
f. Pelatihan Pendekatan Terapan (Applied Approach, AA). 
g. Pelatihan Turnitin bagi dosen Unpad  
h. Pelatihan Orientasi Manajemen Perguruan Tinggi bagi Wadek 
i. Penataran Orientasi Tugas bagi PNS Baru Golongan III. 
j. Pelatihan Bela Negara bagi Dosen Unpad Non-PNS 
k. Pelatihan Sertifikasi Auditor Mutu Internal di Lingkungan Unpad 
l. Penataran Dosen Konselor Angkatan XVI. 
m. Pelatihan Multimedia Pembuatan Film Ajar (Podcast) bagi Dosen 
n. Lokakarya Sistem Pengukuran Produktivitas Dosen 
o. Lokakarya Optimalisasi Peran dan Fungsi Dosen Wali  
p. Lokakarya Revitalisasi Budaya Organisasi Universitas Padjadjaran 
q. Lokakarya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Perwalian  
r. Lokakarya Pengembangan Pembelajaran Berbasiskan Keaktifan 

Mahasiswa ( Student-Centered Learning )   
 

c. Partisipasi di dalam berbagai kegiatan ilmiah 
 
Kebijakan pembinaan dan pengembangan juga diberikan kepada dosen 
yang mengikuti berbagai kegiatan ilmiah; seperti seminar, simposium, 
lokakarya, workshop dan lain-lain. Selain pengarahan dan supporting, 
dukungan juga diberikan dalam bentuk bantuan dana terutama kepada 
dosen yang menjadi narasumber, penyaji makalah, serta keyperson 
dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Unpad juga memfasilitasi penerbitan 
jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks. Hal 
ini dilakukan dengan memberikan bantuan proofreading untuk artikel-
artikel yang akan disubmit ke jurnal internasional terindeks.  
 

d. Kegiatan magang  
	
Unpad memberi peluang kepada pegawainya untuk mengikuti kegiatan 
magang dalam berbagai bentuk. Kegiatan magang dosen pada dasarnya 
juga dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan 
keilmuan dosen secara lebih spesifik dan mendalam. Pada umumnya 
kegiatan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang (dari beberapa 
minggu sampai beberapa bulan) dan dapat bertempat di dalam maupun 
luar negeri.  
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     D.7  Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 

Pengadaan sumber daya manusia di Universitas Padjadjaran sudah 
memadai. Sejauh ini, program pengadaan dosen dan dosen tidak tetap 
dilakukan sesuai kebutuhan, kepakaran dosen dan kompetensi dosen yang 
dibutuhkan.  Dalam pengadaan dosen, tiap tahun prodi dan fakultas  akan 
melakukan evaluasi terkait EWMP yang mengarah pada seberapa besar 
kecukupan dosen, dan  prediksi pengembangan prodi  juga estimasi dosen 
yg pensiun dimasa yang akan datang  untuk memenuhi kebutuhan Tri darma 
Perguruan tinggi.  

Jika hasil evaluasi dirasakan masih dibutuhkan penambahan jumlah dosen , 
maka  kekurangan tsb akan dipenuhi baik melalui rekrutmen CPNS  atau 
dosen tetap Non-PNS, melalui prosedur rekrutmen. Adapun pemanfaatannya,  
dosen   yang direkrut tersebut   dihitung berdasarkan kebutuhan prodi untuk 
mencukupi  rasio dosen.  Untuk keberlanjutan dan pemanfaatan Tendik ,  
untuk saat ini dari sisi jumlah tendik sudah mencukupi sehingga dilakukan 
kebijakan moratorium. Meski demikian, masih dibutuhkan  pengembangan  
kapasitas tendik sesusai  dengan jabatan fungsional dan kebutuhan 
organisasi yaitu melalui studi lanjut, training atau pelatihan  yang tersertifikasi. 

                

ANALISIS SWOT 

KEKUATAN ( Strengths ) 

1. Sistem pengelolaan sumber daya manusia berprinsip meritrokrasi untuk 
mendapatkan SDM terbaik/unggul yang didukung kebijakan dalam bentuk 
peraturan dan pedoman yang sangat lengkap  

2. Sistem monitoring dan evaluasi  ( monev ) kinerja dosen dan tenaga   
Kependidikan yang didukung sistem informasi administrasi terpadu (SIAT)    

3. Tridharma perguruan tinggi telah dijalankan oleh dosen yang berkualifikasi 
S-2/Sp , S-3/ dan guru besar dengan menerapkan sistem pembelajaran 
SCL dengan berbagai metodenya, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat sesuai roadmap yang diarahkan pada publikasi  ( jurnal  
nasional terakreditasi  dan internasional  yang  bereputasi ) 

4. Dukungan institusi terhadap  prestasi  dosen dengan diterbitkannya 
peraturan-peraturan rektor, budaya kerja yang kondusif , dan pendanaan 
yang memadai . Dukungan institusi terhadap  prestasi  dosen dengan 
diterbitkannya peraturan-peraturan rektor, budaya kerja yang kondusif , 
dan pendanaan yang memadai .  

5. SDM Unpad senantisa memanfaatkan program kerja sama dengan 
berbagai perguruan tinggi/kelembagaan di dalam dan luar negeri. Saat ini 
Unpad telah melakukan kerja sama dengan 62 perguruan tinggi atau 
kelembagaan di luar negeri dalam peningkatan prestasi dosen dalam 
peningkatan prestasi dosen. 
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6. Dukungan Sistem Informasi yang terintegrasi dan adanya dukungan 
kebijakan sistem informasi ERP perguruan tinggi.  

7. Pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dilakukan secara 
terencana melalui berbagai kegiatan didukung kebijakan rektor , pedoman 
dan SOP yang sangat lengkap . 

8. Layanan kegiatan akademik maupun non-akademik didukung tenaga 
kependidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sangat baik. 

9. Adanya reformasi birokrasi dalam pengembangan karier tenaga 
kependidikan sebagai akselerasi sesuai roadmap ASN dengan  
menetapkan kebijakan khusus yakni Alih fungsi dari Jabatan administrasi 
(JA)  ke jabatan fungsional (JF) dalam pelaksanaan Organisasi dan Tata 
kerja (OTK) Unpad guna mempersiapkan 2019 sebagai SMART ASN. 
Dengan demikian  tenaga kependidikan memiliki motivasi dan orientasi  
yang jelas dalam mengembangan kariernya  ke depan .  
 

KELEMAHAN ( Weaknesses ) 

1. Banyak  dosen yang akan memasuki masa pensiun secara kumulatif 
selama lima tahun ke depan mencapai 10% dan 20 % lebih berumur lebih 
dari 55 tahun  

2. Rekrutmen dosen  dan tenaga kependidikan PNS jumlahnya bergantung 
pada kebijakan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  

3. Belum seimbangnya  jumlah dosen dengan jabatan fungsional antara 
lektor, lektor kepala dan guru besar.  

4. Banyak dosen yang masih belum menyelesaikan studi lanjut ke program 
doktor . 

5. Kondisi kompetensi sumber daya manusia tenaga kependidikan yang 
tersedia, belum sepenuhnya mendukung terhadap proses alih status 
tenaga kependidikan dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional 
tertentu. 

 

PELUANG ( Opportunities ) 

1. Banyak kesempatan kerjasama di dalam dan di luar negeri guna 
peningkatan sumberdaya manusia (kerjasama luar negeri melalui 
Bappenas). 

2. Undang-Undang Sisdiknas, RUU Badan Hukum Pendidikan, dan produk-
produk hukum dan perundangan pemerintah akan mengubah secara 
mendasar struktur, manajemen, dan etos kerja sehingga akan menjadikan 
Unpad lebih profesional ke depan. 

3. Terbukanya kesempatan untuk melakukan studi lanjut yang didanai pihak 
eksternal.  

4. Terbukanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam 
dan luar negeri untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM 

5. Terbitnya kebijakan Pemerintah Tentang ASN terkait Aparatur Sipil 
Negara telah diperkuat dalam peraturan pemerintah No 11 tahun 2017 
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yang mempertegas kedudukan Jabatan Fungsional sebagai jabatan yang 
akan menjadi dasar pegawai operasional dan analis dalam tubuh instansi 
pemerintah.  

6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membantu 
proses peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

7. Terbukanya kesempatan untuk melakukan diseminasi hasil penelitian 
pada jurnal nasional terakreditasi dan internasinal yang bereputasi. 

 

ANCAMAN (Threats ) 

1. Globalisasi dan perdagangan bebas sangat membutuhkan kreativitas 
sumber daya manusia di Unpad untuk meningkatkan nilai jualnya di pasar 
bebas. 

2. Tawaran mengajar dari lembaga lain yang dapat mendorong dosen untuk 
merangkap mengajar di institusi lain. 

3. Tidak seimbangnya alokasi formasi rekrutmen dosen baru dengan jumlah 
dosen yang pensiun 
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ANALISIS SWOT 

 

 

                

 

                    FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKUATAN (S) 

1.  Sistem pengelolaan sumber daya 
manusia berprinsip meritrokrasi 
untuk mendapatkan SDM 
terbaik/unggul yang didukung 
peraturan dan pedoman yang 
sangat lengkap  

2. Sistem monitoring dan evaluasi 
kinerja dosen dan tenaga  
Kependidikan yang didukung sistem 
informasi administrasi terpadu 
(SIAT) 

3. Tridharma perguruan tinggi telah 
dijalankan oleh dosen yang 
berkualifikasi S-2/Sp , S-3/ dan guru 
besar dengan menerapkan sistem 
pembelajaran SCL dengan berbagai 
metodenya, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat 
sesuai roadmap yang diarahkan 
pada publikasi  ( jurnal  nasional 
terakreditasi  dan internasional  
yang  bereputasi ). 

4. Dukungan institusi terhadap  
prestasi  dosen dengan 
diterbitkannya peraturan-peraturan 

 

KELEMAHAN (W) 

1. Banyak  dosen yang akan memasuki 
masa pensiun secara kumulatif 
selama lima tahun ke depan 
mencapai 10% dan 20 % lebih 
berumur lebih dari 55 tahun  

2. Rekrutmen dosen  dan tenaga 
kependidikan PNS jumlahnya 
bergantung pada kebijakan 
Kementrian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi.  

3. Ketidakseimbangan jumlah dosen 
dengan jabatan fungsional antara 
lektor, lektor kepala dan guru besar.  

4. Banyak dosen yang masih belum 
menyelesaikan studi lanjut ke 
program doktor . 

5. Kondisi kompetensi sumber daya 
manusia tenaga kependidikan yang 
tersedia, belum sepenuhnya 
mendukung terhadap proses alih 
status tenaga kependidikan dari 
jabatan fungsional umum ke jabatan 
fungsional tertentu. 
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FAKTOR EKSTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

rektor, budaya kerja yang kondusif , 
dan pendanaan yang memadai . 

5. SDM Unpad senantisa 
memanfaatkan program kerja sama 
dengan berbagai perguruan 
tinggi/kelembagaan di dalam dan 
luar negeri. Saat ini Unpad telah 
melakukan kerja sama dengan 62 
perguruan tinggi atau kelembagaan 
di luar negeri dalam peningkatan 
prestasi dosen. 

6. Dukungan Sistem Informasi yang 
terintegrasi dan adanya dukungan 
kebijakan sistem informasi ERP 
perguruan tinggi. 

7. Pengembangan kualifikasi dan 
kompetensi dosen dilakukan secara 
terencana melalui berbagai kegiatan 
dan didukung kebijakan rektor , 
pedoman dan SOP yang sangat 
lengkap . 

8. Layanan kegiatan akademik 
maupun non-akademik didukung 
tenaga kependidikan dengan 
kualifikasi dan kompetensi yang 
sangat baik. 

9. Adanya reformasi birokrasi dalam 
pengembangan karier tenaga 
kependidikan sebagai akselerasi 
sesuai roadmap ASN dengan  
menetapkan kebijakan khusus yakni 
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Alih fungsi dari Jabatan administrasi 
(JA)  ke jabatan fungsional (JF) 
dalam pelaksanaan OTK Unpad 
guna mempersiapkan 2019 sebagai 
SMART ASN. Dengan demikian  
tenaga kependidikan memiliki 
motivasi dan orientasi  yang jelas 
dalam mengembangan kariernya  
ke depan .  

 

 

PELUANG (O) 

1. Banyak kesempatan kerjasama 
di dalam dan di luar negeri guna 
peningkatan sumberdaya 
manusia (kerjasama luar negeri 
melalui Bappenas). 

2. Undang-Undang Sisdiknas, 
RUU Badan Hukum Pendidikan, 
dan produk-produk hukum dan 
perundangan pemerintah akan 
mengubah secara mendasar 
struktur, manajemen, dan etos 
kerja sehingga akan menjadikan 
Unpad lebih profesional ke 
depan. 

3. Terbukanya kesempatan untuk 
melakukan studi lanjut yang 
didanai pihak eksternal.  

 

STRATEGI: KEKUATAN-PELUANG (SO) 

1. Memanfaatkan sumberdaya dan dana 
eksternal  dari dalam negeri dan luar 
negeri bagi pengembangan sistem 
pengelolaan sumber daya manusia. 

2. Memanfaatkan sistem monitoring 
evaluasi, peningkatan prestasi dosen 
dan pengembangan karier yang 
professional yang didukung peraturan 
dan perundang-undangan. 

3. Memanfaatkan dana eksternal 
meningkatkan kualifikasi dosen secara 
maksimal.  

4. Memanfaatkan kesempatan kegiatan 
pelatihan, kursus, workshop, seminar di 
dalam dan luar negeri untuk 
meningkatkan kompetensi SDM 

5. Memanfaatkan kebijakan Pemerintah 

 

STRATEGI: KELEMAHAN-PELUANG 
(WO) 

1. Peningkatan prestasi dosen melalui 
pemanfaatan kerjasama dengan pihak 
dalam dan luar negeri 

2. Peningkatan sistem pengembangan 
karier dosen dan manajemen untuk 
mencapai profesionalisme Unpad yang 
lebih baik. 

3. Penugasan dosen untuk studi lanjut 
dengan menggunakan dana eksternal. 

4.  Perluasan akses dukungan bagi tenaga 
kependidikan dalam mengembangkan 
keilmuan jabatan fungsionalnya melalui 
diklat, penelitian dan publikasi. 

5. Percepatan peningkatan jabatan 
funsional tenaga PNS melalui program 
inpassing untuk penyesuaian tenaga 
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4. Terbukanya kesempatan untuk 
mengikuti pelatihan-pelatihan di 
dalam dan luar negeri untuk 
meningkatkan kualifikasi dan 
kompetensi SDM 

5. Terbitnya kebijakan Pemerintah 
Tentang ASN terkait Aparatur 
Sipil Negara telah diperkuat 
dalam peraturan pemerintah No 
11 tahun 2017 yang 
mempertegas kedudukan 
Jabatan Fungsional sebagai 
jabatan yang akan menjadi 
dasar pegawai operasional dan 
analis dalam tubuh instansi 
pemerintah.  

6. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
membantu proses peningkatan 
kualitas sumber daya manusia.  

7. Terbukanya kesempatan untuk 
melakukan diseminasi hasil 
penelitian pada jurnal nasional 
dan internasinal yang 
bereputasi 

Tentang ASN untuk menjalankan 
program inpassing merupakan program 
penyesuaian tenaga fungsional umum 
ke tenaga jabatan fungsional tertentu 
sehingga terbuka seluas-luasnya bagi 
tenaga PNS untuk dapat melakukan 
penyesuaian jabatan melalui 
mekanisme yang lebih mudah 
dibandingkan pengangkatan jabatan 
fungsional sebelumnya.  
 

6. Memanfaatkan perkembangan 
teknologi dan informasi bagi 
peningkatan kualifikasi SDM. 

 

7. Memanfaatkan jurnal nasional 
terakreditasi  dan internasional 
bereputasi untuk mempublikasikan 
hasil penelitian. 

fungsional umum ke tenaga jabatan 
fungsional tertentu. 

6. .Melakukan percepatan dan peningkatan 
kualitas layanan dalam meningkatkan 
jumlah dosen yang memiliki jabatan 
professor melalui program-program 
layanan langsung. Dukungan data dan 
informasi yang terintegrasi dan pelibatan 
tenaga fungsional analisis kepegawaian, 
auditor kepegawaian dan asessor ASN 

7. Perluasan akses dukungan dosen dalam 
penyusunan karya ilmiah standar 
internasional melalui dukungan pelatihan 
dan anggaran agar hasil karya masuk ke 
dalam jurnal internasional yang telah 
ditetapkan.  

 

 ANCAMAN (T) 

 

1. Globalisasi dan perdagangan 
bebas sangat membutuhkan 

STRATEGI: KEKUATAN-ANCAMAN (ST) 

 

1. Mengimplementasikan sistem 
manajemen SDM yang kredibel untuk   

STRATEGI: KELEMAHAN-ANCAMAN 
(WT) 

 
1. Meminimalisasi jumlah dosen 

berkualifikasi khusus yang pensiun 
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kreativitas sumber daya 
manusia di Unpad untuk 
meningkatkan nilai jualnya di 
pasar bebas. 

      2. Tawaran mengajar dari lembaga  

           lain yang dapat mendorong  

           dosen untuk merangkap  

           mengajar di institusi lain. 

      3.Tidak seimbangnya alokasi  

         formasi rekrutmen dosen baru  

         dengan jumlah dosen yang  

         pensiun. 

pengembangan kualifikasi, kompetensi, 
karier dan retensi dosen menjadi 
tenaga pendidik yang andal dan kreatif 
dalam persaingan global dan 
perdagangan bebas.  

2. Memanfaatkan kesempatan tawaran 
mengajar di institusi lain, di dalam dan 
di luar negeri menjadi kerjasama 
kemitraan yang saling menguntungkan 
bagi pengembangan keilmuan  

3. Memanfaatkan sistem perekrutan 
dosen secara mandiri yang professional 
sesuai dengan status Unpad sebagai 
PTNBH 

 

melalui pemberdayaan dosen 
berkualifikasi khusus yang akan pensiun 
menjadi dosen ber-NIDK 

2. Pemberdayaan dosen yang telah 
mengajar di institusi lain, di dalam dan 
di luar negeri untuk kepentingan 
pengembangan institusi melalui 
kerjasama. 

3. Perekrutan SDM yang memiliki 
kualifikasi dan kompetensi sesuai 
kebutuhan secara mandiri sesuai 
dengan status Unpad sebagai PTNBH. 
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E : KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 

E.1. Kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 
 
Kebijakan Pendidikan yang ada di Universitas Padjadjaran mengacu pada 
peraturan yang berlaku dalam kebijakan pendidikan tinggi, selain 
diselaraskan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan Peraturan 
Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, serta Kerangka Kualifikasi 
Nasional lndonesia (KKNI), juga disesuaikan dengan Standar Nasional 
Perguruan Tinggi (SNPT) dan ide dasar yang tercantum dalam visi, misi dan 
tujuan Universitas Padjadjaran.  
 
Pengembangan kurikulum di Universitas Padjadjaran saat ini telah 
memerhatikan KKNI dan dilakukan review berkala untuk selalu melakukan 
pemutakhiran bahan ajar. Kurikulum di Unpad telah mendukung visi dan misi 
universitas serta telah mendukung kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Di 
samping itu juga telah menunjukkan struktur dan komposisi yang diharapkan 
serta kurikulum yang disusun telah menghasilkan kemampuan lulusan sesuai 
dengan yang diharapkan dunia kerja.   
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 Pasal 62 ayat 3, 
Rektor pada awal masa masa jabatannya membuat Rencana Strategis 
(Renstra) yang merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RIP) 
Universitas Padjadjaran (Unpad). Rencana Induk Pengembangan Unpad 
dalam bentuk Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas 
Padjadjaran telah disusun untuk periode 2012-2024. Saat ini, Universitas 
Padjadjaran memasuki tahap kedua dari Rencana Pengembangan Jangka 
Panjang periode 2015-2019 dengan fokus pada Riset dan Layanan Unggul. 
 
Kebijakan pendidikan juga disesuaikan dengan visi Universitas Padjadjaran 
untuk menjadi Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional dan misi 
Universitas Padjadjaran, yaitu: (1) Menyelenggarakan tridharma perguruan 
tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders) 
jasa pendidikan tinggi; (2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang 
berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna 
(stakeholders) jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan 
intelektual dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) Menyelenggarakan 
pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk 
meningkatkan citra perguruan tinggi. 
 
Sebagaimana visi Universitas Padjadjaran tersebut dibuatlah tujuan yang 
akan dicapai, yakni: (1)Terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan 
akademik; (2) Hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola llmiah Pokok 
(PIP) Universitas Padjadjaran; (3) lnstitusi dan program studi bereputasi 
unggul di kawasan regional; (4) Lulusan berdaya saing regional yang 
menjunjung budaya lokal; dan (5) Kemaslahatan bersama melalui konsep 
pentahelix. Untuk mencapai tujuan di atas kemudian disusun lima kebijakan 
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utama, di antaranya adalah meningkatnya kualitas tridharma perguruan 
tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam 
konteks pembangunan masyarakat Jawa Barat; meningkatnya kapasitas 
inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang kesehatan, pangan, 
energi dan lingkungan; meningkatnya peran serta Universitas Padjadjaran 
dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, 
dan media) untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai visi, 
misi, dan tujuan serta memperhatikan kebijakan utama, telah disusun pula 
sembilan sasaran strategis dan program utama yang salah satu fokusnya 
adalah pada penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan dan pengaruh 
utama penelitian dalam kegiatan tridharma yang terintegrasi. 
 
Sarana prasarana pembelajaran khususnya di laboratorium, akses terhadap 
e-journal, dan penyediaan IT untuk pencarian informasi telah dimanfaatkan 
dengan tingkat utilitas yang tinggi. Dengan demikian, dukungan kurikulum 
dan sarana prasarana penunjang kurikulum telah mendorong kemampuan 
mahasiswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta bahasa 
lnggris yang meningkatkan daya saing lulusan Universitas Padjadjaran. 
 
Selain itu, untuk pengembangan aspek softskills mahasiswa, telah 
dikembangkan kurikulum pengembangan kemahasiswaan sebagai bagian 
integral dari kegiatan pembelajaran. Dorongan ini telah memotivasi 
mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang pada gilirannya 
dapat melengkapi hidden curriculum untuk peningkatan daya saing lulusan 
Universitas Padjadjaran. 
 
Bentuk peraturan kebijakan pengembangan kurikulum yang diterapkan di 
Universitas Padjadjaran adalah: (1) Peraturan Rektor Universitas 
Padjadjaran yang terkait SPM (Satuan Penjaminan Mutu) nomor 40 tahun 
2016 tentang organisasi dan tata kerja pengelola Universitas Padjadjaran 
pasal 3, pasal 29 dan pasal 30. (2) Peraturan Rektor no 40 tahun 2017 
tetang perubahan kedua Peraturan Rektor No 40 tahun 2016. (3) Panduan 
penyusunan kurikulum PT tahun 2016. (4) SK Rektor Tim Pengkaji dan 
Pengembangan Kurikulum Nomor 2012/UN6.RKT/HK/2017 tanggal 1 
Agustus 2017. 
 
Adapun pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi pengembangan 
kurikulum di tingkat program studi adalah:  (1) Pedoman Pembukaan dan 
Penutupan Program Studi di Universitas Padjadjaran (2017); (2) Pedoman 
Penyelenggaraan Izin Prodi Baru dan Izin Perpanjangan Prodi (2017); (3)  
Pedoman Evaluasi Pembelajaran (2017); (4) Pedoman Penyelengaraan 
Pendidikan Program Reguler dan Non reguler di     Unpad (2017); (5) 
Pedoman Penyusunan Akreditasi Program Studi (2017); (6) Peraturan 
Pengelolaan Program Pendidikan (2017); (7) Kebijakan Akademik Unpad 
(2017); (8) Standar Akademik (peraturan tentang kurikulum di standar 4 buku 
ini, (2017); (9) Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Unpad (2017); dan 
(10) Buku Pedoman Strategi Integritas Tridharma Perguruan Tinggi (2017). 
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Peluang yang dimiliki oleh Universitas Padjadjaran terkait visi dan misi, 
sasaran, dan tujuan pendidikan adalah tingkat fleksibilitas yang tinggi 
terhadap perubahan eksternal karena penyusunan visi misi menggunakan 
Balanced Score Card dengan melibatkan unsur pimpinan universitas, 
fakultas, sekolah, senat akademik, dewan profesor, tenaga kependidikan dan 
mahasiswa. Ada beberapa peluang yang bisa diharapkan dalam upaya untuk 
mengembangkan kurikulum program Universitas Padjadjaran,  yaitu masih 
dapat ditingkatkannya akses dengan stakeholders melalui berbagai bentuk 
kerja sama, masih memungkinkannya penambahan isi pada beberapa mata 
kuliah tertentu, sedangkan perubahan kurikulum hanya dilakukan dalam lima 
tahun sekali. 
 
Ancaman yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum Universitas 
Padjadjaran ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin cepat dalam masyarakat sehingga menuntut kurikulum yang bisa 
relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tersebut. Selain itu 
bentuk ancaman yang juga dihadapi Universitas Padjadjaran saat ini adalah 
mulai banyaknya didirikan perguruan tinggi swasta di Bandung.  

 
 
E.2. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholder 
 

Pemutakhiran kurikulum berdasarkan penjaminan mutu Universitas 
Padjadjaran merujuk pada pendekatan yang telah dipraktikkan di institusi 
berdasarkan  kerangka kualifikasi nasional dan internasional dengan adaptasi 
pada situasi dan kondisi Universitas Padjadjaran. Selain itu juga dengan 
memerhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai oleh unit 
yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran atas sasaran target mutu 
yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. 
 
Kekuatan Universitas Padjadjaran dalam kaitannya dengan tuntutan dan 
kebutuhan luar  terjadi karena telah dilaksanakannya evaluasi kurikulum 
secara regular. Di Universitas Padjadjaran kurikulum sudah relevan dengan 
tuntutan dan kebutuhan stakeholders karena dalam penyusunan kurikulum 
Universitas Padjadjaran selalu mendatangkan stakeholders untuk berbagi 
pendapat dan memberikan masukan-masukan mata kuliah apa yang 
sekiranya perlu diselenggarakan untuk mempermudah mahasiswa ketika 
mereka bekerja setelah lulus nanti.   
 
Selain mendatangkan stakeholders, kegiatan kunjungan ke perusahaan-
perusahaan besar juga dilakukan untuk melihat tuntutan dan kebutuhan apa 
saja yang dibutuhkan pada perusahaannya sehingga lulusan kita bisa bekerja 
di perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya Universitas 
Padjadjaran melakukan studi banding dengan stakeholders yang dilakukan 
secara terus-menerus. 
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Kelemahan yang terkait dengan ini adalah pada tuntutan komposisi kurikulum 
yang harus berlandaskan pada kebutuhan baik untuk tingkat lokal maupun 
nasional sehingga banyaknya muatan lokal yang belum tertampung dalam 
kurikulum yang ada. 
 
Peluang yang terkait dengan ini bagi Universitas Padjadjaran antara lain 
kepedulian yang tinggi dari stakeholders dalam bentuk umpan balik kepada 
Universitas Padjadjaran secara regular. 
 
Ancamannya adalah perubahan eksternal secara cepat menuntut kebutuhan 
perubahan secara cepat demikian juga dengan beragamnya tuntutan 
pengguna atas lulusan yang harus bisa ditangani oleh Universitas 
Padjadjaran. 
 
Kekuatan kurikulum yang ada sekarang pada dasarnya telah mengarahkan 
diri pada pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan universitas dengan 
mempertimbangkan relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 
Hal ini terlihat dari penjabaran mata kuliah mulai dari pengembangan 
kepribadian, keilmuan, keahlian, perilaku berkarya, sampai pada kehidupan 
bermasyarakat. Hal ini terlihat dari mata kuliah yang mengarah pada 
kemampuan partisipatif dan kompetitif dalam berbagai level dan berwawasan 
global, bernuansa global, teknologi, dan bernuansa budaya. 
 
Kelemahannya ialah kemampuan sistem informasi yang kita miliki masih 
belum optimal, dan hal itu mengakibatkan informasi yang dapat diberikan 
sangat terbatas, sedangkan pengembangan kurikulum harus merujuk pada 
kebutuhan dengan tetap berpegang pada visi, misi, sasaran dan tujuan serta 
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 
Peluang yang terdapat dalam kurikulum Universitas Padjadjaran diharapkan 
akan menghasilkan output yang lebih pada penguasaan skill/keterampilan 
akan lebih terjaring sesuai dengan orientasi pengembangan diri mahasiswa 
yang mampu berpeluang untuk bekerja di bidang praktikal lebih terbuka. 
 
Ancaman kurikulum ini lebih kepada kuantitas materi-materi teoretis yang 
relatif masih lebih banyak dibandingkan dengan materi-materi yang bersifat 
praktis, sehingga mahasiswa yang tidak tertarik pada teori, tetapi  lebih 
cenderung tertarik ke skill/keterampilan  akan mengalami kesulitan untuk 
mengkaji skill/keterampilan yang lebih dalam. 
 
 
E.3.  Struktur dan Isi Kurikulum (Keluasan, Kedalaman, Koherensi, 

Penataan, Organisasi) 
 
Stuktur dan isi kurikulum di Universitas Padjadjaran telah disusun dengan 
menggunakan capaian kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan. 
Kurikulum disusun bertahap berdasarkan urutan kompetensi dari awal 
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sampai pada kompetensi akhir sehingga mahasiswa dapat menguasai setiap 
jenjang kompetensi dengan lebih optimal. Isi kurikulum dibagi ke dalam dua 
bagian besar, yaitu kurikulum yang menghasilkan pengetahuan (teoretis) 
sebesar 60% dan kurikulum yang menghasilkan keterampilan (praktis) 
sebesar 40%. Dengan kedua kelompok ini diharapkan mahasiswa memiliki 
keluasan wawasan dan keterampilan yang memadai. 
 
Kekuatan kurikulum yang ada sekarang pada dasarnya telah mengarahkan 
diri pada pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan universitas dengan 
mempertimbangkan relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 
Hal ini terlihat dari penjabaran matakuliah mulai dari pengembangan 
kepribadian, keilmuan, keahlian, perilaku berkarya, sampai pada kehidupan 
bermasyarakat. Hal ini terlihat dari mata kuliah yang mengarah pada 
kemampuan partisipatif dan kompetitif dalam berbagai level dan berwawasan 
global, bernuansa global, teknologi, dan bernuansa budaya. 
 
Kelemahannya ialah  kemampuan sistem informasi yang dimiliki masih 
belum optimal, hal ini mengakibatkan informasi yang diberikan sangat 
terbatas, sedangkan pengembangan kurikulum harus merujuk pada 
kebutuhan dengan tetap berpegang pada visi, misi, sasaran dan tujuan serta 
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 
Peluang yang terdapat dalam kurikulum Universitas Padjadjaran diharapkan 
akan menghasilkan output yang lebih pada penguasaan skill/keterampilan 
akan lebih terjaring sesuai dengan orientasi pengembangan diri mahasiswa 
yang mampu berpeluang untuk bekerja di bidang praktikal lebih terbuka. 
 
Ancaman kurikulum ini lebih kepada kuantitas materi-materi teoretis yang 
relatif masih lebih banyak dibandingkan dengan materi-materi yang bersifat 
praktis, sehingga mahasiswa yang tidak tertarik pada teori, tetapi  lebih 
cenderung tertarik ke skill/keterampilan  akan mengalami kesulitan untuk 
mengkaji skill/keterampilan yang lebih dalam. 
 
 
E.4 Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (Intra dan Antar Disiplin Ilmu) 
 
Materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum Universitas Padjadjaran 
memiliki kaitan yang jelas antara satu materi dengan materi berikutnya. 
Setiap materi diupayakan disampaikan melalui urutan yang menyambung 
antara mata kuliah awal dengan mata kuliah berikutnya. Materi pembelajaran 
praktikum selalu diberikan untuk memperkuat pengetahuan yang telah 
diterima dari mata kuliah teoretis. Mata kuliah dari bidang kajian lain yang 
dinilai mendukung kompetensi diintegrasikan sebagai sebuah mata kuliah 
wajib. Kesulitan yang ada dalam pengintegrasian mata kuliah di luar program 
adalah pra-syarat dari mata kuliah yang akan dimasukkan ke dalam 
kurikulum program. 
 



108	

	

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

 
Kurikulum lokal yang termuat dalam kurikulum di  Universitas Padjadjaran 
disusun berdasar ciri keilmuan fakultas masing-masing, contohnya di 
Fakultas Ilmu Komunikasi, seperti Psikologi Komunikasi, Komunikasi Massa 
dan Teori Komunikasi. Kemudian local content tersebut memberi warna pada 
materi kurikulum program studi yang khas dan berbeda dengan kurikulum 
yang ada pada program studi sejenis dari lembaga pendidikan lain, misalnya 
mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. 
 
Universitas Padjadjaran selalu berupaya mengintegrasikan kebutuhan lokal 
ke dalam muatan kurikulum melalui berbagai lokakarya yang dilakukan 
secara regular serta pembagian proporsi muatan lokal dalam kurikulum yang 
mendekati ideal. 

 
 

E.6. Mata Kuliah Pilihan yang Merujuk pada Harapan/Kebutuhan  
       Mahasiswa Secara Individual/Kelompok Mahasiswa Tertentu 
 
Kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Padjadjaran dalam proses belajar 
mengajar adalah setiap bidang kajian memberlakukan pengambilan mata 
kuliah pilihan yang sesuai dengan minat, harapan, dan kebutuhan 
mahasiswa. Kelemahannya ialah keterbatasan mata kuliah pilihan. Peluang 
agar mata kuliah pilihan merujuk pada harapan muncul dan terbuka 
mengingat adanya fleksibilitas mata kuliah pilihan terhadap minat mahasiswa 
dan kebutuhan stakeholders. Kecepatan perubahan masyarakat yang 
demikian cepat akhirnya mengharuskan Universitas Padjadjaran untuk 
melakukan perubahan pada muatan kurikulum lokal secara terus-menerus 
pada akhirnya menjadi salah satu ancaman. 

 
 
E.7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, melanjutkan 

studi, mengembangkan pribadi, melanjutkan pemahaman materi 
khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan 
keterampilan yang dapat dialihkan (transfer skill), terorientasikan 
ke arah karier dan perolehan pekerjaan. 

 
Mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada kurikulum adalah mata kuliah pada 
masing-masing fakultas yang sengaja disajikan sesuai dengan tren 
perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat, yang dipandang relevan 
untuk menambah kemampuan dan wawasan mahasiswa. Dengan adanya 
mata kuliah pilihan ini membuat mahasiswa berpeluang untuk memiliki 
kompetensi yang lebih dan dapat meluaskan kesempatan bagi mereka ketika 
menjadi sarjana untuk bekerja di berbagai bidang yang berhubungan dengan 
bidang kajian masing-masing.  
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E.8. Misi Pembelajaran 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Padjadjaran 
didasarkan pada misi pembelajaran, kegiatan mengajar, dan belajar serta 
penilaian hasil belajar.  Misi pembelajaran telah disusun secara jelas yaitu:  
Melaksanakan dan mengembangkan aktifitas pengajaran pembelajaran 
dalam rangka meningkatkan kualifikasi profesional dan kompetitif bagi dosen 
UNPAD dan perguruan tinggi lainnya. 

 
Tugas umum: 
a. Pengelola pelaksanaan sertifikasi dosen di tingkat universitas; 
b. Pemberian penghargaan pada staf pengajar yang dianggap berprestasi 

berkaitan dengan: penerbitan buku ajar, penelitian-penelitian bermutu di 
bidang penelitian tindak kelas, dosen-dosen berprestasi dalam bidang 
pengajaran;  

c. Sosialisasi berbagai keputusan/kebijakan pendidikan Pusat-Pusat 
Pengembangan untuk Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan 
Universitas Padjadjaran yang terdiri dari tiga divisi, yaitu:   

 
 

1. Tim Pengkaji dan Pengembangan Kurikulum Universitas Padjadjaran  
 

Tim Pengkaji dan Pengembangan Kurikulum Universitas Padjadjaran 
dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 2012/UN6.RKT/HK/2017. Dengan 
tugas mengevaluasi dan menganalisis kurikulum yang ada di Universitas 
Padjadjaran, membuat buku pedoman penyusunan kurikulum berbasis 
kompetensi, menelaah pelaksanaan kurikulum di fakultas dan program studi, 
dan melakukan perencanaan untuk implementasi Kurikulum berbasis 
Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNI. 
 
Untuk mendukung kinerja tim tersebut, tim tersebut telah menghasilkan Buku 
Pedoman Pengembangan Kurikulum yang menjadi acuan  program studi 
dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang komprehensif, 
terintegrasi, relevan, sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan 
keilmuan. 
 
Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum secara periodik terus 
disosialisasikan ke program studi-program studi yang ada maupun langsung 
kepada staf pengajar melalui pelatihan pekerti atau Applied Aproach (AA). 
Panduan yang memuat alur pengembangan kurikulum dimaksudkan  untuk 
mendorong program studi untuk selalu mengevaluasi dan mengembangkan 
kurikulumnya. 
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2. Pusat Pengembangan Relevansi & Manajemen  Pendidikan  (P2RMP) 
 
Pusat Pengembangan Relevansi & Manajemen  Pendidikan  (P2RMP) 
memiliki tugas: (1) Standarisasi kinerja pengajaran yang dilaksanakan oleh 
staf pengajar di lingkungan UNPAD; (2) Bertugas mengkaji dan 
mengembangkan kurikulum dan  cara-cara pelaksanaan pendidikan 
akademik dan profesional yang efisien.dan  sesuai dengan perkembangan 
pembangunan nasional serta perkembangan ilmu dan teknologi; (3) 
Pengkajian penerapan program Student Center Learning dan KBK di seluruh 
fakultas yang  di berbagai disiplin ilmu di UNPAD; (4) Menjalin kerjasama 
dengan berbagai institusi untuk membicarakan tentang pengembangan dan 
kemajuan di bidang teaching method, dalam dan luar negeri; (5) Memberikan 
pelayanan berupaya konsultasi dalam revisi dan pengembangan kurikulum di 
tingkat fakultas/program studi/jurusan; (6) Memfasilitasi berbagai 
pengembangan dan pembaharuan pembelajaran di berbagai 
fakultas/program studi/jurusan; dan (7) Meregulasi dan menerjemahkan 
peraturan dan kebijakan pendidikan ke dalam langkah-langkah strategis.  

 
 

3. Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Profesional (P3AP) 
 

Bertugas mengkaji penataan fakultas, program studi, sekolah pascasarjana 
dan diploma dalam kerangka pelaksanaan pendidikan akademik dan 
profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta kebutuhan pembangunan nasional. 
 

 
E.9. Mengajar 
 
Kegiatan tatap muka untuk mencapai tujuan yang kognitif sudah optimal, 
begitu pula kegiatan praktikum untuk mencapai keterampilan tertentu sudah 
baik, sedangkan penggunaan RPS dalam setiap mata kuliah untuk mencapai 
tujuan pendidikan dan penggunaan media instruksional dalam PBM untuk 
meningkatkan angka mutu yang lebih baik sudah optimal. Ketentuan enam 
belas kali pertemuan tatap muka termasuk UTS dan UAS, mulai dari tatap 
muka pertama, kedua dan seterusnya memiliki rentang satu minggu dalam 
pelaksanaannya sudah sesuai. Dalam pertemuan tatap muka umumnya 
dosen menggunakan LCD. Sebagian besar ruang kuliah di Universitas 
Padjadjaran sudah dilengkapi LCD dan Roster menyediakan beberapa LCD 
bagi sebagian kecil ruangan yang belum dilengkapi LCD. 
 
Sejak tahun 2004, Universitas Padjadjaran menerapkan sistem pengajaran 
yang mengarah ke tujuan kurikulum berbasis kompetensi, dengan metode 
pembelajaran yang tidak lagi berorientasi pada pengajar, tetapi lebih 
berorientasi pada mahasiswa, yaitu SCL (Student-Centered Learning). 
Perubahan metode pembelajaran ini dimaksudkan untuk menghasilkan 
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lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan 
memiliki integritas.  
 
 
E.10. Belajar 
 
Kegiatan belajar dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu: diskusi  kelas, 
pembuatan tugas, kegiatan praktikum, kunjungan ke instansi atau lembaga. 
Pada penulisan skripsi, satu orang mahasiswa dibimbing oleh dua orang 
dosen pembimbing (pembimbing utama dan pendamping). Jangka waktu 
pembimbingan yang ditetapkan berlangsung paling lama dua semester 
sebagian besar telah berhasil dilaksanakan. Apabila ada penulisan skripsi 
yang belum selesai setelah dua semester, maka proses bimbingan 
dievaluasi dan surat tugas pembimbingan harus diperbaharui.   
 
Kompetensi yang dihasilkan dari kegiatan belajar adalah keterampilan sesuai 
dengan program studi yang ada di Universitas Padjadjaran. Salah satu 
syarat yang diberikan pada mahasiswa adalah dilakukannya penulisan karya 
ilmiah dan belajar mandiri untuk menguasai IPTEK. Tingkat kehadiran 
perkuliahan sudah mencapai minimal 80% mengikuti tata tertib dan aturan 
akademik serta norma dan etika yang berlaku. 
 
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian 
kompetensi mahasiswa adalah: (1) Penerapan sistem pembelajaran student-
centered learning atau active learning di Universitas Padjadjaran; (2) 
Integrasi perkuliahan (hard skills + soft skills) dengan kegiatan 
kemahasiswaan (kegiatan minat, bakat dan penalaran); dan (3) Inisiasi 
pengintegrasian riset ke dalam pembelajaran. Beberapa program studi, 
melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, dengan tujuan 
untuk mendidik mahasiswa dalam hal integritas, komitmen, berpikir kritis-
analisis, dan belajar meneliti serta perilaku baik lainnya. Selain itu, 
bermanfaat dalam menyediakan topik untuk penyelesaian tugas akhir 
mahasiswa.  
 
 
E.11. Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar 
 
Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar kepada mahasiswa peserta 
program pendidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman 
Universitas Padjadjaran, yaitu: (a) jumlah SKS yang diambil sesuai dengan 
IPK yang diperoleh; dan (b) penentuan yudisium didasarkan pada IPK yang 
diperoleh,  lama studi dan publikasi ilmiah yang dihasilkan (sebagai syarat 
tambahan untuk yudisium Dengan Pujian). 
 
Program studi mengirimkan nilai semester I mahasiswa kepada orang tua 
dengan sepengetahuan dosen wali dan harus dikembalikan setelah 
ditandatangani orang tua. Hal ini untuk mengingatkan orang tua agar 
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membantu mengontrol studi putra/putrinya.  Keputusan untuk melakukan 
Drop Out (DO), sanksi akademis dan lain-lain dilakukan dengan mengacu 
pada panduan penyelenggaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Universitas 
Padjadjaran (terlampir). 
 
 
E.12. Sarana yang Tersedia untuk Memelihara Interaksi Dosen-

Mahasiswa 
 
Suasana akademik sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan 
belajar mengajar mendapat perhatian yang sangat tinggi. Perhatian yang 
diberikan antara lain berupa penyediaan sarana, kualitas interaksi, 
pembuatan rancangan suasana akademik, keterlibatan sivitas akademika 
dalam kegiatan akademik, dan pengembangan kepribadian ilmiah. 
 
Sarana yang tersedia untuk menunjang terciptanya suasana akademik  yang 
kondusif di Universitas Padjadjaran  adalah sarana komunikasi antara dosen 
dan mahasiswa yang berbasis teknologi seperti e-mail, mailing list, dan 
media sosial lainnya. Dengan tersedianya media-media tersebut,  
komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat lebih intensif, sebab kedua 
belah pihak tidak perlu bertemu langsung dalam setiap pertemuan.  
 
Di dalam melakukan proses belajar mengajar, selain kegiatan akademik, 
aktivitas interaksi dan komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa 
amat diperlukan.  Kegiatan ini sangatlah dimungkinkan karena adanya 
jaringan sosial yang luas, yaitu dengan adanya telepon selular, internet, dan 
situs yang dapat diakses baik oleh dosen maupun mahasiswa sehingga 
pertemuan dapat dilakukan tanpa bertatap muka langsung.  
 
Kegiatan pembimbingan skripsi mahasiswa akan lebih mudah jika 
menggunakan surel sehingga perbaikan yang dilakukan oleh dosen relatif 
cepat. Pencarian topik tugas yang dibebankan kepada mahasiswa dapat 
dicari melalui internet dan tidak hanya dari buku teks. Perangkat jaringan 
sosial ini juga dapat dipakai pada saat mencari tugas harian, bimbingan 
skripsi dan pemantuauan kegiatan belajar bagi mahasiswa yang perlu 
pembimbingan khusus. 
 
Para dosen dan mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan 
kemampuannya dalam membuat  karya  ilmiah. Sebagai sarana untuk 
mengembangkan kemampauan tersebut  telah disediakan media publikasi 
karya ilmiah baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel. Media 
publikasi ini berupa jurnal. 
 
Selain media publikasi yang berupa jurnal, media lain yaitu kegiatan seminar 
baik di tingkat bidang kajian, fakultas, maupun di tingkat nasional dan 
internasional. Kegiatan seminar di tingkat bidang kajian dilaksanakan secara 
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berkala satu bulan satu kali. Setiap dosen secara bergilir harus menjadi 
pembicara dalam kegiatan tersebut. 
 
Laboratorium merupakan prasarana penting dalam pembinaan suasana 
akademik yang kondusif, sebab sebagian dari kurikulum tiap-tiap program 
studi memerlukan laboratorium sebagai sarana pendukung praktikum. 
Prasarana laboratorium yang ada saat ini sudah sangat  memadai sehingga 
pertimbangan antara sarana laboratorium dan mahasiswa berimbang, namun 
tetap memerlukan pengembangan. 
 
Kerja sama dengan alumni baik formal maupun informal merupakan kegiatan 
rutin yang dilakukan oleh setiap program studi maupun himpunan mahasiswa 
di lingkungan Universitas Padjadjaran. Hal ini dilakukan untuk membina 
hubungan dengan para lulusan serta untuk mengembangkan kurikulum 
sesuai dengan kritik saran para alumni terutama dalam pengembangan 
kurikulum yang berorientasi dunia kerja. 

 
 

E.13.  Mutu dan Kualitas Interaksi Kegiatan Akademik, Dosen,  
Mahasiswa dan Civitas Academica Lainnya  

 
Peningkatan mutu interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui 
efektivitas bimbingan yang berlangsung dalam bentuk perwalian akademik, 
bimbingan skripsi, dan pemantauan kemajuan studi yang terintegrasi pada 
Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) Universitas Padjadjaran. Hal ini 
sesuai dengan  panduan yang tercantum dalam buku pedoman umum 
penyelenggaraan pendidikan Universitas Padjadjaran dan pedoman umum 
pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.  
 
Dalam peningkatan  mutu dan kualitas interaksi ini tidak bersifat akademik 
semata, namun menyangkut pula manajerial dan layanan administratif. Ada 
beberapa kendala dalam peningkatan kualitas interaksi ini, seperti adanya 
kelas besar yang menyebabkan kurang efektifnya proses PBM, beban kerja 
dosen sangat tinggi yang disebabkan oleh rasio dosen dan mahasiswa 
kurang ideal, serta rasio mahasiswa dan sarana praktikum  tidak berimbang. 
Kendala tersebut berimbas kepada tingkat produktivitas dosen dalam hal 
menulis karya ilmiah yang kurang, serta kuantitas hasil penelitian; baik yang 
dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen terhitung sedikit. 
 
Di bidang akademik, pertemuan dosen dan mahasiswa sudah terjadwal dan 
kegiatan ini dilengkapi dengan adanya DHMD dan peraturan yang 
menyangkut kegiatan perkuliahan, tutorial, praktikum, dan labskill. 
Pertemuan satu semester adalah 12-14 kali tatap muka. Pada pembelajaran 
KBK hal ini sama dilakukan yaitu tiga kali seminggu atau tiga jam tatap muka 
dan ditambah dengan kegiatan praktikum serta labskill. Di akhir tahun 
perkuliahan pertemuan ditambah dengan kegiatan skripsi dengan dua orang 
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dosen pembimbing. Kegiatan ini disertai adanya logbook pada mahasiswa 
sehingga kegiatan dapat terpantau dan terekam dengan lengkap dan baik. 
 
Interaksi antar mahasiswa merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 
mahasiswa dalam kegiatan mentoring atau grup belajar yang dapat dilihat 
pada setiap sudut gedung perkuliahan. Selain itu interaksi mahasiswa dapat 
dilakukan melalui tim olahraga, kesenian dan grup belajar. Pelatihan yang 
menjurus kepada profesionalisme sering diadakan di setiap program studi 
dengan harapan mahasiswa dapat menentukan dan memahami jiwa 
profesionalnya. 
 
Interaksi kepada masyarakat luas dijembatani oleh adanya kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dan grup-grup kemasyarakan agar mahasiswa dapat 
belajar bagaimana masyarakat yang akan dihadapinya. 
 
 
E.14.  Rancangan Menyeluruh untuk Mengembangkan Suasana 

Akademik yang Kondusif untuk Pembelajaran, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Suasana akademik sangat menentukan hasil belajar mengajar yang 
diharapkan. Sarana dan prasarana tersedia sangat lengkap di seluruh 
kampus Universitas Padjadjaran, terutama di Kampus Universitas 
Padjadjaran Jatinangor, misalnya sarana transportasi yang lengkap, gedung 
perkuliahan yang memadai, asrama mahasiswa pada semester pertama, 
sarana ibadah, sarana kesehatan, perbankan, kantin, sarana olahraga, 
sarana praktikum/laboratorium, sarana unit kegiatan kemahasiswaan, dll. 
sangatlah menunjang suasana akademik di Universitas Padjadjaran. 
Kegiatan belajar mengajar yang terjadwal jauh hari sebelum perkuliahan 
dimulai menambah ketenangan bagi mahasiswa. Penunjang belajar seperti 
jaringan internet (WiFi) dengan kapasitas kecepatan yang memadai 
menyebabkan mahasiswa tidak harus berinisiatif mencari jaringan internet di 
luar kampus Universitas Padjadjaran. 
 
Pada kegiatan penelitian, Universitas Padjadjaran selalu mendorong agar 
setiap dosen mempunyai hibah penelitian baik hibah eksternal maupun 
internal dan dosen wajib melibatkan mahasiswa dapat diikutsertakan dalam 
hibah penelitian tersebut. Dosen tidak akan dapat mengajukan proposal 
penelitian internal yang bersistem online jika tidak mencantumkan nama 
mahasiswa yang akan dilibatkan dalam penelitian dosen tersebut. Selain 
kegiatan penelitian, dosen juga senantiasa melibatkan mahasiswa dalam 
kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan.  
 
Dosen juga selalu terlibat dalam kegiatan KKN mahasiswa dan program 
Jatinangor Peduli. Kegiatan ini dapat memberikan banyak topik penelitian 
untuk mahasiswa dan dosen. Kegiatan ini pun berdampak  pada tercapainya 
pelayanan pada masyarakat dan pengabdian  kepada masyarakat. 
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Masing-masing program studi telah merancang beberapa program dalam 
rangka  peningkatan suasana akademik yang kondusif, yaitu: (1) Melakukan 
penyempurnaan terhadap pedoman dan makanisme  administrasi akademik; 
(2) Meningkatkan kinerja wali akademik; (3) Menyelengarakan lokakarya 
mengenai kurikulum program studi; (4)  Melaksanakan diskusi terbuka 
dengan mahasiswa mengenai berbagai hal tentang program studi; (5) 
Membuat sistem informasi akademik; dan (6) Mengadakan pertemuan 
dengan pihak dunia kerja dan stakeholders. 
 
 
E.15. Keikutsertaan Civitas Akademika  dalam Kegiatan Akademik 
 
Di luar kegiatan perkuliahan, mahasiswa dapat mengembangkan dirinya 
dalam berbagai unit kegiatan mahasiswa di samping terlibat dalam kegiatan 
himpunan kemahasiswaan. Selain dapat terlibat di BEM dan Hima, terdapat 
juga unit kegiatan yang dapat mewadahi minat, bakat dan mengembangkan 
keterampilan mahasiswa dalam berbagai bidang. Unit kegiatan mahasiswa 
yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran di antaranya Lingkung Seni 
Sunda (LISES) Unpad, Paduan Suara Mahasiswa Unpad, Kappa yang 
bergerak dalam kegiatan pecinta alam, dan unit kegiatan yang bergerak 
dalam kegiatan keagamaan seperti Biro Kerohanian Islam (BKI), IMKK 
(Ikatan Mahasiswa Kristen Katolik) dan sebagainya. 
 
Kegiatan lain yang bersifat akademik contohnya penyelenggaraan kegiatan 
studium generale, kuliah lapangan, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengembangkan wawasan para mahasiwa baik secara teori maupun 
wawasan tentang dunia kerja. 
 
Para dosen di luar kegiatan mengajar banyak terlibat dalam kegiatan 
penelitian baik yang bersifat internal maupun kegiatan penelitian yang 
bersifat kompetisi melalui hibah dan sebagainya. Selain itu para dosen juga 
sering melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan 
daerah atau menggali potensi daerah dengan dukungan pihak DRPM-I 
Universitas Padjadjaran. Para dosen sering mengikuti kegiatan seminar baik 
sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Universitas Padjadjaran sudah 
memfasilitasi para dosen untuk mengikuti kegiatan seminar di dalam dan di 
luar negeri sebagai pembicara. 
 
Dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran 
seperti pada kegiatan dies ataupun lustrum seluruh civitas akademika 
diikutsertakan dalam banyak kegiatan antara lain adanya seminar, 
simposium, diskusi, dan eksibisi. Ajang ini mendorong mahasiswa untuk 
lebih percaya diri dalam mengekspresikan kemampuan mereka di bidang 
kewirausahaan. Mereka mempresentasikan hasil penelitiannya dan 
menuangkan ide-ide dalam diskusi. 
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E.16. Pengembangan Kepribadian Ilmiah 
 
Keikutsertaan para mahasiswa dan dosen dalam kegiatan seminar, 
lokakarya, dan sebagainya merupakan salah satu usaha untuk membentuk 
kepribadian ilmiah. Selain itu, para mahasiswa juga ikut serta dalam kegiatan 
seleksi mahasiswa berprestasi dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Lomba 
Karya Inovasi, menyelenggarakan kegiatan seminar tingkat nasional, 
internasional, dan sebagainya. Dosen Universitas Padjadjaran juga ikut serta 
dalam seleksi dosen berprestasi dan pelatihan penulisan karya ilmiah. 
 
Kegiatan ini ditunjang dengan adanya tata cara dan etika ilmiah yang sudah 
distandarisasi oleh Universitas Padjadjaran. Mahasiswa mendapat pelatihan 
softskill yang menunjang terbentuknya kepribadian yang baik. Mereka yang 
memang menonjol di bidang penelitian tidak hanya berkompetisi di 
lingkungan Universitas Padjadjaran saja, tetapi mereka dapat berkompetisi di 
luar negeri yang dapat menghasilkan juara juara dalam tulisan ilmiah. 

 
 
E.17. Hasil Pembelajaran 
 
Kompetensi lulusan di tiap program studi telah ditetapkan dan menjadi 
patokan dasar untuk lulusan Universitas Padjadjaran sehingga secara 
keseluruhan lulusan Universitas Padjadjaran mempunyai kompetensi yang 
sesuai  dengan ilmu yang telah dipelajari, ditambah dengan ciri khas lulusan 
Universitas Padjadjaran. Tentu saja diharapkan kompetensi lulusan sesuai 
dengan apa yang diinginkan oleh stakeholders pengguna lulusan. 
Ketercapaian kompetensi harus mengacu kepada peraturan yang dibuat 
agar lulusan tidak mempunyai waktu studi yang panjang. Data-data tentang 
kemajuan mahasiswa dan kurun waktu penyelesaian studi sudah dapat 
dilihat dari ketercapaian IKK akademik termasuk IPK. Sebagai penghargaan 
kepada mahasiswa yang lulus tepat waktu dan mempunyai IPK mencapai 
nilai cumlaude, Universitas Padjadjaran memberikan penghargaan dan 
selalu diumumkan pada saat wisuda. Mengukur kepuasan lulusan telah 
dilakukan juga dengan cara pengisian kuesioner secara online di website 
Universitas Padjadjaran. 
 
 
E.18. Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan 
 
Untuk mengetahui apakah lulusan Universitas Padjadajran dimanfaatkan 
secara maksimal oleh mayarakat pengguna, pihak universitas telah 
melakukan evaluasi dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna 
tempat mereka bekerja. Juga dapat dilihat banyak pengguna yang 
memasang kesempatan kerja untuk setiap lulusan Universitas Padjadjaran. 
 
Keuntungan yang dimiliki berkaitan dengan kepuasan pemanfaatan lulusan 
dapat dilihat dan digambarkan dari beberapa aspek sebagai berikut : jumlah 
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lulusan yang diserap dunia kerja baik di institusi pemerintah maupun swasta 
tinggi, kompetensi yang dimiliki rata-rata mahasiswa memuaskan, sampai 
saat ini belum ada keluhan dari users secara tertulis. 
 
Universitas Padjadjaran selalu memerhatikan keberlanjutan peyerapan 
lulusan dengan mengoptimalkan keberadaan para alumni di berbagai 
institusi baik pemerintah maupun swasta serta kemampuan membentuk 
jaringan kerjasama dengan berbagai institusi yang mampu membuka 
peluang kerja untuk para lulusan baru. 
 
 
E.19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak 

paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai 
hasil penelitian.  

 
Dosen-dosen di seluruh program studi di Universitas Padjadjaran telah 
menghasilkan berbagai produk serta telah memeroleh dan sedang 
mengajukan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), paten, merek serta 
publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal Internasional maupun dalam bentuk 
buku berbasis hasil penelitian. Seluruh produk hasil penelitian yang 
membuahkan paten dan lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 5.1 Karya Akademik (Penelitian) Dosen dalam Tiga Tahun 
Terakhir 

No. Produk Kinerja Akademik Total 

1 Paten 53 
2 HKI  931 
3 Penelitian  2439 
4 Pengabdian Pada Masyarakat 1688 

(Sumber: DRPMI, Juni 2018) 
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ANALISIS SWOT DAN STRATEGI FORMULASI PEMECAHAN MASALAH  STANDAR 5: 
Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

 

                               
 
 
 
 
 
                                 Faktor Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Faktor Eksternal 

 
Strength (S): 
§ Kurikulum Universitas Padjadjaran  telah 

mendukung visi, misi universitas dan 
fakultas yang ada di Universitas 
Padjadjaran; 

§ Kurikulum  Universitas Padjadjaran telah 
mendukung kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat; 

§ Kurikulum  Universitas Padjadjaran telah 
menunjukkan struktur dan komposisi  yang 
diharapkan; dan 

§ Kurikulum  Universitas Padjadjaran yang 
disusun telah menghasilkan kemampuan 
lulusan sesuai dengan yang diharapkan 
dunia kerja.  

 
Weakness (W): 

§ Sebagian kecil dosen terlambat 
dalam mengikuti  perkembangan 
penyempurnaan kurikulum oleh 
universitas; 

§ Alokasi waktu mengajar yang 
padat sehingga dosen kadang ada 
yang bentrok; 

§ Sistem monitoring dan evaluasi 
proses belajar mengajar masih 
harus ditingkatkan; dan 

§ Sebagian mahasiswa dan dosen 
kurang optimal dalam 
memanfaatkan fasilitas  
Universitas Padjadjaran  dalam 
pengembangan atmosfer akademi 
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Opportunity (O): 
§ Kurikulum Universitas 

Padjadjaran memiliki tingkat 
fleksibilitas yang tinggi terhadap 
perubahan eksternal; 

§ Terbuka kesempatan untuk  
dapat menitingkatkannya akses 
dengan stakeholder melalui 
berbagai bentuk kerjasama; dan 

§ Terbuka kesempatan untuk 
penambahan isi pada beberapa 
mata kuliah tertentu.  

 

STRATEGI SO: 
§ Pembentukan tim khusus untuk perubahan 

kurikulum yang menghasilkan proses 
pembelajaran serta suasana akademik yang 
kondusif. 

§ Peningkatan kualitas dan kuantitas karya 
akademik dosen, baik buku maupun penelitian. 

§ Membuka kesempatan untuk melakukan dan 
menerima kunjungan pihak luar sebagai salah 
satu strategi untuk mengetahui masukan-
masukan dari mereka untuk perubahan 
kurikulum program studi. 

 

STRATEGI WO:  
§ Pemberian reward yang sesuai untuk 

memelihara komitmen dosen terhadap 
peningkatan kualitas pembelajaran. 

§ Pemanfaatan kerjasama dengan 
pihak luar untuk penyempurnaan  dan 
evaluasi kurikulum. 

§ Penyesuaian kurikulum dengan 
perubahan tuntutan serta kemajuan 
teknologi.  

§ Memotivasi mahasiswa dan dosen 
dalam memanfaatkan sarana 
prasarana dalam pengembangan 
atmosfer akademik. 
 

Threat (T): 
§ Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin cepat; 
§ Tuntutan masyarakat  sering berubah 

yang menuntut adanya kurikulum 
yang bisa relevan dengan kebutuhan 
dan tuntutan masyarakat tersebut; 

§ Banyaknya perguruan tinggi lain yang 
berdiri; dan 

§ Kompetisi dengan perguruan tinggi 
negeri dan perguruan tinggi swasta 
yang menyelenggarakan program 
studi sejenis sehingga menghasilkan 
persaingan ketat untuk membuat 

STRATEGI  S-T (mengerahkan kekuatan): 
§ Menjaga kesesuaian kurikulum dan 

perkembangan ilmu pengetahuan serta 
teknologi. 

§ Tetap menjaga kualitas kurikulum, 
pembelajaran dan suasana akademik sesuai 
dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan 
teknologi. 

§ Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
lulusan sesuai kebutuhan di dunia kerja. 

 

STRATEGI  W-T: 
§ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

proses belajar mengajar yang 
berkelanjutan. 

§ Mengurangi beban mengajar  dosen 
sehingga mudah untuk mengatur 
jadwal dosen agar tidak bentrok. 

§ Membuat sistem reward and 
punishment untuk penilaian evaluasi 
proses belajar mengajar. 

§ Melakukan lokakarya perubahan 
kurikulum setiap lima tahun sekali 
untuk memenuhi tuntutan masyarakat 
dan user. 
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kurikulum dan suasana akademik 
yang kondusif. 
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F : PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 
 
F.1 Alokasi Dana 
 
Dana yang dimiliki oleh Unpad dialokasikan berdasarkan rencana kegiatan 
dan program yang telah disepakati baik antara Rektor dengan Pemerintah 
(untuk dana APBN); Direktur dan Dekan dengan Rektor untuk dana selain 
APBN.  

Secara garis besar, pengalokasian dana tersebut berdasarkan pada : 
1. Priortitas penganggaran belanja yang difokuskan pada kegiatan-

kegiatan pokok yang berkaitan langsung dengan Tridharma, 
khususnya riset, hilirisasi hasil riset dan luaran akademik lainnya 

2. Kebijakan Resources sharing yaitu pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya ecara terpadu/bersama sehingga dapat diperoleh 
peningkatan efisiensi penyelenggaraan operasional Tridharma dan 
pengelolaan organisasi 

3. Kebijakan investasi berupa penyediaan maupun peningkatan sarana 
prasarana diarahkan  pada sumberdana yang berasal dari  kerjasama 

4. Kebijakan pembiayaan sarana prasarana dialokasikan untuk 
pemeliharaan dan operasioanl layanan langsung kegiatan 
pembelajaran dan riset 

5. Penguatan kapasitas fungsional sumberdaya manusia berdasarkan 
pada prinsip ramping struktur, kaya fungsi dengan tetap 
mempertahankan tingkat kesejahteraan dosen dan tenaga 
kependidikan. 

 
Pengelompokan dalam  alokasi dana tersebut, dibagi  dalam kelompok 
sebagai berikut;   

a. Biaya Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS dan Non PNS 
b. Operasional Pendidikan 
c. Operasional Penelitian 
d. Operasional Pengabdian Kepada Masyarakat 
e. Operasional Manajemen 
f. Investasi 
g. Pengembangan  

 
F.2. Proses Pengelolaan Dana Institusi Perguruan Tinggi 
 
Status Unpad sebagai PTN Badan Hukum memberi otonomi bagi Unpad 
untuk mengelola keuangan dengan lebih leluasa untuk mencapai kinerja 
perguruan tinggi yang optimal. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 
program dan kegiatan, pengelolaan keuangan diintegrasikan dengan 
perencanaan sebagai konsekuensi dari penerapan paradigma perencanaan 
berbasis program (program-based budgeting).    
Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan 
Rektor No. 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Unpad sebagai 
PTN Badan Hukum.  
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Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut dalam standar operasional prosedur 
pengelolaan keuangan. Dokumen-dokumen tersebut memuat tentang proses 
perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan 
evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku 
kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. 
 
Perencanaan keuangan termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Unpad, 
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun dalam 
RKAT. RKAT merupakan wujud pengelolaan keuangan Unpad yang 
ditetapkan tiap tahun. Dalam menyusun RKAT mengacu pada standar tarif 
dan standar biaya yang ditetapkan Unpad.RKAT Unpad diajukan kepada 
MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai. 
RKAT Unpad disahkan oleh MWA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
tahun anggaran berjalan. Proses ini untuk menjamin agar perencanaan dan 
penganggaran berlangsung secara akuntabel.  
 
Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, telah ditetapkan SOP mengenai 
tahapan-tahapan pengelolaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana 
tergambar dalam alur berikut ini: 
 

 
Gambar 1. Alur Perencanaan berbasis Program 

Proposal  target pagu PNBP yang telah disusun bersama-sama unit kerja 
diajukan ke DIKTI yang selanjutnya dilakukan pembahasan dengan 
Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. 
Setelah ditetapkan pagu penerimaan (pagu indikatif), disusun rencana 
belanja yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementrian Lembaga (RKA-KL). Dokumen RKAKL sebelum di tuangkan 
dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada 
bulan Juli dilakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran 
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(DJA) yang selanjutnya pada bulan Desember ditetapkan sebagai DIPA 
Universitas Padjadjaran. 
Pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja disesuaikan dengan 
pagu anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Besaran persentase 
alokasi masing-masing unit kerja berdasarkan SK Rektor. Mekanisme 
pencairan anggaran masing-masing unit kerja berdasarkan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan tahapan sbb : 
1) Unit kerja mengusulkan surat permintaan pembayaran (SPP) kegiatan 

sesuai program kerja masing-masing dilengkapi dengan dokumen 
pencairan ke Universitas (Direktorat Keuangan dan Logistik). 

2) Dokumen usulan dari unit kerja diverifikasi oleh verifikator. 
3) Dokumen yang telah memenuhi syarat pencairan selanjutnya diproses 

lebih lanjut untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). 
4) SPM yang telah ditandatangani oleh pejabat SPM disampaikan ke 

Bendahara Pengeluaran untuk diproses transfer senilai yang 
terteradalam SPM. 

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan merupakan 
bentuk dari keterbukaan informasi publik. Unpad paling sedikit  menerbitkan 
3 (tiga) Laporan Keuangan 3 kali dalam setahun yaitu; Laporan Keuangan 
semester, Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Audit yang 
merupakan hasil audit oleh BPK dan KAP. Sebelum ditetapkan sebagai 
PTNBH, Unpad menyerahkan LK dengan 2 jenis laporan, yaitu Laporan 
Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Instansi yang berbasis pada kas, 
dan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang 
berbasis akrual. LK SAK merupakan lampiran dari laporan utama yaitu 
Laporan SAI. 
Tahun 2017 untuk  pertama kali  Unpad untuk menerapkan pengelolaan 
sebagai PTNBH. LK SAI merupakan laporan yang diterbitkan dalam rangka 
pertanggungjawaban untuk dana yang berasal dari negara (APBN) dan 
dikonsolidasikan di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan LK 
SAK, merupakan laporan keuangan yang memuat seluruh dana tidak hanya 
yang berasal dari APBN. LK tersebut dihasilkan dari sistem informasi 
keuangan yang disampaikan kepada Kementerian dan Majelis Wali Amanat.  
 
F.3. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 
 
Pengadaan dan pemanfaatannya terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 
Hingga saat ini pembangunan terus dilakukan sesuai dengan Rencana Induk 
Pengembangan  (RIP) Unpad. Kegiatan penyediaan sarana dan 
pemeliharaan terus dilakukan sesuai dengan perencanaan (RAB) yang 
disusun setiap tahun di tingkat universitas maupun tingkat fakultas. 
 
F.4. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana. 
Untuk mencapai kualitas pendidikan yang tinggi setiap satuan pendidikan 
wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, 
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satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, 
ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, 
instalasi daya dan jasa, tempat olah raga, tempat beribadah, tempat 
bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu 
juga didukung oleh ketersediaan sarana yang cukup. 
 
Pengadaan prasarana dan sarana dilakukan mengikuti Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) yang disusun sesuai dengan rencana strategis Unpad. 
Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
dilakukan secara terpadu oleh unit kerja terkait di semua level. Sistem 
pengelolaan prasarana dan sarana yang meliputi kebijakan pengembangan 
dan pencatatan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/ 
kebersihan, serta keamanan dan keselamatan dilakukan mengikuti 
kebijakan, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Universitas. 
 
Untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 
dilakukan secara online, diantaranya adalah pengelolaan data invetarisasi 
ruangan serta penyediaan dan pemanfaatan ruangan dan pengelolaan 
informasi pelelangan serta proses adminstrasi lelang. Keteraturan 
pemanfaatan dan penggunaan dilakukan dengan menggunakan Standar 
Operasional Prosedur baku yang tersedia di tingkat universitas, fakultas, 
maupun lembaga. 
 
Sistem pengelolaan sarana dan prasarana telah terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Administrasi Terintegrasi (SIAT) dan SIMAK BMN (khusus untuk 
pencatatan sarana dan prasarana yang merupakan Barang Milik Negara). 
Sistem pengelolaan ini ditetapkan dalam standar operasional prosedur 
sarana dan prasarana (Keputusan Rektor No. 12/UN6.RKT/Kep/KU/2016) , 
yang terdiri atas 
1. SOP Pemeliharaan; 
2. SOP Peminjaman Kendaraan untuk keperluan dosen dan tenaga 

kependidikan, mahasiswa, dan personal atau pihak ketiga; dan 
3. SOP Peminjaman Ruangan/Tempat untuk keperluan kegiatan dosen dan 

tenaga kependidikan, mahasiswa, dan personal atau pihak ketiga. 
Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, prosedur 
peminjaman ruangan telah diintegrasikan dalam SIAT, sehingga dosen dapat 
melihat informasi ruangan dan melakukan peminjaman ruangan di 
lingkungan Unpad secara online melalui akun masing-masing 
(staffs.unpad.ac.id) atau difasilitasi oleh Unit Layanan Terpadu (ULT).  
 
 
F.5.  Ketersediaan dan mutu gedung, ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, dll. 
 
Sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran program-program 
tridharma perguruan tinggi telah tersedia dengan memadai. Selain gedung 
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rektorat yang menjadi pusat kegiatan administrasi, setiap fakultas telah 
memiliki gedung masing-masing. Kampus Unpad yang bertempat di Kota 
Bandung berada di 22 lokasi, di atas lahan seluas 250.526 m2. Kampus di 
Kabupaten Bandung berada di 2 lokasi, yakni di Kompleks SPLPP Ciparay 
dan Kompleks SPLPP Arjasari yang memiliki 8 gedung dengan  luas 2.305 
m2 berdiri di atas lahan seluas 2.064.490 m2. Kampus Jatinangor terdiri dari 
22 lokasi di atas lahan seluas 1.794.540 m2.  
 
Selain berbentuk ruang perkantoran, ruang perkuliahan, dan gedung 
pertemuan, juga tersedia sarana dan prasarana penunjang tridharma 
perguruan tinggi yang mencakup Gedung Pusat Basic Science/Kuliah dan 
Laboratorium Bersama (berlokasi di Jatinangor), Sarana Olahraga Bale 
Santika (berlokasi di Jatinangor), Stadion Jati Padjadjaran (berlokasi di 
Jatinangor), Mesjid Raya Bale Aweuhan (Jatinangor), Arboretrum 
(Jatinangor), Perpustakaan (Jatinangor) dan Gedung Asrama Mahasiswa 
(Jatinangor).  
 
Gedung yang dimiliki Unpad saat ini umumnya memiliki kualitas yang baik 
dan dalam kondisi terawat. Unpad memiliki ruang kuliah dengan luas total 
51.376,83 m2 dan laboratorium penunjang kegiatan akademik dan penelitian 
seluas 240.742,78 m2 yang tersebar di 16 Fakultas, Sekolah, dan Pusat 
Pengembangan Basic Science.  
 
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Unpad memiliki gedung 
perpustakaan universitas seluas 4.000 m2. Perpustakaan ini ditunjang oleh 
koleksi buku teks, jurnal nasional dan internasional yang sangat memadai. 
Selain itu perpustakaan juga terkoneksi dengan 70 database e-journals 
(316.024.568 judul artkel) dan 2653 e-book. Perpustakaan juga tersedia di 
setiap fakultas dan di hampir setiap jurusan yang ada. 
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Tabel 1. Sarana dan Prasarana Penunjang Tridharma 
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Hingga saat ini prasarana dan sarana penunjang kegiatan administrasi dan 
perkuliahan dapat mencukupi kebutuhan. Meskipun demikian di beberapa 
fakultas ruang kerja dosen masih belum mencukupi dibandingkan dengan 
jumlah dosen yang ada. Peralatan laboratorium juga terus dikembangkan 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
 
F.6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian 
 
Unpad memiliki fasilitas IT yang memadai untuk menunjang kegiatan 
pendidikan dan administrasi. Fasilitas komputer untuk kegiatan mahasiswa 
tersedia di laboratorium computer yang tersedia di setiap fakultas. Selain 
komputer yang terdapat di laboratorium komputer, tersedia juga komputer-
komputer public (public Access PC) di masing-masing Fakultas, yang dapat 
digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses sistem informasi akademik 
yang ada di Universitas Padjadjaran.  
 
Komputer tersedia juga kegiatan administrasi dan akademik yang terhubung 
dalam sistem informasi terpadu. Diantaranya: 

1. SIAT Padi (padjadjaran admission) : siat.unpad.ac.id/padi 
2. SIAT Akademik : siat.unpad.ac.id/akademik 



128	

	

3. SIAT RPM (riset dan pengabdian pada masyarakat): 
siat.unpad.ac.id/rpm 

4. SIAT e-Office (elektronik perkantoran) : siat.unpad.ac.id/e-office 
5. SIAT Parung (peminjaman ruang) : siat.unpad.ac.id/parung   
6. SIAT Amal : siat.unpad.ac.id/amal 
7. SIATP DSI (Pusat Data dan Sistem Informasi/dashboard) : 

siat.unpad.ac.id/pdsi 
8. SIATKepegawaian : siat.unpad.ac.id/kepegawaian 
9. SIATPerencanan : siat.unpad.ac.id/perencanaan 
10. SIATStaff : siat.unpad.ac.id/staff 
11. SIATIR (Internal Requisition) : siat.unpad.ac.id/IR 
12. SIATKemahasiswaan : siat.unpad.ac.id/kemahasiswaan 
13. SIATSISKEU (keuangan) : siat.unpad.ac.id/keuangan 
14. SIAT LTI (Layanan Teknologi Informasi) : siat.unpad.ac.id/LTI 
15. SIAT Layanan (layanan terpadu) : siat.unpad.ac.id/layanan 
16. SIAT BMN (Barang Milik Negara) : siat.unpad.ac.id/bmn 
17. SIAT Capaian Pembelejaran (kurikulum) : siat.unpad.ac.id/capaian 

pembelajaran 
18. ERP (Enterprise Resource Planning Oracle Modul hcm Finance) : 

siat.unpad.ac.id/erp  
19. E-Learning : siat.unpad.ac.id/elearning 
20. E-Journal : siat.unpad.ac.id/e-journal 
21. Kandaga : siat.unpad.ac.id/kandaga 
22. 217 software berlisensi 

Ketersediaan peralatan laboratorium hingga saat ini dapat memenuhi 
kebutuhan mahasiswa dan dosen.  
 
F.7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana. 
 
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkuliahan, laboratorium dan 
administrasi di Unpad telah tersedia di Unpad dan mencukupi mencukupi. 
Peralatan laboratorium juga terus dikembangkan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan. Ketersediaan ruangan praktikum telah mencukupi, 
namun peralatan yang tersedia perlu dilengkapi dan diperbaharui. Di 
beberapa fakuktas ruangan untuk kegiatan penelitian dosen masih perlu 
ditambah karena aktivitas penelitian dosen yang semakin meningkat. 

 
F.8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. 
 
Rencana pengembangan sarana dan prasarana telah disusun sebagai 
penjabaran dari Renstra Unpad dan juga menjadi acuan bagi penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad. Rencana 
pengembangan sarana dan prasaranan berorientasi pada investasi 
pengembangan sarana dan prasarana penunjang tridharma perguruan tinggi. 
Pada tahun 2017, rencana investasi pengembangan sarana dan prasarana 
mencakup pembangunan Gedung Komunitas Unggulan, pengembangan 
kampus (Dipatiukur, Jatinangor, dan Arjasari), dan pembangunan Pusat 
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Akuatik (melalui skema kerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan 
Olahraga RI).  
 
Rencana investasi tersebut merupakan bagian dari program pengembangan 
integrasi segi tiga transformatif kampus Unpad, yang meliputi Kampus Unpad 
di Kota Bandung (area Jalan Dipati Ukur dan sekitarnya), Kampus Unpad di 
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan Kampus Unpad di Arjasari, 
Kabupaten Bandung. Secara khusus, program pengembangan di Kampus 
Arjasari akan diarahkan pada pengembangan infrastruktur riset dan 
pendidikan vokasi yang saat ini menjadi salah satu program prioritas 
pendidikan tinggi di tanah air. Investasi pengembangan sarana dan 
prasarana yang mengalami penyesuaian penjadwalannya meliputi: 1) Bidang 
Pendidikan: peningkatan fasilitas laboratorium dan pendidikan dengan 
pengadaan peralatan penunjang perkuliahan, pengadaan peralatan 
laboratorium, renovasi gedung pendidikan dan pengadaan meubelair 
pendidikan; 2) Bidang Penelitian: peningkatan fasilitas laboratorium 
penelitian dengan mengupayakan pengadaan peralatan laboratorium 
penelitian dan pengembangan Taman Sains dan Teknologi; 3) Bidang 
Pengembangan: a. Pembangunan Gedung Komunitas Unggulan (lanjutan) 
untuk penyelesaian pembangunan, interior, pengadaan furniture dan 
penataan halaman;b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang 
pembelajaran (ruang dosen Fakultas Ilmu Budaya, gedung Perpustakaan 
Fakultas Hukum); c. Peningkatan sarana dan prasarana asrama mahasiswa; 
d. Pemagaran dalam rangka pengamanan aset kampus Jatinangor (lanjutan) 
dan Arjasari; e. Peningkatan kapasitas Teknologi Informasi kampus Dipati 
Ukur, Jatinangor dan Arjasari; Selain dari upaya untuk tetap mengusulkan 
pendanaan dari Kemristekdikti, maka rencana investasi tersebut akan 
diupayakan bersumber dari dana masyarakat, kerja sama ataupun APBD. 
 
 
F.9. Rancangan pengembangan sistem informasi 
 
Unpad juga telah menyusun rencana pengembangan sistem informasi untuk 
menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 
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Gambar 2. Rencana Pengembangan Sistem Informasi. 

 
Perkembangan teknologi informasi di Unpad telah berlangsung sejak tahun 
1984 dengan didirikannya Pusat Komputer Unpad. Pada tahun 1989 proses 
komputerisasi akademik dioperasionalkan pada jaringan lokal Unpad. 
Pengembangan sistem informasi terus dilaksanakan secara 
berkesinambungan. Sejak tahun 2008 sistem informasi di Unpad dikelola 
oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Perencanaan dan Sistem 
Informasi. mempunyai tugas mengembangkan tata kelola dan sumber daya 
manusia melalui efektifitas dan akuntabilitas yang mampu dihadirkan melalui 
pemanfaatan teknologi informasi, termasuk mengembangkan infrastruktur 
jaringan komputer di Unpad, meliputi pengembangan proyeksi kebutuhan 
dan aksesibilitas bandwith, pengembangan tipologi jaringan, hingga konsep 
aksesibiltas antar fakultas. Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi 
juga mempunyai tugas merancang pengembangan sistem informasi Unpad. 
 
Rancangan pengembangan sistem informasi dituangkan dalam bentuk blue 
print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi di 
Universitas Padjadjaran sejak tahun 2011–2014. Perencanaan dan 
pengembangan struktur data warehouse enterprise merupakan salah satu 
program yang dirancang untuk dikembangkan dalam jangka panjang (2011–
2014), sedangkan program yang direncanakan untuk dikembangkan pada 
tahun 2012 – 2013 antara lain integrasi proses bisnis penelitian dan 
pengabdian, pengembangan fasilitas sistem informasi kepegawaian, 
pengembangan website admision, integrasi sistem informasi keuangan, aset 
dan e-payment, dan pembangunan sistem informasi penilaian kinerja. 
 
Dengan dirancangnya program-program pengembangan sistem informasi 
yang tuangkan dalam blue print yang telah disusun oleh maka pelaksanaan 
tridarma perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana telah 
dirancang dan dikembangkan oleh Unpad sejak tahun 2007 (Renstra 2007–
2011). Pengembangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
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semua kegiatan tridarma serta sistem pelayanan dan manajemen secara 
efektif dan efisien menjadi prioritas kegiatan yang dikembangkan oleh Unpad 
untuk periode 2012–2016 (Renstra 2012–2016). 
 
Sasaran-sasaran yang telah dirancang dan diharapkan dapat tercapai pada 
jangka waktu 2011–2014 berdasarkan blue print yang telah ditetapkan 
adalah: (1) Tercapainya optimalisasi sistem akademik untuk kebutuhan 
internal dan eksternal Unpad.  (2) Tersedianya skema database terintegrasi 
dan terstandarisasi untuk kebutuhan pelaporan; (3) Tersedianya sistem 
informasi pendukung aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi; (4) Tercapainya 
optimalisasi media publikasi elektronik yang tersinergi; (5) Tercapainya 
optimalisasi sistem informasi pengembangan SDM; (6) Tersedianya sistem 
informasi manajemen perkantoran berstandar internasional; (7) Tercapainya 
optimalisasi dan integrasi sistem informasi akuntansi dan keuangan; (8) 
Tersedianya sistem informasi penilaian kinerja terintegrasi; dan (9) 
Tersedianya media elektronik pendukung penyelenggaraan seni dan budaya. 
 
F.10. Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana 

pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi 
 
Universitas Padjadjaran (Unpad) memiliki sumber daya, sarana dan 
prasarana pendukung yang memadai untuk pemberdayaan sistem informasi. 
Pengelolaan sistem informasi yang baik di Unpad didukung oleh 
ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan 
bidang masing-masing. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung sistem 
informasi Unpad juga secara sinambung ditingkatkan untuk mendukung 
pengembangan sistem informasi yang dirancang dan dituangkan dalam blue 
print pengembangan sistem informasi Unpad. 
 
Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi sebagai pengelola sistem 
informasi tingkat universitas memiliki tanggung jawab pada bidangnya 
masing-masing. Dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi, 
Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi juga didukung oleh pengelola 
sistem informasi pada tingkat fakultas dan jurusan.  
 
Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang dimiliki oleh Unpad 
meliputi :  
1) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas. Hardware yang 

digunakan oleh sistem informasi Unpad antara lain meliputi acces server, 
LAN, WAN, dan Internet Access Management;  

2) Koneksi internet dan hotspot. Unpad melalui DIREKTORAT 
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI menyediakan koneksi 
internet dengan kapasitas bandwidth mencapai 550 Mbps (wilayah Dipati 
Ukur sebesar 300 Mbps dan wilayah Jatinangor sebesar 250 Mbps) pada 
tahun 2012. Dengan kapasitas bandwidth tersebut, maka kapasitas 
bandwidth masing-masing sivitas akademika (mahasiswa, dosen, dan 
tenaga kependidikan) mencapai 11,7 kbps;  
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3) Software yang berlisensi (mencapai 217 software, meliputi aplikasi-
aplikasi yang termasuk paket Microsoft Campus Agreement (MCA) dan 
aplikasi antivirus);  

4) E-learning system, meliputi aplikasi e-learning Blackboard dan Moodle 
yang menggunakan sistem Virtual School;  

5) E-library berbasis knowledge management system.  
 
Selain sarana dan prasarana pendukung sistem informasi tersebut, 
pengelolaan DIREKTORAT PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI 
yang terpusat untuk masing-masing lokasi kampus besar Unpad (wilayah 
Jatinangor dan Dipati Ukur) memudahkan aksesibilitas dan pengelolaan 
sistem informasi maupun sarana dan prasarana pendukungnya pada tingkat 
universitas.   
 
F.11. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi 

Unpad telah mengintegrasikan IT dalam keseluruhan proses pendidikan, 
mulai dari penerimaan mahasiswa baru, registrasi, penetapan rencana studi, 
perwalian, kehadiran dalam proses pembelajaran, pelaksanaan ujian dan 
pemberian nilai akhir, proses KKN, tugas akhir, early warning system untuk 
IPK terendah, seminar usulan penelitian, ujian prakualifikasi dan batas ujian 
akhir studi, lama masa studi, pendaftaran wisuda, sampai kepada penerbitan 
ijazah. 
 
Universitas Padjadjaran juga telah menerapkan office automatitation dengan 
menggunakan e-office. Dengan penerapan SIATOffice ini, ada tiga bentuk 
efisiensi yang dilakukan, yaitu efisiensi dana, efisiensi materi dan efisiensi 
komunikasi. Perangkat lunak berupa aplikasi telah disiapkan oleh Direktorat 
Teknologi dan Sistem Informasi melalui laman 
https://siat.unpad.ac.id/eoffice/index.php/login. Ini merupakan hal yang 
strategis dimana kita bisa menghemat penggunaan kertas sekaligus 
mengefisienkan distribusi surat menyurat di lingkungan Unpad, 
 
Sistem informasi ini, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan, 
kualitas perencanaan, serta yang tidak kalah pentingnya, dapat melakukan 
pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data dan berbasis bukti 
melalui decision supporting system. 
 
Sistem informasi terpadu yang telah dimiliki Unpad merupakan bagian dari 
sistem layanan akademik dan sistem layanan informasi administrasi 
perkantoran. Penggunaan program sistem infomasi dan manajemen 
perguruan tinggi (SIM-PT) di Unpad diatur berdasarkan SK Senat Universitas 
Padjadjaran No 2194/J06.35.2/KEP/HK/2007.  
 
Sistem informasi sebagai sistem layanan akademik dirancang dan 
dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 
pembelajaran. Sistem informasi akademik terpadu (SIAT) sebagai sistem 
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informasi akademik yang ada di Unpad terdiri dari modul-modul yang 
mengelola informasi mengenai beberapa data berikut ini : (1) biodata 
mahasiswa, (2) penerimaan mahasiswa baru, (3) registrasi-heregistrasi 
mahasiwa, (4) pengisian KRS online; (5) nilai mahasiswa; (6) informasi 
kehadiran; (7) pendaftaran Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM); dan (8) 
informasi wisuda. Sistem layanan informasi administrasi perkantoran 
dirancang dan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
layanan administrasi manajemen dan perkantoran di Unpad. Sistem 
informasi administrasi perkantoran yang dimiliki Unpad yaitu : (1) sistem 
informasi kepegawaian; (2) sistem informasi keuangan; (3) sistem informasi 
kemahasiswaan dan alumni; (4) sistem informasi ruangan; dan (5) sistem 
informasi lelang. 
 
Dari seluruh data yang dikelola oleh sistem informasi Unpad, hanya data 
inventaris saja yang sistem pengelolaan datanya dilakukan dengan komputer 
jaringan lokal (intranet), sedangkan data-data lainnya telah dikelola dengan 
komputer jaringan luas (internet).  Dengan dikembangkannya sistem 
informasi akademik maupun sistem informasi administrasi perkantoran 
terpadu di Unpad maka data-data terkait dapat diakses dengan mudah, 
cepat dan akurat. Selain itu, tingginya tingkat aksesibilitas data, seperti data 
penggunaan ruangan melalui sistem informasi ruangan 
(http://parung.unpad.ac.id) dan data pelaksanaan lelang di Unpad melalui 
sistem informasi lelang (http://procurement.unpad.ac.id)  dapat menjadi 
indikator transparansi pelaksanaan manajemen pengelolaan sumber daya di 
Unpad. Penerapan sistem pelayanan dan manajemen internal yang semakin 
terintegrasi, efektif dan efisien merupakan salah satu prioritas 
pengembangan Unpad (Renstra 2012–2016). 
 
Seluruh sistem informasi yang dirancang dan dikembangkan di Unpad 
dikelola dan digunakan sebagai sistem pendukung dalam pengambilan 
keputusan. Seluruh aplikasi sistem informasi telah dilengkapi dengan fungsi 
pelaporan dan statistik, sehingga dapat digunakan sebagai informasi 
pendukung pengambilan keputusan. Contohnya, sistem informasi akademik 
menjadi sumber informasi bagi mahasiswa maupun dosen untuk 
menentukan dengan akurat jumlah sks dan matakuliah yang dapat diambil 
mahasiswa pada semester tertentu. Dosen juga dapat dengan mudah 
mengakses nilai serta mengecek matakuliah yang telah diambil oleh 
mahasiswanya dengan cepat dan akurat. Selain itu, DIREKTORAT 
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI sebagai lembaga pengelola 
sistem informasi Unpad mengembangkan Decision Support System (DSS) 
untuk melayani pemonitoran, pengendalian, pengambilan keputusan dan 
aktivitas administratif dari manajer madya. Dengan adanya DSS maka 
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif karena 
didukung oleh data-data yang lengkap dan akurat. 
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F.12. Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices 
(intranet) 

 
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI sebagai 
pengelola sistem informasi terpadu Unpad menyediakan pelayanan akses 
sistem informasi melalui fasilitas on campus connectivity devices (intranet). 
Akses sistem informasi melalui koneksi intranet di Unpad telah mencapai 
tingkat taraf sangat memadai. Unpad telah menyediakan akses intranet 
dengan kecepatan mencapai 100 Mbps dan dapat diakses selama 24 jam 
sehari non stop. 
 
Keberadaan fasilitas on campus connectivity devices (intranet) dapat 
dimanfaatkan untuk mengakses sistem informasi akademik maupun sistem 
administrasi manajemen perkantoran di Unpad melalui komputer-komputer 
yang tersedia di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Fasilitas 
intranet banyak digunakan untuk keperluan mencari data atau informasi 
antar jurusan dan fakultas sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya 
dan waktu, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan 
manajemen administrasi Unpad. 

 
 
F.13. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices 

(internet). 
 
Selain menyediakan fasilitas on campus connectivity devices (intranet), 
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI juga 
menyediakan dan mengelola fasilitas global connectivity devices (internet) di 
Unpad. Fasilitas internet yang dikelola oleh DIREKTORAT PERENCANAAN 
DAN SISTEM INFORMASI didukung oleh jaringan lokal kabel dan jaringan 
nirkabel. Masing-masing jaringan memiliki dua dermakasi wilayah yaitu 
jaringan kampus Jatinangor dan jaringan kampus Dipati Ukur. Koneksi 
internet didiukung oleh penyediaan titik-titik hotspot di seluruh lingkungan 
unpad yang berjumlah lebih dari 90 titik. Seperti halnya akses intranet, akses 
internet juga tersedia selama 24 jam sehari non stop bagi seluruh sivitas 
akademika Unpad.  
 
Dengan fasilitas internet yang memiliki kapasitas bandwidth sangat besar 
(11,7 kbps/user) maka seluruh sivitas akademika dapat mengakses sistem 
informasi yang dikelola oleh Unpad maupun informasi-informasi lain yang 
bermanfaat untuk pengembangan sistem pembelajaran dan pengembangan 
pelayanan administrasi perkantoran di Unpad dengan mudah dan cepat. 
Seluruh sivitas akademika Unpad dapat mengakses fasilitas internet 
mempergunakan sistem autentifikasi pribadi (Padjadjaran Authentication 
System Identify – PauS ID). 
 
Fasilitas internet sebagai fasilitas pendukung sistem pembelajaran dapat 
digunakan sebagai sarana pendukung sistem pembelajaran e-learning 
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(contohnya: pemanfaatan aplikasi online e-learning dan web video 
streaming) dan akses online ke koleksi perpustakaan pusat (CISRAL) melalui 
fasilitas electronic library dan electronic journal). Selain itu, fasilitas internet 
juga telah dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam melakukan 
komunikasi internal maupun eksternal dengan lebih mudah, sehingga 
manajemen perguruan tinggi di Unpad dapat terlaksana dengan lebih efektif 
dan efisien. 
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ANALISIS SWOT 
 
Seperti yang sudah disebutkan di atas, sejak Oktober 2014 Unpad sudah 
memakai sistem pengelolaan PTNBH yang mempunyai konsekuensi  bersifat 
menguntungkan dan peluang, namun juga mempunyai sisi kelemahan 
maupun ancaman bagi kelangsungan perkembangan organisasi kedepan. 
Dengan sistem keuangan dengan status PTNBH; Unpad mempunyai 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna 
jasa kependidikan. Artinya, Unpad mempunyai wewenang untuk menetapkan 
standard kualitas pelayanan dengan menarik dana dari masyarakat 
pengguna.  
 
Dalam hal ini, peluang untuk meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan 
menjadi lebih terbuka. Namun demikian, peluang ini tentunya dapat menjadi 
tantangan yang tidak mudah karena dengan demikian masyarakat akan 
selalu menyorot dan menuntut kualitas pelayanan yang tinggi sementara 
tidak diperuntukan untuk berorientasi profit. Artinya, tidak diperkenankan 
untuk menyimpan kelebihan dan aefisiensi operasional sebagai profit yang 
bisa dipergunakan untuk pengembangan kedepan. Setiap rencana 
pengembangan kedepan harus selalu dibiayai dari penerimaan di masa 
depan. Hal ini merupakan salah satu kelemahan, karena penerimaan 
kedepan tidak dapat dipastikan. 

1) Kekuatan (Strength) 
a) Pengelolaan keuangan dengan pola PTNBH memberikan keleluasaan 

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. 

b) Sudah ada pedoman umum tentang pengelolaan keuangan Unpad 
sebagai PTNBH dalam bentuk Peraturan Rektor. 

c) Pengelolaan dana institusi melibatkan seluruh unit kerja. 
d) Unpad memiliki pedoman penetapan biaya pendidikan yang melibatkan 

semua pemangku kepentingan internal dan pelaksanaan penetapan 
yang terdokumentasi dengan baik 

e) Upaya-upaya untuk memperoleh pendanaan dari sumber alternatif 
telah dilakukan melalui hilirisasi produk unggulan riset dan 
kewirausahaan serta korporasi akademik. 

f) Sarana Prasarana yang tersedia sudah memadai untuk mendukung 
kegiatan tridharma. 

g) Sudah ada pedoman pengelolaan sarana dan prasarana telah 
terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatannya 
disesuaikan dengan tridharma. 
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2) Kelemahan (Weakness) 
a) Perubahan pengelolaan keuangan dengan pola PTNBH saat ini masih 

memerlukan penyesuaian. 
b) Pendapatan Unpad sebagian besar masih bersumber dari dana 

pendidikan. 
c) Setiap unit kerja memiliki sumber daya yang berbeda-beda dalam hal 

kemampuan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. 
d) Pendanaan untuk investasi pengembangan sarana dan prasarana 

masih bersumber dari APBN. 
 

2. Peluang (Opportunities) 
a) Produk-produk unggulan yang dihasilkan Unpad terus berkembang 

sehingga menjadi potensi besar untuk dikelola sebagai sumber 
pendapatan alternatif. 

b) Adanya peningkatan Pendapatan Unpad yang diperoleh dari sumber-
sumber pendanaan selain APBN 

c) Unpad memiliki reputasi yang baik dan akuntabel dalam hal tata kelola 
perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi modal untuk 
mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, baik 
dalam hal pelaksanaan tridharma maupun aspek-aspek lain yang 
menunjang tridharma, seperti keuangan dan manajerial. 

 
4) Tantangan (Threat) 

a) Pemerintah Pusat diperkirakan tidak akan mengalokasikan anggaran 
untuk infrastruktur bagi universitas PTN Badan Hukum, sementara 
kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana terus meningkat. 

b) Sebagai PTN Badan Hukum, Unpad dihadapkan dengan kewajiban 
untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Kementerian, sehingga 
menuntut kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan di dalam 
pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki agar Unpad dapat 
mempertahankan status PTN Badan Hukum. 

 
Strategi S-O 
a) Pengembangan investasi berupa penyediaan ataupun peningkatan 

sarana prasarana diarahkan bersumber dari kerja sama. 
b) Pemanfaatan pembiayaan sarana prasarana dialokasikan untuk 

pemeliharaan dan operasional layanan langsung kegiatan pembelajaran 
dan riset. 

c) Pemanfaatan pembiayaan sarana prasarana dialokasikan untuk 
pemeliharaan dan operasional layanan langsung kegiatan pembelajaran 
dan riset. 

 
Strategi W-O 
a) Pengembangan dan optimalisasi hilirisasi produk unggulan riset dan 

kewirausahaan serta korporasi akademik melalui kolaborasi dengan 
berbagai pemangku kepentingan, di dalam dan luar negeri. 

b) Pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mengelola sumber-sumber 
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daya secara terintegrasi/bersama (resource sharing). 
 
Strategi S-T 
a) Penguatan kapasitas dalam penerapan penganggaran berbasis program 

(program-based budgeting), baik dari aspek regulasi, implementasi, 
monitoring-evaluasi, dan tindak lanjut monitoring-evaluasi untuk 
perbaikan mutu berkelanjutan. 

b) Penguatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin konsistensi dalam 
implementasi skala prioritas program untuk mencapai target yang 
ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. 

 
Strategi W-T 
a)   Pemanfaatan prioritas penganggaran belanja difokuskan pada kegiatan-

kegiatan pokok yang berkaitan langsung dengan Tridharma, khususnya 
pengarusutamaan riset. 

b)  Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan 
secara terpadu/bersama (resource sharing) sehingga dapat diperoleh 
peningkatan efisiensi penyelenggaraan operasional Tridharma dan 
pengelolaan organisasi. 
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ANALISIS SWOT DAN STRATEGI FORMULASI PEMECAHAN MASALAH  STANDAR 6: PEMBIAYAAN,  PRASARANA, 
SARANA, DAN SISTEM INFORMASI  

 
        Faktor Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Eksternal 

Strength (S): 
1) Pengelolaan keuangan dengan pola 

PTNBH dapat memberikan keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat pengguna. 

2) Sudah ada pedoman umum tentang 
pengelolaan keuangan Unpad sebagai 
PTNBH dalam bentuk Peraturan Rektor. 

3) Pengelolaan dana institusi melibatkan 
seluruh unit kerja. 

4) Unpad memiliki pedoman penetapan biaya 
pendidikan yang melibatkan semua 
pemangku kepentingan internal dan 
pelaksanaan penetapan yang 
terdokumentasi dengan baik 

5) Upaya-upaya untuk memperoleh 
pendanaan dari sumber alternatif telah 
dilakukan melalui hilirisasi produk unggulan 
riset dan kewirausahaan serta korporasi 
akademik.  

6) Sarpras yang tersedia sudah memadai 
untuk mendukung kegiatan tridharma. 

7) Sudah ada pedoman pengelolaan sarana 
dan prasarana telah terintegrasi dengan 
perencanaan, penganggaran, dan 
pemanfaatannya disesuaikan dengan 

Weakness (W): 
1) Proses perubahan pengelolaan keuangan 

dengan pola PTNBH saat ini  masih 
memerlukan penyesuaian. 

2) Pendapatan Unpad sebagian besar masih 
bersumber dari dana pendidikan 
(masyarakat). 

3) Setiap unit kerja memiliki sumber daya 
yang berbeda-beda dalam hal 
kemampuan pengelolaan keuangan dan 
sarana prasarana. 

4) Pendanaan untuk investasi 
pengembangan sarana dan prasarana 
masih bersumber dari APBN. 
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tridharma.  
 

Opportunity (O): 
1) Produk-produk unggulan yang 

dihasilkan Unpad terus 
berkembang sehingga menjadi 
potensi besar untuk dikelola 
sebagai sumber pendapatan 
alternatif. 

2) Adanya peningkatan 
Pendapatan Unpad yang 
diperoleh dari sumber-sumber 
pendanaan selain APBN 

3) Unpad memiliki reputasi yang 
baik dan akuntabel dalam hal 
tata kelola perguruan tinggi, 
sehingga dapat menjadi modal 
untuk mengembangkan 
kerjasama dengan pemangku 
kepentingan lain, baik dalam hal 
pelaksanaan tridharma maupun 
aspek-aspek lain yang 
menunjang tridharma, seperti 
keuangan dan manajerial.   

STRATEGI SO: 
a) Pengembangan investasi berupa penyediaan 

ataupun peningkatan sarana prasarana tidak 
dialokasikan berasal dari dana masyarakat, 
melainkan diarahkan bersumber dari kerja 
sama.  

b) Pemanfaatan pembiayaan sarana prasarana 
dialokasikan untuk pemeliharaan dan 
operasional layanan langsung kegiatan 
pembelajaran dan riset. 

c) Pemanfaatan pembiayaan sarana prasarana 
dialokasikan untuk pemeliharaan dan 
operasional layanan langsung kegiatan 
pembelajaran dan riset. 

 

STRATEGI WO: 
a) Pengembangan optimalisasi upaya-upaya 

hilirisasi produk unggulan riset dan 
kewirausahaan serta korporasi akademik 
melalui kolaborasi dengan berbagai 
pemangku kepentingan, di dalam dan luar 
negeri. 

b) Pengembangan kapasitas kelembagaan 
untuk mengelola sumber-sumber daya 
secara terintegrasi (resource sharing). 

 

Threat(T): 
1) Pemerintah Pusat diperkirakan 

tidak akan mengalokasikan 
anggaran untuk infrastruktur bagi 
universitas PTNBadan H 

STRATEGI ST: 
a) Penguatan kapasitas dalam penerapan 

penganggaran berbasis program (program-
based budgeting), baik dari aspek regulasi, 
implementasi, monitoring-evaluasi, dan tindak 

STRATEGI WT : 
a) Pemanfaatan prioritas penganggaran 

belanja difokuskan pada kegiatan-
kegiatan pokok yang berkaitan langsung 
dengan Tridharma, khususnya 
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2) ukum, sementara kebutuhan 
pengembangan sarana dan 
prasarana terus meningkat. 

3) Sebagai PTN Badan Hukum, 
Unpad dihadapkan dengan 
kewajiban untuk mencapai target 
kinerja yang ditetapkan 
Kementerian, sehingga 
menuntut kreativitas dan inovasi 
yang berkelanjutan di dalam 
pengelolaan sumber-sumber 
daya yang dimiliki agar Unpad 
dapat mempertahankan status 
PTN Badan Hukum. 

lanjut monitoring-evaluasi untuk perbaikan 
mutu berkelanjutan. 

b) Penguatan monitoring dan evaluasi untuk 
menjamin konsistensi dalam implementasi 
skala prioritas program untuk mencapai target 
yang ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. 

 

pengarusutamaan riset. 
b) Pengembangan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya dilakukan 
secara terpadu (resource sharing) 
sehingga dapat diperoleh peningkatan 
efisiensi penyelenggaraan operasional 
Tridharma dan pengelolaan organisasi. 
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G : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan 
Kerjasama  

1. Mutu, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana 
penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

Unpad menjaga mutu penelitian yang dilakukan para dosen melalui 
berbagai instrumen, sejak seleksi penerimaan proposal riset hingga 
evaluasi hasil penelitian.   
 
Mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dijaga 
melalui mekanisme ajuan proposal yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Pengajuan proposal PPKM oleh dosen secara individual atau 

kelompok ke DRPM. 
b. Setiap proposal penelitian yang masuk terlebih dahulu diseleksi 

kelaya-kannya oleh tim evaluasi dari masing-masing fakultas. 
Sedangkan untuk proposal PKM periksa oleh tim seleksi dari DRPM. 

c. Proposal yang lulus seleksi harus melaksanakan kegiatan 
penelitiannya antara 6 – 8 bulan sejak penandatanganan SPK. 

d. Hasil penelitiannya dan hasil pelaksanaan PKM didistribusikan ke 
perpustakaan pusat atau CISRAL dan PDII LIPI. 

 
Semua tema penelitian dan pengabdian sangat relevan dengan 
kompetensi dosen  dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya 
judul dan besar dana penelitian yang diperoleh para dosen di Universitas 
Padjadjaran menunjukkan penelitian yang dilakukan memiliki mutu dan 
produktivitas yang sangat baik. Untuk penyebaran hasil penelitian 
dilakukan ke perpustakaan pusat UNPAD atau CISRAL, PDII LIPI atau 
dimuat dalam beberapa jurnal. Produk ilmiah dari hasil penelitian tersebut 
berupa jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, prosiding 
terindeks scopus, jurnal nasional ber-ISSN, prosiding nasional & 
internasional ber-ISSN, paten maupun hak cipta. Dalam kurun waktu tiga 
tahun, Unpad telah menghasilkan 575 dipublikasi dipublikasi pada Jurnal 
ilmiah terakreditasi DIKTI,  838 dipublikasi pada Jurnal ilmiah 
internasional, dan 528 dipublikasi pada Buku tingkat nasional. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat produktivitas penelitian dan publikasi 
Universitas Padjadjaran sangat tinggi. 
 
Seluruh tema penelitian yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dan 
keahlian dosen Universitas Padjadjaran serta sesuai dengan Rencana 
Induk Penelitian Universitas Padjadjaran. Beberapa penelitian juga 
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan nasional dan masyarakat 
(industri) dalam bidang: 
1. Pangan: (Pangan Lokal untuk Pangan Nasional), seperti: 

IPADBO,Domba Padjadjaran, Probiotik Pakan Ternak, Air Minum 
Dalam Kemasan, Pembenihan Nila All Female, Benih Cabe. 

2. Lingkungan Hidup (Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam 
dan Lingkungan Hidup), seperti: Biodiversiti Sungai Citarum. 
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3. Kesehatan (Infeksi, Onkologi dan Obat Herbal), seperti: Nutrisetical 
Pala sbagai Anti Diabetes, Gd-DTPA Contras Agent, AuNP-PAMAM 
G4-nimotuzumad Contast Agent, Trombirec, epVarec-AI, Pure 
Gartanin & Pharmaceutical Excipient 

4. Energi (Diversifikasi dan Konservasi Energi), seperti: Nano-powder, 
nano-Bubble 

5. Kebijakan, Budaya dan Informasi: (Peningkatan Kualitas Hidup dan 
Harmonisasi Sosial), seperti: Rantai Pasok, Strategi Kebijakan 
Kesehatan, Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan, Kelembagaan 
Sistim Informasi, Kinerja Pemerintahan Daerah. 

Penelitian yang dilakukan dosen UNPAD selalu melibatkan mahasiswa, 
baik berupa kegiatan magang maupun kegiatan skripsi. Pelibatan 
mahasiswa dalam penelitian dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa 
memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata 
dalam penelitian dan pengembangan di laboratorium maupun di industri. 
Selain publikasi, produk penelitian yang dilakukan dosen UNPAD juga 
dijadikan buku ajar atau bahan ajar. Penelitian juga diarahkan tidak hanya 
untuk pengembangan ilmu semata, namun juga untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat maupun industri dengan memperhatikan tingkat 
kesiapterapan teknologi (TKT). Demikian juga hasil pengabdian kepada 
mayarakat, selain dipresentasikan juga dipublikasikan dalam jurnal  
Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian masyarakat. Dengan demikian kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi. 
 
Sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari Universitas 
Padjadjaran dan dari Kemenristekdikti yang merupakan dana kompetitif. 
Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh 
dikelola oleh masing-masing tim peneliti dan dimanfaatkan secara efektif 
sesuai dengan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam proposal 
penelitian dan dilaporkan secara terperinci baik dalam bentuk laporan 
secara daring (melalui simlitabmas.ristekdikti.go.id atau melalui 
staffs.unpad.ac.id) maupun dalam bentuk laporan cetak yang dikirimkan 
ke Direktorat Riset, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI 
Unpad). Mutu hasil riset selalu dievaluasi di tingkat Universitas oleh 
DRPMI. 
 
Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun 
waktu tiga tahun di Universitas Padjadjaran didanai oleh institusi dalam 
dan luar negeri. Dana dalam negeri berasal dari pemerintah seperti 
Kemenristekdikti dan Universitas Padjadjaran seperti DIK dan DIS, serta 
sumber dana dari swasta. Jumlah perolehan dana penelitian dalam dan 
luar negeri selama dari 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 
472.657.815.048. Jumlah dana tersebut digunakan untuk mendanai 2439 
judul penelitian. Jumlah perolehan dana pengabdian kepada masyarakat  
selama kurun waktu tiga tahun adalah Rp. 12.152.595.401 untuk 
mendanai 2702 judul pengabdian kepada masyarakat. 
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Gambar G.1 Grafik perolehan dana Penelitian dan PKM Unpad 

periode tahun 2015-2017. 
 

Efisiensi penggunaan dana penelitian dan PPM dilakukan dengan cara 
: 

1. Menggunakan dana sesuai dengan rencana anggaran kegiatan 
2. Memilih lokasi PPM sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan 

yang dimintakan Pemerintah Daerah, Industri, Masyarakat 
setempat, sehingga pendanaan kegiatan dapat saling berbagi 
dalam bentuk rupiah maupun in kind. 

3.  Setiap PPM yang didanai harus in line/berasal dari hasil penelitian 
yang dilakukan sebelumnya, sehingga kemanfaatan kegiatan 
diperoleh secara optimal. 

 
2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat. 
Universitas Padjadjaran memiliki lembaga khusus yang mengkoordinir 
pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKM). 
Lembaga tersebut bernama DRPMI (Direktorat Riset Pengabdian 
Masyarakat dan Inovasi), termasuk pengadaan dana. Untuk kegiatan 
DRPM reguler, digunakan biaya yang diambil dari anggaran universitas 
yang komponennya termasuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) universitas. Selain itu, dana PPKM dapat pula berasal 
dari kerjasama instansi yang dilaksanakan sepenuhnya oleh fakultas-
fakultas dengan dikoordinasikan dengan pihak DRPM. 
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Gambar G.2 Perolehan dana penelitian Unpad Tahun 2015 - 2017 

 

Direktorat Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI) 
memiliki: 
 
1. Agenda penelitian jangka panjang 
Seluruh riset unggulan Unpad adalah kajian interdisiplin yang berorientasi 
kepada dan berkontribusi nyata dalam penyelesaian sebagian masalah 
nasional maupun Jawa Barat. Untuk rencana LPPM tahun 2011-2016, 
menentukan lima Riset Unggulan  yaitu: (1) Pangan: (Pangan Lokal untuk 
Pangan Nasional) (2) Lingkungan Hidup: (Perlindungan dan Pengelolaan 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup) (3) Kesehatan : (Infeksi, 
Onkologi dan Obat Herbal) (4) Energi: (Diversifikasi dan Konservasi 
Energi) dan (5) Kebijakan, Budaya dan Informasi: (Peningkatan Kualitas 
Hidup dan Harmonisasi Sosial). 
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I. Roadmap Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Bidang Pangan. 

 

	
Gambar G.3 Diagram fishbone riset Pangan Unpad. 
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Tabel G.1. Roadmap riset unggulan pangan 

	
	

II. Roadmap Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Bidang 
Lingkungan Hidup 
 

a. Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup 
 
Topik riset lingkungan hidup dirumuskan berdasarkan kompetensi 
keilmuan yang dimiliki Unpad dirangkaikan dengan kebutuhan untuk 
menjawab isu-isu lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, 
termasuk pengelolaan dan capaian/ukuran keberlanjutannya. Topik 
riset itu mencakup: 
i. Layanan Ekosistem 
ii. Ekologi Perdesaan-Perkotaan 
iii. Pengembangan Ekoturisme 
iv. Adaptasi Manusia dan Lingkungan Hidup 
v. Ekologi Akuatik dan Pengelolaan Sumberdaya Air 
vi. Pencemaran dan Toksikologi Lingkungan 
vii. Rehabilitasi Ekosistem 
viii. Pendidikan/Literasi dan Hukum Lingkungan 
ix. Keanekaragaman Budaya dan Hayati (biocultural diversity) 
x. Ekonomi Hijau 

 

Topik riset pangan dirumuskan berdasarkan kompetensi keilmuan 
yang dimiliki Unpad dan dan isu-isu strategis lokal maupun nasional yang	
berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Secara garis besar fishbone 
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penelitian unggulan bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Gambar 
G.4. 

	
Gambar G.4 Fishbone diagram penelitian unggulan lingkungan hidup 

 

b. Ilmu dan Teknologi Kelautan 
 
Inovasi dan teknologi di bidang kelautan sangatlah minim, bahkan 
ironisnya, potensi laut Indonesia yang memiliki kekayan biodiversitas 
justru menjadi surga riset kapal/peneliti asing. Penelitian yang 
komperhensif di bidang kelautan dan perikanan sangatlah penting baik 
dari aspek transfer pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan hukum. 
Tujuan dari riset unggulan ini adalah mewujudkan Unpad sebagai 
unggulan secara nasional dan menjadi rujukan dalam bidang 
pengembangan ilmu dan teknologi kelautan. Ilmu Kelautan memiliki 
kekhasan atau penekanan bidang kajian pemanfaatan potensi sumber 
daya hayati laut dengan menerapkan pemahaman dan prinsip-prinsip 
konservasi sumber daya laut. 
 
Topik riset mencakup: 
i. Studi perubahan iklim: interaksi laut-atmosfir dan pengaruhnya 

terhadap biota laut 
ii. Pemetaan potensi sumberdaya laut dan budidaya laut 
iii. Pengembangan instrumentasi kelautan dan operasional 

oseanografi 
iv. Dampak marine debris bagi biota laut 
v. Sosial ekonomi masyarakat pesisir dan ecotourism 
vi. Hukum laut dan permasalahan perbatasan 
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Dalam pelaksanaannya, cakupan topik riset tersebut mengacu pada 
pengelolaan sumber daya laut dan konservasi untuk dapat 
diimplementasikan di masyarakat secara luas. 

Topik riset unggulan ilmu dan teknologi kelautan dirumuskan berdasarkan 
kompetensi keilmuan yang dimiliki Unpad dan dan isu-isu strategis local, 
nasional, nasional dan internasional yang berkaitan dengan ilmu dan 
teknologi kelautan. Garis besar penelitian unggulan ilmu dan teknologi 
kelautan Unpad dalam bentuk fishbone dapat dilihat pada Gambar G.5 
dan peta jalan riset pada Tabel G.2. 

	
Gambar G.5 Diagram Fishbone Riset Ilmu dan Teknologi Kelautan 
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Tabel G.2 Roadmap Riset Unggulan Ilmu dan Teknologi Kelautan. 

	
	

III. Roadmap Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Bidang 
Kesehatan. 
 

Topik riset mencakup: 

i. Upaya pencegahan, diagnosis dan pengelolaan penyakit yang 
komprehensif 

ii. Pendalaman pada mekanisme timbulnya penyakit (patofisiologi) 
untuk pencegahan yang lebih efektif 

iii. Pengembangan bahan biologis, bahan hayati, dan material maju 
untuk kebutuhan alat diagnosis, analisis, obat, obat biosimilar, 
eksipien obat, material kedokteran gigi, sel punca, dan vaksin 

iv. Pengembangan obat herbal menjadi obat alternatif yang rasional 
untuk infeksi (bakteri,virus, atau jamur), kanker, penyakit sindroma 
metabolik, penyakit katastropik, dan nutraseutikal  

v. Peningkatan kualitas hidup melalui kajian di bidang kesehatan 
masyarakat, epidemiologi, ekonomi, pengembangan model-model 
intervensi, dan outcome research lainnya  

vi. Kebijakan, manajemen, dan perlindungan hukum dalam bidang 
kesehatan. 
 

Topik riset Kesehatan dirumuskan berdasarkan kompetensi keilmuan 
yang dimiliki Unpad dan dan isu-isu strategis lokal maupun nasional yang 
berkaitan dengan Kesehatan. Garis besar penelitian unggulan kesehatan 
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Unpad dalam bentuk fishbone dapat dilihat pada Gambar G.6 dan dan 
peta jalan riset pada Table G.3. 

	

	
Gambar G.6 Fishbone Diagram Penelitian Unggulan Kesehatan 
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Tabel G.3 Roadmap Riset Unggulan Kesehatan 

	
	

IV. Roadmap Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Bidang Energi. 
a. Diversifikasi dan Konservasi Energi 
 
Topik riset mencakup : 

i. Potensi dan sumber energi (energi berbasis biomassa, solar, 
panas bumi, mikrohidro, 

ii. angin, air dan bauran energi lain) 
iii. Pembangkitan daya (energi generation) 
iv. Sistem kontrol pengbangkit energi, smart grid dan smart building. 
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Dalam pelaksanaannya, cakupan topik riset tersebut mengacu pada 
diversifikasi dan konservasi energi untuk dapat diimplementasikan di 
masyarakat secara luas. Topik riset Energi dirumuskan berdasarkan 
kompetensi keilmuan yang dimiliki Unpad dan dan isu-isu strategis lokal 
maupun nasional yang berkaitan dengan Energi . Garis besar penelitian 
unggulan Energi Unpad dalam bentuk fishbone dapat dilihat pada Gambar 
G.7 dan dan peta jalan riset pada Tabel G.4. 

	
Gambar G.7 Fishbone Diagram Penelitian Unggulan Bidang Energi 
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Tabel G.4 Roadmap Riset Unggulan Energi 

	
	

b. Material Maju 
 
Penelitian material maju di Unpad dikategorikan menjadi tiga kelompok 
berdasarkan: 

i. Keberadaan sumber daya alam dan daur ulang 
ii. Kebutuhan fungsional aplikasi 
iii. Kebutuhan pasar/industri yang dapat memicu keuntungan 

ekonomi dan daya saing teknologi nasional 
 

Lingkup tema-tema penelitian yang akan diteliti pada riset unggulan 
material maju, adalah : 

i. Pengolahan sumber daya bahan baku alam baik biomaaterial 
ataupun mineral 

ii. Pengolahan material dengan sumber bahan daur ulang 
iii. Material maju untuk aplikasi energi 

 

Topik riset unggulan Material Maju dirumuskan berdasarkan 
kompetensi keilmuan yang dimiliki Unpad dan isu-isu strategis lokal 
maupun nasional yang berkaitan dengan material maju. Garis besar 
penelitian unggulan energi Unpad dalam bentuk fishbone dapat dilihat 
pada Gambar G.8 dan peta jalan riset pada Tabel G.5.  
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Gambar G.8 Diagram Fishbone riset Unggulan Bidang Material Maju 

 

Tabel G.5 Roadmap Riset Unggulan Material Maju 

	



156	

	

	
	

V. Roadmap Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Bidang 
Kebijakan, Budaya dan Informasi. 

a. Bisnis dan Daya Saing 
 
Memperhatikan rekam jejak para peneliti dan pemikiran di atas, maka 
topik riset pilar ini dikategorikan kedalam enam topik, terdiri dari : 

i. Bisnis 
ii. Investasi dan Keuangan 
iii. Pemasaran 
iv. Industri (kreatif) 
v. Usaha Mini, Kecil, dan Menengah 
vi. Modal Sosial 

 
Topik riset unggulan Bisnis dan Daya Saing dirumuskan berdasarkan 

kompetensi keilmuan yang dimiliki Unpad dan dan isu-isu strategis lokal 
maupun nasional yang berkaitan dengan Bisnis dan Daya Saing. Garis 
besar riset Bisnis dan Daya Saing Unpad dalam bentuk fishbone dapat 
dilihat pada Gambar G.9 dan peta jalan riset pada Tabel G.6. 
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Gambar G.9 Fishbone Diagram Riset Unggulan Bidang Bisnis dan  

Daya Saing 

	

Tabel G.6 Roadmap Riset Unggulan Bisnis dan Daya Saing. 

	
	

b. Keragaman Budaya dan Harmonisasi Sosial 
 
Topik riset mencakup : 

i. Dokumentasi budaya sebagai dasar dalam memahami berbagai 
kelompok masyarakat dan interaksi diantara mereka 
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ii. Sistem informasi dan budaya dalam beragam interaksi yang 
harmoni untuk memenuhi kebutuhan sosial di dalam masyarakat 
multikultur. 

iii. Perlindungan hukum terkait dengan kesetaraan dan keadilan 
gender, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, 
perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap kelompok 
rentan dan minoritas. 

iv. Sistem politik, sosial, komunikasi dan budaya untuk 
mengembangkan pemahaman dan perlakuan yang adil antar 
berbagai kelompok dalam masyarakat. 

v. Kesejahteraan psikologis dalam beragam interaksi dan berbagai 
konteks budaya maupun kelompok yang ada dalam masyarakat 
multikultur 

vi. Beragam bentuk interaksi yang harmoni dalam masyarakat terkait 
dengan pemenuhan kebutuhan di bidang pangan, kesehatan, 
energi dan kelestarian lingkungan 

Topik riset keragaman budaya dan harmoni sosial dirumuskan 
berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki Unpad dan dan isu-isu 
strategis lokal maupun nasional yang berkembang. Garis besar penelitian 
unggulan budaya dan harmonisasi sosial Unpad dalam bentuk fishbone 
dapat dilihat pada Gambar G.10 dan peta jalan riset pada Tabel G.7. 

	
 Gambar G.10 Diagram Fishbone Riset Unggulan Keragaman Budaya dan 

Harmonisasi Sosial. 

	

	

Tabel G.7 Roadmap Riset Riset Unggulan Keragaman Budaya dan 
Harmonisasi Sosial. 
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c. Kebijakan, Komunikasi dan Informasi 
 
Topik riset mencakup : 

i. Kebijakan ketahanan pangan, energi, kesehatan dan lingkungan 
hidup dalam     

ii. masyarakat multikultur. 
iii. Penguatan kelembagaan lokal dalam upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. 
iv. Kemitraan untuk pengembangan produk pangan, energi dan obat-

obatan berbasis 
v. keragaman hayati serta menjaga kelestarian lingkungan 
vi. Efektivitas, keberpihakan dan akuntabilitas pendapatan dan 

pengeluaran publik 
vii. dalam sistem tata kelola pemerintahan 
viii. Perkembangan teknologi komunikasi dan implikasinya pada 

sistem komunikasi dan Informasi di dalam masyarakjat multikultur 
ix. Perkembangan media sebagai bentuk teknologi komunikasi dan 

institusi di bidang komunikasi dan informasi dalam masyarakat 
multikultur 

x. Penggunaan media dalam membangun kesadaran dan 
menyebarluaskan informasi di bidang pangan, energi, kesehatan 
dan lingkungan dalam masyarakat multikultur 

xi. Pola pencarian informasi di bidang pangan, energi, kesehatan dan 
lingkungan dalam masyarakat multikultur. 

Topik riset ungulan kebijakan dan informasi dirumuskan berdasarkan 
kompetensi keilmuan yang dimiliki Unpad dan isu-isu strategis lokal 
maupun nasional yang berkaitan dengan kebijakan dan informasi. Garis 
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besar riset kebijakan dan informasi dalam bentuk fishbone dapat dilihat 
pada Gambar G.11 dan peta jalan riset pada Tabel G.8. 

		
Gambar G.11 Diagram Fishbone Riset Unggulan Bidang Kebijakan dan 

Informasi 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabel G.8 Roadmap Riset Riset Unggulan Riset Unggulan Kebijakan 
dan Informasi 
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Seluruh kegiatan riset di Unpad dalam jangka waktu lima tahun ke depan 
direncanakan akan mencapai indikator Kinerja Utama (IKU)/indikator 
Kinerja Kunci (IKK) seperti tertera pada Tabel 4. Base line pencapaian 
adalah kumulatif perolehan tahun anggaran 2012-2015. 

 
Diseminasi 
 
Hasil penelitian didiseminasikan pada berbagai Expo , konferensi, 
workshop, pertemuan-pertemuan dengan berbagai staheholders yang 
dilakukan oleh mitra kerjasama, maupun oleh Unpad sendiri. Expo yang 
dilakukan setiap tahun adalah hasil penelitian skema ALG (Academic 
Leadership Grant) yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota & jajarannya 
se-Provinsi Jawa Barat. Diseminasi hasil penelitian setiap dua tahun 
adalah SKIM (Seminar Kebudayaan Indonesia-Malaysia) 
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Gambar G.12 Grafik perolehan dana PPM Unpad tahun 2015-2017. 

 
Agenda Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
Setiap tahun UNPAD membuat Program SUPERCAMP , yaitu  program 
pelayanan/pengabdian pada masyarakat berupa kegiatan pemberian 
layanan kesehatan dan layanan-layanan lain yang dilakukan secara 
terintegrasi oleh semua fakultas di Kabupaten yang menjadi pilot project 
penelitian. Tahun 2016, SuperCamp dilakukan di Desa Cikembulan 
Kabupaten Pangandaran, tahun 2017 dilakukan di Desa Muaragembong 
Bekasi. 
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Gambar G.12 Kegiatan SuperCamp Unpad di Desa Cikembulan 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016. 
 

 
Gambar G.12 Kegiatan SuperCamp Unpad di Desa Muaragembong 

Bekasi Tahun 2017. 
 
Ketersediaan SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan 
terlaksananya penelitian secara berkelanjutan. Baik dilihat dari jumlah 
dosen dan mahasiswa yang memadai, jumlah kerjasama dengan 
stakeholder memadai, maupun citra dan reputasi Unpad di tingkat 
nasional, serta keragaman disiplin ilmu. 
 
Untuk meningkatkan jumlah proposal penelitian yang diterima ditingkat 
nasional, Universitas Padjadjaran secara terus menerus melakukan 
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pembenahan menuju terciptanya iklim penelitian yang lebih kondusif. 
Salah satu yang menunjukan kondisi ini adalah telah di rencanakannya 
kajian/penelitian tentang motivasi dosen dalam melakukan penelitian, 
penelitian ini juga sekaligus diharapkan dapat mengungkap iklim 
akademik di Unpad. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 
merumuskan strategi peningkatan kinerja penelitian ke depan.  Sesuai 
dengan kebijakan Rektor, DRPMI  merencanakan pembangunan riset 
center yang dapat digunakan bersama oleh Puslit, fakultas, dan 
pascasarjana di lingkungan Unpad.  
 
2. Pengembangan dan Pembinaan Jejaring Penelitian 

Dalam mengembangkan dan membina jejaring penelitian LPPM telah 
mengadakan langkah-langkah melalui fakultas, program pascasarjana, 
unit kerja lain di lingkungan unpad, kemitraan kerjasama luar negeri dan 
dalam negeri dengan strategi sebagai berikut : 
a. Dengan fakultas memfasilitasi kerjasama penelitian antar fakultas  
b. Dengan pascasarjana menjadikan Tajuk Penelitian sebagai UP Tesis 

dan Disertasi 
c. Dengan unit kerja lain di lingkungan Unpad, Identifikasi Tupoksi untuk 

menghindari tumpang tindih kegiatan 
d. Dengan kemitraan kerjasama luar dan dalam negeri, menjalin 

kerjasama penelitian dengan mitra baru dan meneruskan kerjasama 
yang telah terbangun. 
 

3. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat bersama dosen dan mahasiswa. 

Universitas Padjaran sudah melaksanakan kegiatan penelitian dan 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan 
mahasiswa, setiap tahun berjalan Universitas Padjdjaran membuat Buku 
Pedoman Pelaksanaan Riset untuk memberi rambu-rambu pengelolaan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  
 
DRPMI sebagai lembaga pengelola riset  di lingkungan Universitas 
Padjadjaran menetapkan berbagai ketentuan, diantaranya bahwa ketua 
dan anggota pelaksana penelitian adalah dosen tetap Universitas 
Padjadjaran   yang memiliki NIDN/NIDK, serta wajib melibatkan 
mahasiswa dari berbagai jenjang studi : D3, D4, S1, S2, S3, yang 
pelibatannya disesuaikan dengan ketentuan skema penelitian yang 
berlaku. Skema penelitian yang dikelola Universitas Padjadjaran,  
mengharuskan dosen melakukan integrasi, baik dosen dengan dosen 
lintas prodi, maupun dosen dengan mahasiswa.  
 
Dalam kerjasama dosen dan mahasiswa, pihak dosen biasanya berperan 
sebagai anggota tim utama yang bertugas sebagai fasilitator sekaligus 
supervisor, sementara  mahasiswa sebagai petugas operasional atau 
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enumerator  yang bertugas melakukan pengumpulan data di lapangan 
dan  sebagai fasilitator pada saat pengabdian kepada masyarakat. Seperti 
halnya pada program Supercamp Unpad, mahasiswa dilibatkan dalam 
berbagai kegiatan, mulai pada tahap perencanaan hingga 
pelaksanaannya. 
 

 
Gambar G.13 Keikutsertan Mahasiswa dalam Kegiatan PKM 

Dosen Unpad 
 

Tabel G.9 Jumlah PKM bersama dosen dan mahasiswa Unpad tahun 
2015-2017 

N
o 

 Jenis 
PkM 

2015 2016 2017   

Total Jml 
Pk
M 

Jml Dana Jml 
PkM Jml Dana Jml 

PkM Jml Dana 
jumla

h  
PPM 

1 PKM 65 1,154,177,000  111 1,184,000,000     176  2,338,177,000  

2 PPM 
DIKTI 39 1,942,000,000     381 5,513,850,450 420  7,455,850,450  

3 PPMD  93 721,007,500         93  721,007,500  

4 
PPMD 
INTEG
RATIF 

73 412,462,000 141 1,304,156,000 107 1,070,000,000 321  2,786,618,000  

5 

Cham
pion 
dan 

Mitra 

    4 1,092,242,800                                           
4  

           
1,092,242,800  

6 
PKM 

Nasion
al 

    25 1,336,500,000     25  1,336,500,000  
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7 
PKM 

(Mandi
ri 

        2126 10,630,000,000 2,126  10,630,000,000  

  Jumla
h 270 4,229,646,500  281 4,916,898,800 2614 17,213,850,450  3,165  26,360,395,750  

 

4. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 
 
Selain terlibat dalam kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat 
yang dilakukan oleh dosen Unpad, setiap tahun mahasiswa terlibat 
kegiatan penelitian dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang 
didanai oleh Kemenristekdikti. Dalam tiga tahun terakhir terdapat 374 
judul penelitian mahasiswa yang didanai melalui PKM, dengan jumlah 
dana Rp. 3,262,850,000 yang melibatkan mahasiswa sebesar 1446 
mahasiswa.  Jumlah judul penelitian mahasiswa yang lolos mengikuti 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) adalah sebanyak 33 judul, 
dan 10 judul yang memperoleh medali. 
 
Kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
mahasiswa dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata, bergabung 
dengan tim dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan 
lain-lain. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh 
mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di Jawa Barat 
khususnya di daerah Cirebon, Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Bekasi 
dan lain-lain. 

5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat. 

Pembelajaran, penelitian dan PKM sesungguhnya adalah satu rangkaian 
yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. 
Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, 
PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian prodi seharusnya 
berbasis capaian pembelajaran. Penelitian Universitas Padjadjaran juga 
masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Pada tahun 2016, 
kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Unpad melibatkan 16 fakultas 
berjumlah 297 judul kegiatan. Sedangkan aktivitas riset melibatkan 1158 
dosen atau 66% dosen Unpad. Namun manfaat substansial kegiatan 
tridharma tersebut masih lebih bersifat monodisiplin yang disesuaikan 
dengan keahlian dan kepakaran dari pendidik yang bersangkutan. Hal ini 
bisa jadi karena pelaksanaan kegiatan penelitian belum dilakukan secara 
terintegrasi.  

 
Salah satu upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian di 
Universitas Padjadjaran adalah dengan membentuk Pusat Studi dan 
Pusat Penelitian berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2015 
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serta pusat unggulan riset. Pusat Studi (Pusdi) dalam pelaksanaan 
tugasnya melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan 
pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang  
bersifat monodisiplin dan/atau interdisiplin, serta pengendalian mutu 
kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas Fakultas, sedangkan Pusat Penelitian (Puslit) 
berorientasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan 
yang bersifat multidisiplin/transdisiplin dan berada di tingkat Universitas 
serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam 
hal ini Pusat Studi dapat dialihkan statusnya menjadi Pusat Penelitian, 
dalam hal kegiatan riset dan pengembangan keilmuan yang dilakukan, 
bergeser pada multidisiplin/transdisiplin. 
 
Integrasi diantara fungsi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada 
masyarakat bermuara dari 2 (dua) awal, yakni pembelajaran dan riset. 
Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan 
kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan 
capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum. 
Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan 
metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan roadmap (peta jalan) 
riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan 
dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan 
kepakarannya. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi 
bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi 
panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.  
 
Pada alur yang kedua, integrasi bermula dari Rancangan Induk Riset 
(RIR) Universitas Padjadjaran yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
roadmap riset dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi RIR dengan 
roadmap ini selanjutnya memperkaya Rencana Pembelajaran Semester. 
Integrasi Capaian Pembelajaran, Riset, dan Pengabdian pada Masyarakat 
dapat dilihat pada Gambar G.14 
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Gambar G.14 Diagram Realisasi Tridharma dan Pentahelix 

 
Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan 
hasil riset dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil riset berbasis capaian 
pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan 
keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat 
kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat.  
 
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset 
berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja 
pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 pasal 
61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. Unit kerja ini dalam hal ini DRPMI 
bersama Prodi/Departemen/Pusdi. 
Bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan 
dengan :  

1. Konsep teoritis teori excellence, persuasi, komunikasi massa, 
komunikasi publik, dan relationship;  

2. Model-model hubungan masyarakat;  
3. Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik humas 

dalam berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta, atau 
lembaga swadaya masyarakat;  

4. Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat 
dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity values);  

5. Kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, 
dan budaya;  
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6. Prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, politik, sosial, ekologi, 
perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum; dan  

7. Prinsip dan teknik komunikasi menggunakan teknologi terbaru dan 
terkini.  

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian 
pembelajaran hubungan Masyarakat yaitu berkaitan dengan :  

1. Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program 
hubungan masyarakat dalam berbagai bentuk pada berbagai 
jenjang organisasi;  

2. Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan 
pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat 
menimbulkan keresahan khalayak;  

3. Pelatihan pengelolaan media, menulis siaran pers (press release), 
dan program komunikasi kehumasan internal dan eksternal 
organisasi;  

4. Pelatihan membangun hubungan dengan komunitas media, 
pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan 
menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan 
teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan 

5. Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang 
strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang kehumasan. 

6. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen 
Seiring dengan visi Unpad menjadi research university, maka untuk 
mencapainya ditetapkan berbagai kebijakan yang mendukung ke arah 
tercapainya visi tersebut. Dosen-dosen diberikan insentif dan fasilitas 
memadai untuk melakukan penelitian, dan mempublikasikan hasil 
penelitiannya pada berbagai jurnal bereputasi, baik di tingkat nasional 
maupun internasional.  
 
Dorongan untuk melakukan penelitian dilakukan secata berjenjang, 
dimulai dari suntikan dana segar untuk peneliti pemula, yang 
diperuntukkan bagi dosen muda hingga dana penelitian tersendiri untuk 
para guru besar yang dikemas dalam model ALG (Academic Leadership 
Grant)  
 
Berbagai upaya yang dilakukan membuahkan hasil berupa peningkatan 
jumlah dan mutu penelitian serta publikasi yang dihasilkan di berbagai 
jurnal selama tiga tahun terakhir. penelitian selama tiga tahun terkahir 
mengalami peningkatan, yaitu dari  574 pada 2015, meningkat menjadi 
795 pada 2016, dan bertambah kembali sebanyak 1070 pada 2018. 
Sepanjang 2015-2017 dihasilkan sebanyak 2439 judul penelitian. 
 
Dari 1070 judul penelitian dapat dipublikasikan sejumlah 1584 artikel 
yang dipublikasikan di berbagai jurnal di nasional maupun internasional. 
Jurnal ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional selama 3 
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tahun terakhir  berjumlah 464 artikel.  Berikut adalah jumlah penelitian 
dan publikasi secara terinci. 
 

 
Gambar G.15. Grafik publikasi dosen Unpad tahun 2015-2017 

7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga 
dalam dan luar negeri. 
Universitas Padjadjaran telah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan 
berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Bentuk 
Kerjasama meliputi 3 bidang yang merupakan fungsi dari Ti Dharma 
Perguruan Tinggi,  yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat. Terdapat sebanyak 288 MoU dan PKS yang sudah 
ditandatangani dan dioperasionalkan untuk kerjasama di dalam negeri, 
dan sebanyak 68 MoU kerjasama dengan lembaga di luar negeri. Tabel 
berikut menjelaskannya secara rinci.  

Tabel G.10 Lembaga -Lembaga Kemitraan UNPAD di Dalam Negeri 

No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Nota Kesepahaman 

Universitas Khairun 
 

2018-04-18 2021-04-17 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

2 Nota Kesepahaman 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 

2018-03-05 2023-03-04 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

3 Nota Kesepahaman 
Universitas Riau 
 

2018-03-02 2023-03-01 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
4 Nota Kesepahaman 

Yayasan Vidatra 
2018-02-15 2023-02-14 Tridharma Perguruan 

Tinggi 
 

5 Nota Kesepahaman 
Institut Sains & Teknologi Akprind 
Yogyakarta 

2018-02-14 2023-02-13 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

6 Nota Kesepahaman 
Universitas Lampung 
 

2018-02-07 2023-02-06 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

7 Nota Kesepahaman 
Yayasan Pendidikan Krakatau Steel 

2017-12-18 2022-12-17 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

8 Nota Kesepahaman 
Univeritas Syiah Kuala 

2017-12-13 2022-12-12 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

9 Perjanjian kerja sama 
STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya 
 

2017-12-11 2022-12-10 Pendidikan/Penelitian 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

10 Nota Kesepahaman 
Universitas Pembangunan Jaya 
(UPJ) 

2017-12-11 2022-12-10 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

11 Nota Kesepahaman 
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - 
PTIK 

2017-11-15 2022-11-14 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

12 Nota Kesepahaman 
Universitas Darma Persada 

2017-09-29 2022-09-28 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

13 Nota Kesepahaman 
Universitas Pembangunan Nasional 
"Veteran" Jakarta 

2017-09-18 2022-09-17 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

14 Nota Kesepahaman 
Universitas Presiden 

2017-09-15 2024-09-13 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

15 Nota Kesepahaman 
Universitas Pertamina 

2017-08-15 2022-08-14 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

16 Perjanjian kerja sama 
Peneliti Penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi Fakultas pertanian 
Universitas Padjadjaran 

2017-08-02 2018-08-02 Penggunaan Lahan 
untuk Penelitian 
 

17 Nota Kesepahaman 
Universitas Negeri Medan 

2017-07-10 2022-07-09 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

18 Perjanjian kerja sama 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Jendral Achmad Yani Cimahi 
(STIKES A. YANi) 

2017-06-12 2022-06-11 Pendidikan/Penelitian 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

19 Nota Kesepahaman 
Institut Informatika dan Bisnis 
Darmajaya 

2017-06-12 2022-06-11 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
20 Nota Kesepahaman 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Kesatuan 

2017-05-17 2022-05-16 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

21 Nota Kesepahaman 
Institut Teknologi Bandung 
 

2017-05-02 2022-05-01 Pendidikan, Penelitian , 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

22 Nota Kesepahaman 
Universitas Buana Perjuangan 

2017-03-27 2022-03-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

23 Nota Kesepahaman 
Universitas Telkom 

2016-11-04 2021-11-03 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

24 Nota Kesepahaman 
Politeknik Negeri Subang 

2016-11-01 2021-10-31 Piagam Kerja Sama 
 

25 Nota Kesepahaman 
Universitas Pakuan 

2016-10-24 2019-10-24 Piagam Kerja Sama 
 

26 Nota Kesepahaman 
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing 
Invada Cirebon 

2016-10-18 2021-10-17 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

27 Nota Kesepahaman 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Purwekerto 

2016-10-17 2021-10-16 Piagam Kerja Sama 
 

28 Perjanjian kerja sama 
Fakultas kedokteran Universitas 
Lambung Mangkurat 
 

2016-09-24 2021-09-23 Pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Lambung 
Mangkurat 

29 Perjanjian kerja sama 
STIKES Mandala Waluya Kendari - 
Dekan  Farmasi 

2016-09-02 2019-09-02 Perjanjian Kerja Sama 
 

30 Nota Kesepahaman 
Universitas Mataram 

2016-07-25 2020-07-24 Nota Kesepakatan 
Bersama 

31 Nota Kesepahaman 
Universitas Pertanian Bogor 

2016-07-20 2021-07-19 Piagam Kerja Sama 
 

32 Nota Kesepahaman 
Universitas Katolik Indonesia Atma 
Jaya 

2016-07-18 2021-07-17 Piagam Kerja Sama 
 

33 Nota Kesepahaman 
Universitas Majalengka 

2016-07-18 2021-07-17 Piagam Kerja Sama 
 

34 Nota Kesepahaman 
Universitas Pembangunan Nasional 
"Veteran" Yogyakarta 

2016-06-15 2021-06-14 Piagam Kerja Sama 
 

35 Nota Kesepahaman 
Universitas Islam Riau 

2016-06-10 2021-06-09 Piagam Kerja Sama 
 

36 Nota Kesepahaman 
Universitas Diponegoro 

2016-06-09 2021-06-08 Piagam Kerja Sama 
 

37 Nota Kesepahaman 
Universitas Wiralodra 

2016-05-18 2021-05-17 Piagam Kerja Sama 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
38 Nota Kesepahaman 

Universitas Surabaya 
2016-05-17 2021-05-16 Piagam Kerja Sama 

 
39 Nota Kesepahaman 

Universitas Negeri Makassar 
2016-04-27 2021-04-26 Piagam Kerja Sama 

 

40 Nota Kesepahaman 
Universitas Islam Bandung (UNISBA) 

2016-04-20 2021-04-19 Piagam Kerja Sama 
 

41 Nota Kesepahaman 
Politeknik Negeri Medan 

2016-04-19 2021-04-18 Piagam Kerja Sama 
 

42 Nota Kesepahaman 
Universitas Jenderal Soedirman 

2016-04-12 2021-04-11 Piagam Kerja Sama 
 

43 Nota Kesepahaman 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

2016-04-01 2021-03-31 Piagam Kerja Sama 
 

44 Nota Kesepahaman 
Universitas Negeri Gorontalo 

2016-03-22 2021-03-21 Piagam Kerja Sama 
 

45 Perjanjian kerja sama 
Universitas Negeri Gorontalo - Dekan  
F. Farmasi 
 

2016-03-22 2019-03-22 Pengembangan dalam 
Bidang Pendidikan, 
Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat 

46 Nota Kesepahaman 
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional 
Yogyakarta 

2016-03-11 2021-03-10 Piagam Kerja Sama 
 

47 Nota Kesepahaman 
Universitas Siliwangi 

2016-03-10 2021-03-09 Piagam Kerja Sama 
 

48 Nota Kesepahaman 
Universitas Tadolaku 

2016-03-01 2021-02-28 Piagam Kerja Sama 

49 Nota Kesepahaman 
Univeritas Andalas 

2016-02-28 2021-02-28 Piagam Kerja Sama 
 

50 Perjanjian kerja sama 
Universitas Tadolaku - Dekan  
FMIPA 
 

2016-02-23 2021-02-21 Pengembangan dalam 
Bidang Pendidikan, 
Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat dan 
sumber Daya 

51 Perjanjian kerja sama 
Universitas Tadolaku - Dekan 
FARMASI 
 

2016-02-23 2021-02-21 Pengembangan dalam 
Bidang Pendidikan, 
Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat dan 
sumber Daya 

52 Nota Kesepahaman 
Universitas Kuningan 

2016-02-11 2021-02-09 Piagam Kerja Sama 
 

53 Perjanjian kerja sama 
Universitas Halu Oleo - Dekan F 
Farmasi 
 

2016-01-29 2019-01-28 Pengembangan dalam 
Bidang Pendidikan, 
Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat dan 
sumber Daya 

54 Nota Kesepahaman 
Stikes Budi Luhur Cimahi 

2016-01-19 2018-01-18 Piagam Kerja Sama 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
55 Nota Kesepahaman 

Intitut Teknologi Sepuluh Nopember 
2016-01-15 2021-01-13 Piagam Kerja Sama 

 

56 Nota Kesepahaman 
Universitas Singaperbangsa 
Karawang (Unsika) 

2015-12-21 2020-12-19 Piagam Kerja Sama 
 

57 Nota Kesepahaman 
Akademi Keperawatan (Akper) 
Pemkab Garut 

2015-10-21 2018-10-20 Piagam Kerja Sama 
 

58 Nota Kesepahaman 
Universitas Kebangsaan 

2015-06-08 2020-06-06 Piagam Kerja Sama 
 

59 Nota Kesepahaman 
STIE Harapan Ibu Jambi 

2015-04-15 2020-04-13 Piagam Kerja Sama 
 

60 Nota Kesepahaman 
Universitas Satya Wiyata Mandala 

2015-02-12 2018-02-11 Piagam Kerja Sama 
 

61 Nota Kesepahaman 
Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT 
PLN) 

2015-01-20 2018-01-19 Piagam Kerja Sama 
 

62 Nota Kesepahaman 
Yayasan Pendidikan Indragiri 

2015-01-16 2018-01-15 Piagam Kerja Sama 
 

63 Nota Kesepahaman 
Universitas Sam Ratulangi 

2015-01-15 2018-01-14 
 
 

Piagam Kerja Sama 

64 Nota kesepahaman 
BCA 
 

2018-03-16 2023-03-15 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat  
 

65 Nota kesepahaman 
PT Mitrais 
 

2018-03-29 2019-03-29 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat  

66 Nota kesepahaman 
PT. Dennisenco Napari 

2018-01-21 2023-01-20 Penelitian, Pengabdian 
Kepada Masyarakat  
 

67 Perjanjian kerja sama 
PT BSN Medical Indonesia 

2018-01-19 2021-01-18 Pendidikan, Peneliatian 
dan Pelayanan 
 

68 Nota kesepahaman 
PT. Bimandiri Argo Sedaya 
 

2017-11-27 2022-11-26 Penelitian, Pengabdian 
Kepada Masyarakat Dan 
Perluasan Wilayah 
Tanam Ubi Jalar Unpad 

69 Nota kesepahaman 
PT Pakar Biomedika Indonesia 

2017-06-05 2022-06-04 Kerjasama dan 
Kemitraan Penelitian 
 

70 Nota kesepahaman 
PT Momenta Agrikultura 
 

2017-05-10 2018-05-10 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

71 Nota kesepahaman 
PT Agro Investama 

2017-05-10 2018-05-10 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
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72 Nota kesepahaman 

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) 
 

2017-04-20 2022-04-19 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

73 Nota kesepahaman 
PT Bank Syariah Bukopin 

2017-03-02 2022-03-01 Tri Darma Perguruan 
Tinggi 

74 Nota kesepahaman 
PT. Mikromine Indonesia Perdana 

2017-01-31 2022-01-30 Tri Dharma Perguruan 
Tinggi 

75 Nota kesepahaman 
PT. Bank Jabar Banten Syariah 

2017-01-17 2022-01-16 Tri Darma Perguruan 
Tinggi 

76 Perjanjian kerja sama 
PT. Martina Berto Tbk 

2016-12-19 2019-12-19 Penelitian aktifitas bahan 
aktif natural sebagai 
pencerah kulit secara In 
Vitro 

77 Nota kesepahaman 
Mayapada Healthcare Group 

2016-11-16 2021-11-15 Piagam Kerja Sama 

78 Nota kesepahaman 
Tahir Foundation 

2016-11-16 2021-11-15 Piagam Kerja Sama 

79 Nota kesepahaman 
PT Usadi Sistemindo Intermatika 

2016-10-21 2021-10-20 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

80 Nota kesepahaman 
PT. Xsis Mitra Utama 

2016-10-19 2021-10-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

81 Nota kesepahaman 
Yayasan Batik Jawa Barat 

2016-09-03 2021-09-02 Piagam Kerja Sama 

82 Nota kesepahaman 
PT. Tetas Gagas Mulia 

2016-08-29 2021-08-28 Piagam Kerja Sama 

83 Nota kesepahaman 
Kota Baru Parahyangan 

2016-07-19 2019-07-19 Piagam Kerja Sama 

84 Nota kesepahaman 
PT. Indowira Putra Paint Factory 

2016-05-25 2021-05-24 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

85 Nota kesepahaman 
PT Education Tecknology indonesia 
(indonesiX) 

2016-05-04 2021-05-03 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

86 Nota kesepahaman 
PT Aplikanusa Lintasarta 

2016-04-01 2019-04-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

87 Nota kesepahaman 
PT. Layar Mardi (Layaria Network) 

2016-03-29 2021-03-28 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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88 Nota kesepahaman 

PT Bank Woori Saudara Indonesia 
1906, Tbk 

2016-03-17 2021-03-16 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

89 Nota kesepahaman 
PT Telekomunikasi Selular 
(Telkomsel) 

2016-02-16 2021-02-14 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

90 Nota kesepahaman 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 

2016-02-01 2021-01-30 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

91 Nota kesepahaman 
Star Energy Geothermal (Wayang 
Windu) Limited 

2016-01-28 2021-01-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

92 Nota kesepahaman 
PT. Sido Muncul, Tbk 

2015-09-12 2018-09-11 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

93 Perjanjian kerja sama 
Yayasan Pupuk Kaltim 

2015-09-01 2019-08-31 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

94 Nota kesepahaman 
Krakatoa Resources Limited 

2015-06-11 2020-06-09 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

95 Nota kesepahaman 
Western Mining Network Limited 

2015-06-11 2020-06-09 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

96 Nota kesepahaman 
PT. Indowooyang 

2015-06-03 2020-06-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

97 Nota kesepahaman 
Yayasan Marga Jaya Sejahtera 
 

2015-06-01 2020-05-30 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

98 Nota kesepahaman 
PT Prodia Widyahusada 
 

2015-04-20 2020-04-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

99 Perjanjian kerja sama 
PT Prodia Widyahusada & Fak 
Farmasi 

2015-04-20 2020-04-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

100 Nota kesepahaman 
PT Prodia OHI International 
 

2015-04-20 2020-04-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

101 Perjanjian kerja sama 
PT Prodia OHI International & Fak 
Farmasi 

2015-04-20 2020-04-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

102 Nota kesepahaman 
PT Prodia Stemcell Indonesia 
 

2015-04-20 2020-04-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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103 Perjanjian kerja sama 

PT Prodia Stemcell Indonesia & Fak 
Farmasi 

2015-04-20 2020-04-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

104 Nota kesepahaman 
CV Agro Inti Raharja 
 

2015-04-07 2020-04-05 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

105 Nota kesepahaman 
PT. Hero Supermarket, TbK. 
 

2015-01-05 2020-01-04 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

106 Nota kesepahaman 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJB)  

2015-08-20 2020-08-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

107 Nota kesepahaman 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJB)  

2013-04-04 2018-04-03 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

108 Nota kesepahaman 
Jamkrindo 

2017-05-17 2020-05-16 Pendidikan, Penelitian, 
pengabdian kepada 
masyarakat 

109 Nota kesepahaman 
PT Pertamina Hulu Energy 

2017-01-04 2019-01-04 Tri Dharma Pergruan 
Tinggi 

110 Nota kesepahaman 
PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(RNI) 

2016-09-15 2021-09-14 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

111 Perjanjian kerja sama 
PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(RNI) 

2016-08-18 2021-08-17 Pengembangan 
kapasitas sDM dan 
Penelitian 

112 Nota kesepahaman 
PT Pupuk Indonesia (persero) 

2016-08-18 2021-08-17 Kerja Sama Pendidikan 
dan Penelitian 

113 Perjanjian kerja sama 
PT Pupuk Indonesia (persero) 

2016-08-18 2021-08-17 Penelitian dan 
Penyediaan Tenaga Ahli 
Bidang Pertanian 

114 Nota kesepahaman 
PT. Bio Farma Persero 

2016-05-09 2018-05-09 Kerja sama di Bidang 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian dan 
pengembangan 

115 Nota kesepahaman 
PT. Pupuk Kaltim Timur (PT. PKT) 

2016-04-18 2021-04-17 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

116 Nota kesepahaman 
PT. Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (PT. PII) 

2016-02-18 2018-02-17 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

117 Nota kesepahaman 
PT. Dahana (Persero) 

2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

118 Nota kesepahaman 
PT. Pindad (Persero) 

2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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119 Nota kesepahaman 

PT. Pelni (Persero) 
2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 

Tinggi 

120 Nota kesepahaman 
PT Pos Indonesia (Persero) 

2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

121 Nota kesepahaman 
PT. Pegadaian (Persero) 

2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

122 Nota kesepahaman 
PT. Wijaya Karya (Persero) WIKA 

2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

123 Nota kesepahaman 
PT. LEN Industri (Persero) 

2015-02-27 2018-02-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

124 Nota kesepahaman 
PT. Berdikari (Persero) 

2015-02-27 2018-02-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

125 Nota kesepahaman 
PT. Hutama Karya (persero) 

2015-02-27 2018-02-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

126 Nota kesepahaman 
PT. Garuda Indonesia (Persero) 

2015-02-27 2018-02-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

127 Nota kesepahaman  
Kamar Dagang dan Industri Kota 
Bandung (KADIN) 

2018-03-28 2023-03-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

128 Nota kesepahaman  
Indonesia One Health University 
Network (Indohun) 

2017-11-30 2022-11-29 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

129 Perjanjian kerja sama 
Yayasan Manusia Unggul 
Bawalaksana 
 

2017-06-22 2022-06-21 Pendidikan, penelitian, 
pendabdian kepada 
Masyarakat 

130 Nota kesepahaman  
Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan 
Notaris Indonesia (INI) 

2017-05-16 2019-05-16 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

131 Nota kesepahaman 
Yayasan Manusia Unggul 
Bawalaksana 

2017-05-10 2022-05-09 Pendidikan, penelitian, 
pendabdian kepada 
Masyarakat 

132 Nota kesepahaman 
Dewan Pers 
 

2017-03-30 2019-03-30 Penelitian Indeks 
Kemerdekaan Pers 
Provinsi Jawa Barat 

134 Nota kesepahaman 
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh 
Indonesia 

2017-01-20 2022-01-19 Tri Darma Perguruan 
Tinggi 

135 Nota kesepahaman 
Foreign Policy Community of 
Indonesia 

2016-11-26 2021-11-25 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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136 Nota kesepahaman 

Masyarakat Penanggulan Bencana 
Indonesia 

2016-11-22 2021-11-21 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

137 Nota kesepahaman 
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 
(Mappi) 

Tridharma 
Perguruan Tinggi 

Tridharma 
Perguruan Tinggi 

Tridharma Perguruan 
Tinggi 

138 Nota kesepahaman 
Asosiasi Manajemen Indonesia 
Bandung 

2016-06-22 2021-06-21 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

139 Nota kesepahaman 
Madrasah Tsanawiyah At-Tarbiyah 
Jatinangor 

2016-06-01 2019-06-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

140 Nota kesepahaman 
Yayasan Kanker Indonesia Cabang 
Kota Bandung 

2016-04-21 2021-04-20 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

141 Nota kesepahaman 
Paguyuban Panglawungan Sastra 
Sunda 

2016-03-28 2021-03-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

142 Nota kesepahaman 
Perhimpunan Penempuh Rimba dan 
Pendaki Gunung  Wanadri 

2016-03-04 2021-03-03 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

143 Nota Kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 

2018-04-17 2019-04-17 Peningkatan Fungsi 
Pendidikan, Penelitian, 
dan Pengabdian Kepda 
Masyarakat 

144 Nota Kesepahaman 
Pemerintah Kota Bekasi  

2018-01-18 2019-01-18 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

145 Perjanjian kerja sama 
Balai Perlindungan Sosial Tresna 
Werdha Ciparay Bandung (BPSTW) 

2017-09-18 2020-09-17 Pengelolaan Wahana 
Praktik Gerontik dalam 
Bidang Pendidikan, 
Penelitian, Dan 
Pengabdian Kepada 
Masayarakat 

146 Perjanjian kerja sama 
Dinas Kesehatan Kota Bandung 

2017-09-06 2020-09-05 Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Pada 
Program Studi 
Pendidikan Dokter 
(PSPD) 

147 Nota Kesepahaman 
Pemerintah Kota Tasikmalaya 

2017-08-21 2022-08-20 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

148 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 

2017-05-09 2018-05-09 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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149 Nota kesepahaman 

Pemerintah Kota Cirebon 
2016-08-15 2021-08-14 Tridharma Perguruan 

Tinggi 

150 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Bekasi 

2016-07-22 2021-07-21 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

151 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Cirebon 

2016-07-20 2019-07-20 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

152 Nota kesepahaman 
Provinsi Jawa Barat 

2016-06-29 2021-06-28 Kerja Sama di Bidang 
Pendidikan,  Penelitian, 
Pengabdian pada 
Masyarakat, Pelatihan 
dan Pembangunan Jawa 
Barat 

153 Nota kesepahaman 
Kecamatan Ciawi Gebang 
Kabupaten Kuningan 

2016-05-27 2019-05-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

154 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Bandung 

2016-04-26 2021-04-25 Kerja sama kegiatan 
pendidikan, penelitian 
dan Pengembangan 
serta pengabdian kepada 
masyarakat 

155 Perjanjian kerja sama 
Puskesmas Jatinangor 

2016-04-07 2021-04-06 Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat  

156 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kota Banjar  

2016-03-03 2021-03-02 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

157 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Pangandaran  

2016-03-03 2021-03-02 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

158 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi   

2016-02-25 2021-02-23 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

159 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Kuningan  

2015-11-30 2020-11-28 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

160 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Majalengka  

2015-11-29 2020-11-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

161 Nota kesepahaman 
Kabupaten Indramayu   

2015-10-29 2020-10-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

162 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Subang 
(SPR)  Provinsi Jawa Barat 

2015-10-19 2020-10-17 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

163 Nota kesepahaman 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat 

2015-05-02 2018-05-01 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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164 Nota kesepahaman 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
2018-02-09 2023-02-08 Tridharma Perguruan 

Tinggi 

165 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Berau 

2017-07-24 2018-07-24 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

166 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Mahakam 
ULU 

2017-06-07 2022-06-06 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

167 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

2017-03-23 2022-03-22 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

168 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Lebak 

2017-03-08 2022-03-07 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

169 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

2017-02-20 2022-02-19 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

170 Nota kesepahaman 
Provinsi Kalimantan Utara 

2016-09-17 2021-09-16 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

171 Perjanjian kerja sama 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang    Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara- Dekan Sekolah 
Pasca Sarjana. 

2016-09-16 2019-09-16 Kerja Sama Bidang 
Pendidikan dan 
Penelitian 

172 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Asmat 

2016-07-28 2021-07-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

173 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Halmahera 
Utara Provinsi Maluku Utara 

2016-06-22 2021-06-21 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

174 Nota kesepahaman 
Kabupaten Bangai Provinsi Sulawesi 
Tengah 

2016-06-20 2021-06-19 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

175 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Gowa 
Provinsi sulawesi Selatan 

2016-03-20 2021-03-19 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

176 Nota kesepahaman 
Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Banjarmasin 

2015-11-09 2018-11-08 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

177 Nota kesepahaman 
Pemerintah Provinsi Maluku 

2015-08-31 2020-08-29 Kerja sama di bidang 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat serta 
perencanaan 
pembangunan 

178 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Kaur Prov. 
Bengkulu 

2015-03-09 2018-03-08 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
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179 Nota kesepahaman 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu  
2015-02-17 2018-02-16 Tridharma Perguruan 

Tinggi 

180 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 

2015-02-17 2018-02-16 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

181 Nota kesepahaman 
Pemerintah Kabupaten Buru  

2015-01-12 2018-01-11 Tridharma Perguruan 
Tinggi 

182 Perjanjian Kerja sama 
Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban 
 

2018-05-17 2018-08-30 Kegiatan Penelitian 
Tahun 2018 
 

183 Nota Kesepahaman 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Provinsi Jawa Barat (KPID JABAR) 

2018-04-24 
 

2021-04-23 
 

Pendidikan, Penelitian, 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

183 Nota Kesepahaman 
Badan Keamanan Laut (Bakamla) 
 

2018-01-17 2023-01-16 Pendidikan, Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Di Bidang 
Kelautan Dan Perikanan 

185 Nota Kesepahaman 
Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia 

2017-10-14 2019-10-14 Pendidikan, Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat  

186 Nota Kesepahaman 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 
 

2017-10-02 2020-10-01 Pelaksanaan Tridharma 
Perguruan Tinggi dan 
Penanganan Masalah 
Hukum Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara 

187 Nota Kesepahaman 
Bank Indonesia 
 

2017-09-27 2022-09-26 Pendidikan, Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Dalam 
Bidang Kebanksentralan 

188 Nota Kesepahaman 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
RI 
 

2017-08-18 2022-08-17 Pendidikan, Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Di Bidang 
Kelautan Dan Perikanan 

189 Nota Kesepahaman 
Direktorat Jendral Perundingan 
Perdagangan Internasional 
Kementrian Perdagangan  

2017-06-22 2022-06-21 Pelaksanaan Tridharma 
Perguruan Tinggi 
 

190 Perjanjian Kerja sama 
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
 

2017-05-23 2022-05-22 Pendidikan, Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Terkait 
Pengawasan 
Pemanfaatan Tenaga 
Nuklir  

191 Perjanjian Kerja sama 
Perwakilan Badan Kependudukan 
dan Keluarga berencana Provinsi 
Jawa Barat 
 

2017-02-16  Pelatihan Penelitian dan 
Penegembangan 
Kependudukan Keluarga 
Berencana dan 
Pemebangunan Keluarga  
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192 Perjanjian Kerja sama 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) 
 

2017-01-25 2018-01-25 Penelitian "The 
Comparison Of Eeg 
Brain Imaging Between 
Drug User and Non Drug 
User and Its Correlation 
With Implusivity 

193 Nota Kesepahaman 
Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan Udara (SESKO AU) 

2016-10-25 2021-10-24 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

195 Nota Kesepahaman 
Badan Ekonomi Kreatif 

2016-09-28 2021-09-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

195 Nota Kesepahaman 
Lembaga Pengembangan Uji 
Kompetensi Tenaga Kesehatan 

2016-07-20 2021-07-19 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

196 Nota Kesepahaman 
MPR RI  
 

2016-04-14 2019-04-14 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

197 Nota Kesepahaman 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

2016-03-21 2021-03-20 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

198 Nota Kesepahaman 
Sekolah Staf dan Komando TNI 
(Mabes Sesko TNI) 

2016-03-07 2021-03-06 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

199 Perjanjian Kerja sama 
Sekolah Staf dan Komando TNI 
(Mabes Sesko TNI) -Dekan  FISIP  

2016-03-07 2021-03-06 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

200 Perjanjian Kerja sama 
Pusat Sains dan Teknologi Nuklir 
Terapan BATAN -  Dekan Fak. 
Farmasi 

2016-03-01 2021-02-28 Pendidikan, penelitian 
dan Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi Nuklir di 
Bidang Farmasi 

201 Nota Kesepahaman 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
 

2015-11-19 2019-11-18 Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat di desa, 
daerah tertinggal, daerah 
tertentu dan kawasan 
transmigrasi 

202 Nota Kesepahaman 
Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) 

2015-10-29 2020-10-27 Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi 

203 Perjanjian Kerja sama 
Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Miniral dan Batubara 
(TEKMIRA) 
 

2015-09-17 2018-09-16 Penerlitian dan 
Pengembangan 
Teknologi Proses 
Pemisahan Gadolinium 
dari Senotim dan Monasit 

204 Nota Kesepahaman 
Kepolisian  Negara Republik 
Indonesia (POLRI) 

2015-08-24 2020-08-22 Penyelenggaraan 
Pendidikan, Pelatihan, 
Pengkajian, Penelitian 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 dan Pengembangan 
Kelembagaan 

205 Nota Kesepahaman 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Energi dan Sumber 
Daya Mineral Kementerian ESDM 
(TEKMIRA) 
 

2015-07-08 2018-07-07 Kerja sama Pendidikan, 
Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat serta 
Pengembangan 
Teknologi di Bidang 
Energy dan Sumber 
Daya Mineral 

206 Perjanjian Kerja sama 
Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kelas III Bandung  

2015-06-29 2020-06-27 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

207 Perjanjian Kerja sama 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Banceuy, Bandung  

2015-04-21 2020-04-19 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

208 Nota Kesepahaman 
Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia (KPU) 

2015-03-12 2020-03-10 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

209 Nota Kesepahaman 
Kementerian Pariwisata 
 

2015-02-27 2018-02-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

210 Nota Kesepahaman 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi 

2015-02-27 2018-02-26 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

211 Nota Kesepahaman 
Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Kementerian 
Kesehatan  (PPSDM Kemenkes) 

2015-02-09 2020-02-08 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

212 Nota Kesepahaman 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) 

2015-02-03 2020-02-02 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

213 Nota Kesepahaman 
Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan Darat (SESKO AD) 

2015-01-06 2018-01-05 Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

214 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit  Umum Daerah 
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi  
 

2017-08-21 2019-08-21 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 
Jantung di RSUD Kota 
Sukabumi 

215 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit  Umum Daerah 
Pemerintah Daerah Kota Cirebon  
 

2017-08-21 2019-08-21 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 
Jantung di RSUD 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Gunung Jati 

216 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit  Umum Daerah 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi  
 

2017-08-21 2019-08-21 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 
Jantung di RSUD 
Cibabat 

217 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit  Umum Daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumedang  
 

2017-08-21 2019-08-21 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 
Jantung di RSUD 
Kabupaten Sumedang 

218 Perjanjian kerja sama 
Pemerintah Daerah Kota 
Tasikmalaya  
 

2017-08-21 2019-08-21 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 
Jantung di RSUD DR. 
Soekardjo 

219 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit  Umum Daerah Kota 
Tasikmalaya 
 

2017-06-01 2019-06-01 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 

220 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat 
Kota Cimahi 
 

2017-05-23 2019-05-23 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 

221 Nota kesepahaman  
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan 
Sadikin Bandung 
 

2017-05-12 2022-05-11 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 

222 Perjanjian kerja sama 
Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 
Mata Cicendo 
 

2017-05-01 2020-04-30 pendidikan,penelitian 
,pengabdian kepada 
masyarakat, dan 
pelayanan kesehatan 
ilmu kesehatan mata di 
rumahsakit umum daerah 
waled kabupaten cirebon 

223 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 
 

2017-04-03 2019-04-03 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 

224 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan 
Sadikin Bandung 

2017-03-15 2018-08-04 Pengoprasian Alat PET 
SCAN Di rumah Sakit 
Umum Pusat Dr. Hasan 
Sadikin Bandung 

225 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit Umum PusaT Dokter 
Hasan Sadikin (Santosa Hospital 

2017-01-05 2019-01-05 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat  
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Bandung Central) 

226 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit  Umum Daerah 
Majalaya 
 

2017-01-03 2019-01-03 Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian kepada 
Masyarakat dan 
Pelayanan Kesehatan 

227 Perjanjian kerja sama 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Bandung - Fak Farmasi 
 

2016-08-29 2019-08-29 Pengembangan 
kapasitas sumber daya 
manusia, penelitian, dan 
pendabdian kepada 
masyarakat 

228 Nota Kesepahaman 
Puskesmas Jatinagor - Fak 
Keperawatan 

2016-04-07 2021-04-06 Pendidikan/Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

Tabel G.11 Lembaga -Lembaga Kemitraan UNPAD di Luar Negeri 

No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Agreement for coodinated bachelors 

master degree program 
Kwansei Gakuin University 
Jepang 

20 Oktober 2016 20 Oktober 2021 Research, Academic, 
Student excahnge, 
Seminar Sponsorship 

2 Agreement for academic exchanges 
and cooperation 
The University of Tsukuba 
Jepang 

9 September 
2013 

9 September 
2013 

Exchange professors and 
researchers, exchange 
student, collaborative 
research and join 
academic meeting, 
publication and materials 
for academic purpose 

3 Memorandum of Agreement 
Yamanashi Gakuin University 
Jepang 

16 Oktober 2013 16 Oktober 2018 Student exchange, joint 
research and academic 

4 Memorandum of Understanding and 
Memorandum of Agreement 
Kobe University 
Jepang 

04 Agustus 2014 04 Agustus 2019 Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship 

5 Memorandum of Understanding 
The Riken-Ral Muon Facility 
Jepang 

05 November 
2015 

05 November 2018 Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship 

6 Memorandum of Understanding 
Takushoku University 
Jepang 

16 Januari 2015 16 Januari 2020 Joint research, academic, 
student exchange, staff 
exchange, seminar 
sponsorship 

7 Memorandum of Understanding 
Mie University (Tsu City) 
Jepang 

10 Oktober 2017 10 Oktober 2022 Student exchange, joint 
research and academic 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
8 Agreement on Academic Exchange 

Tohoku University 
Jepang 

1 Desember 
2015 

1 Desember 2020 Program fall and spring 
semester untuk masa 
studi 1 tahun untuk bidang 
Applied Physics 

9 Agreement on Academic Exchange 
Kyushu University 
Jepang 

2014  2019 Program SAME 
Dr. Euis Tintin Yuningsih 

10 Memorandum of Understanding 
University Malaysia Kelantan 
Malaysia 

26 Agustus 2013 26 Agustus 2018 Student mobility program, 
di ikuti oleh 6 mahasiswa 

11 Memorandum of Understanding 
Kolej University Islam Perlis 
Malaysia  

20 November 
2017 

27 April 2020 Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship 

12 Memorandum of Understanding 
University Putra Malaysia 
Malaysia 

22 April 2014 22 April 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

13 Memorandum of Understanding and 
Memorandum of Agreement 
University Sains Malaysia 
Malaysia 

2018 2023 Kuliah tamu, collaborative 
research, summer 
programme and or 
internship faculty member, 
studi lanjut dosen dan 
alumni 

14 Memorandum of Understanding 
University La Rochelle 
Perancis 

06 April 2016  Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

15 Memorandum of Understanding 
Universite de Poitiers 
Perancis 

26 Juni 2015 26 Juni 2018 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

16 Memorandum of Understanding and 
Memorandum of Agreement 
Dassautt Systemes Geovia Inc 
Australia 

12 Juni 2013 12 Juni 2018 Peranti lunak pendidikan, 
beasiswa, transfer ilmu 
teknologi GEOVIA kepada 
mahasiswa di kelas  

17 Memorandum of Understanding 
Monash University 
Australia 

13 Februari 2013 13 Februari 2018 Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

18 Memorandum of Understanding 
Queensland University of Technology 
Australia 

30 Agustus 2013 30 Agustus 2018 Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

19 Memorandum of Understanding 
La Trobe University  
Australia 

06 Januari 2014 06 Januari 2019 Dual degree program, 
Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

20 Memorandum of Understanding 
UNSW Australia 
Australia 

10 Desember 
2014 

10 Desember 2019 Pertukaran mahasiswa, 
pertukaran staff dan 
program doktor 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
21 Memorandum of Understanding 

University of New England 
Australia 

23 Februari 2015 23 Februari 2020 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

22 Memorandum of Understanding 
University of South Australia 
Australia 

09 Mei 2014 09 Mei 2019 Dual degree program, 
Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

22 Memorandum of Understanding 
Australia Arbor Carbon 
Australia 

29 Juli 2014 29 Juli 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

23 Memorandum of Understanding 
Flinders University 
Australia 

30 April 2018 30 April 2021 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

24 Memorandum of Understanding 
Australia Awards 
Australia 

2018 2021 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar dan 
lokakarya 

25 Cooperation Agreement On The 
Academic Cooperation 
Fachhochschule Erfurt – Faculty of 
Business and Logistic 
Jerman 

01 November 
2017 

01 November 
2022 

Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

26 Cooperation Agreement On The 
Academic Cooperation 
Munich University Of Applied 
Sciences 
Jerman 

13 April 2013 13 April 2018 Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

27 Memorandum of Understanding 
University Of Kaiserlautern 
Jerman 

26 Februari 2016 29 Februari 2019 Joint research, academic, 
student exchange, staff 
exchange, seminar 
sponsorship 

28 Memorandum of Understanding 
Koblenz University Of Applied 
Sciences 
Jerman 

12 Maret 2015 12 Maret 2020 Joint degree program, 
Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

29 Memorandum of Understanding 
Radboud University Nijmegen de 
Netherlands 
Belanda 

Proses 
Perpanjangan 

 Pengembangan kurikulum 
dan sumberdaya manusia, 
research, seminar, 
lokakarya, program 
peatihan, staf exchange  

30 Memorandum of Agreement 
The University Of Twente 
Belanda 

30 Oktober 2014 30 Oktober 2019 Double PHD 

31 Letter Of Agreement 
Wageningen University 
Belanda 

10 Juli 2013 10 Juli 2018 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

32 Memorandum of Agreement 
Leiden University Faculty Of Law 
Belanda 

06 November 
2014 

06 November 2019 Joint research, academic, 
student exchange, staff 
exchange, seminar 
sponsorship 

33 Memorandum of Agreement 
University Of Groningen 
Belanda 

02 November 
2017 

02 November 
2020 

Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

34 Memorandum of Understanding 
Maastricht Uniersity 
Belanda 

03 Juli 2015 03 Juli 2020 Pendidikan, pertukaran 
staf, penelitian, pertukaran 
budaya akademik dan 
program kemahasiswaan 

35 Memorandum of Understanding 
University Of Huul 
Inggris 

18 Juli 2016 18 Juli 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

36 Memorandum of Understanding 
Harper Adams University 
Inggris 

28 April 2016 28 April 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

37 Memorandum of Understanding 
The University Of Dundee 
Inggris 

17 Oktober 2017 17 Oktober 2021 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

38 Memorandum of Understanding 
Queen Mary University 
Inggris 

12 April 2016 12 April 2021 Pendidikan, pertukaran 
staf, penelitian, pertukaran 
budaya akademik dan 
program kemahasiswaan 

39 Memorandum of Understanding 
University Of Southampton 
Inggris 

02 Januari 2014 02 Januari 2019 Pendidikan, pertukaran 
staf, penelitian, pertukaran 
budaya akademik dan 
program kemahasiswaan 

40 Memorandum of Understanding 
King College London 
Inggris 

14 November 
2016 

 

14 November 2021 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

41 Memorandum of Understanding 
Kamphaeng Phet Rajabhat University 
Thailand 

02 Mei 2014 02 Mei 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

42 Memorandum of Understanding 
Chiang Mai University 

15 September 
2014 

15 September 
2019 

Program-program 
pelatihan, penelitian, 
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Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Thailand akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

43 Memorandum of Understanding 
Rajamanggala University Of 
Technology 
Thailand 

26 Agustus 2014 26 Agustus 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

44 Memorandum of Understanding 
Semmelweis University Budapest 
Hongaria 

03 Juli 2013 03 Juli 2018 Pengembangan kurikulum 
dan sumberdaya manusia, 
research, seminar, 
lokakarya, program 
peatihan, staf exchange 

45 Memorandum of Understanding 
Tomsk State University 
Russia 

29 Februari 2016 29 Februari 2021 Penelitian, akademik, 
sponsor kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

46 Memorandum of Understanding 
Dobroljubov State Linguistics 
University 
Russia 

01 Desember 
2015 

01 Desember 2018 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

47 Memorandum of Understanding 
National Research University Higher 
School Of Economic 
Russia 

09 Oktober 2017 09 Oktober 2020 Joint research, academic, 
student exchange, staff 
exchange, seminar 
sponsorship 

48 Memorandum of Understanding 
Dong A University 
Korea 

07 April 2016 07 April 2021 Joint degree program, 
Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

49 Memorandum of Understanding 
Gachon University 
Korea 

18 Agustus 2017 18 Agustus 2022 Joint degree program, 
Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

50 Memorandum of Understanding 
Guangxi University 
China 

14 Maret 2018 14 Maret 2021 Pembangunan 
Laboratorium, pertukaran 
staf, pertukaran 
mahasiswa, informasi, 
publikasi dan penelitian 

51 Memorandum of Understanding 
Guizhou University 
China 

11 Agustus 2015 11 Agustus 2018 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

52 Memorandum of Understanding 
China Pharmaceutical University 
China 

11 November 
2015 

11 November 2020 Joint research, academic, 
student exchange, staff 
exchange, seminar 
sponsorship 

53 Framework Agreement 
The China Scholarship Council 
China 

10 Desember 
2014 

10 Desember 2019 Research, academic, 
student exchange, 
seminar sponsorship 
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No Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
54 Memorandum of Understanding 

Shanghai International Studies 
University 
China 

15 Desember 
2016 

15 Desember 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

55 Memorandum of Understanding 
The University Of Electronic Science 
and Technology Of China 
China 

11 Desember 
2015 

11 Desember 2020 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

56 Memorandum of Understanding 
University Of Alcala 
Spanyol 

10 Juli 2014 10 Juli 2018 Research, academic, 
student exchange, 
seminar sponsorship 

57 Cooperation Agreement 
University Of Barcelona 
Spanyol 

30 Juli 2015 Juli 2020 Student exchange 
programe 

58 Memorandum of Agreement 
Rutgers The State University Of New 
Jersey 
USA 

08 September 
2016 

08 September 
2021 

Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

59 Memorandum of Understanding 
University Of Kentucky 
USA 

26 Oktober 2016 26 Oktober 2021 Research, academic, 
student exchange, 
seminar sponsorship 

60 Memorandum of Agreement 
Texas Womans University 
USA 

27 Oktober 2016 27 Oktober 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

61 Memorandum of Understanding 
Kazakh National Agrarian University, 
Almaty 
Kazakhstan 

13 November 
2015 

13 November 2018 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

62 Memorandum of Agreement 
Anttwerp University 
Belgia 

Oktober 2013 Oktober 2018 Penelitian antar dosen 
dan luar negeri 

63 Memorandum of Understanding 
Heriot-Watt University 
Skotlandia 

19 Agustus 2013 19 Agustus 2018 Pengembangan kurikulum 
dan sumberdaya manusia, 
research, seminar, 
lokakarya, program 
peatihan, staf exchange 

64 Memorandum of Understanding 
University College Cork National  
Irlandia 

20 November 
2017 

20 November 2020 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

65 Memorandum of Understanding 
The Autonomous University Of San 
Luis Potosi 

27 Maret 2014 27 Maret 2019 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
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Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Mexico lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

66 Memorandum of Understanding 
San Beda College 
Philipine 

22 Juli 2014 22 Juli 2019 Joint degree program, 
Joint research, student 
exchange, staff exchange, 
seminar sponsorship, 
scolarship 

67 Memorandum of Understanding 
Far Eastern University 
Philipine 

28 Maret 2016 28 Maret 2019 Joint research, academic, 
student exchange, staff 
exchange, seminar 
sponsorship 

68 Memorandum of Understanding 
National University Of Singapore 
Singapore 

08 Maret 2018 08 Maret 2023 Joint research, Informasi 
dan publikasi 

69 Memorandum of Understanding 
University Of Viena 
Austria 

12 Oktober 2015 12 Oktober 2020 Program-program 
pelatihan, penelitian, 
akademik, sponsor 
kegiatan seminar, 
lokakarya, pertukaran staf 
dan mahasiswa 

	

8. Mutu dan kurun waktu penyelesaian skripsi/tesis/disertasi (termasuk 
proses penulisan tesis dan pembimbingannya). 

 
Dalam upaya menjamin mutu skripsi/tesis/disertasi Universitas 
Padjadjaran sudah menerapkan sistem penjaminan mutu yang ketat 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor no 46 tahun 2016 dan  
dijelaskan dalam Pedoman Teknis Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan di Unpad. Teknik penulisan Tugas akhir diatur oleh Fakultas 
masing-masing. Laporan Tugas Akhir dapat diganti dengan artikel ilmiah 
pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi oleh 
mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dengan dosen 
pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan 
institusi Unpad. 
 
Kurun Waktu penulisan Tugas Akhir adalah selambat-lambatnya dua 
semester. Dalam hal proses penulisan masing-masing Tugas Akhir 
adalah sebagai berikut : 
Penulisan Skripsi  
a. Pada akhir studi, mahasiswa Pendidikan Sarjana diwajibkan 

melakukan penulisan Skripsi.  
b. Mahasiswa dapat melakukan penulisan Skripsi apabila memenuhi 

persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.  

c. Teknik penulisan Skripsi Pendidikan Sarjana diatur oleh Fakultas 
masing-masing.  
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d. Skripsi dapat diganti dengan artikel ilmiah pada jurnal internasional 
bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi oleh mahasiswa sebagai 
penulis utama bersama dengan dosen pembimbingnya sebagai 
penulis pendamping dengan mencantumkan institusi Unpad. 

 
Penulisan Tesis dan Disertasi  

Penulisan Tesis dan Disertasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan 
Universitas Padjadjaran. 
 
Bimbingan  Akademik  
a. Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, Prodi menetapkan 

dosen wali sebagai konselor yang akan membimbing mahasiswa 
dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Pendidikan 
Sarjana, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Sarjana Terapan.  

b. Hak, kewajiban dan tugas pokok serta ketentuan mengenai dosen 
pembimbing yang dimaksud dalam aturan ini adalah sebagaimana 
dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di 
Unpad.  

c. Tata cara dan segala hal yang terkait dengan proses pembimbingan 
pada Pendidikan Magister, Pendidikan Spesialis dan Pendidikan 
Doktor diatur secara khusus dalam buku Pedoman Pendidikan 
Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.  

 
 Predikat Kelulusan. 
1. Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan  

a. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan 
dinyatakan lulus apabila:  
1) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;  
2) memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh 

Prodi;  
3) memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75.  

b. Predikat kelulusan Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana 
Terapan ditetapkan sebagai berikut:  
1) IPK 2,75-3,00 dikategorikan “memuaskan”;  
2) IPK 3,01-3,50 dikategorikan “sangat memuaskan”;  
3) IPK 3,51-4,00 dikategorikan “pujian” dengan syarat masa 

belajar tidak melebihi masa belajar terjadwal ditambah 1 (satu) 
tahun dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan.  

c. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan 
memperoleh IPK 3,51-4,00, tetapi masa belajarnya melebihi masa 
belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan/atau tidak memiliki 
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karya ilmiah yang dipublikasikan, predikat kelulusannya 
dikategorikan “sangat memuaskan”.  
 

2. Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan  
Spesialis-2  

a. Mahasiswa Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan 
Pendidikan Spesialis-2 dinyatakan lulus apabila: 1) telah 
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; 2) memiliki 
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi; dan 3) 
memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 

b. Predikat kelulusan Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan 
Pendidikan Spesialis-2 ditetapkan sebagai berikut: 1) IPK 3,00-
3,50 dikategorikan ”memuaskan”; 2) IPK 3,51-3,75 dikategorikan 
“sangat memuaskan”; 3) IPK 3,76-4,00 dikategorikan “pujian”, 
dengan syarat: a) masa belajar tidak melebihi masa belajar 
terjadwal ditambah 0,5 (setengah) tahun; b) tidak mengulang mata 
kuliah; c) tidak memiliki nilai C; dan d) memiliki karya yang 
dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau minimum 
memiliki ISSN atau memiliki prosiding seminar 
nasional/internasional atau memiliki pustaka ilmiah Unpad;  

c. Mahasiswa Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan 
Pendidikan Spesialis-2, predikat kelulusannya menjadi “sangat 
memuaskan”, apabila mahasiswa memperoleh IPK 3,76 sampai 
dengan 4,00 tetapi masa belajar melebihi masa belajar terjadwal 
ditambah 0,5 (setengah) tahun; dan/atau tidak memiliki karya yang 
dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau jurnal 
nasional terakreditasi. 

3. Pendidikan Magister dan Doktor  
Predikat kelulusan bagi mahasiswa Pendidikan Magister dan Pendidikan 
Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman 
Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Unpad. 

 

9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman 
skripsi/tesis/disertasi. 
Kebijakan Univeritas Padjadjaran terkait publikasi hasil penelitian 
tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran, di sana sudah dicantumkan 
tentang luaran wajib berupa jurnal internasional bereputasi, jurnal 
nasional terakreditasi, atau jurnal nasional (ber-ISSN). Serta luaran 
tambahan penelitian seperti: prosiding ilmiah dalam jurnal internasional 
terakreditasi, proseding pada seminar berskala nasional, bahan ajar, 
buku (ber-ISBN), Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), visiting 
professor, keterlibatan mahsiswa mulai dari jenjang D3, D4, S1, S2 dan 
peningkatan sitasi. Para peneliti wajib melaksanakan sesuai ketentuan 
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yang ditetapkan pada tiap-tiap skema penelitian dan sudah diketahui 
dalam nota kesepahaman (MoU). 
 
Upaya publikasi berupa rangkuman skripsi/tesis/disertasi, kebijakan 
Universitas Padjadjaran mewajibkan mahasiswa/lulusan untuk 
mengunggah hasil penelitiannnya ke web Unpad melalui perpustakaan 
pusat (CISRAL) sebelum mengikuti wisuda,  dan mendorong untuk 
menyajikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah baik yang terakreditiasi 
mau pun tidak terakreditasi (sekurang-kurangnya memiliki ISSN) pada 
tingkat nasional dan internasional. Atau berupa buku yang relevan 
dengan bidang ilmunya, sekurang-kurannya memiliki ISBN. Kebijakan 
tersebut juga akan mempengaruhi terhadap keputusan yudisium 
kelulusan. 
 
Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Unpad 
dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional serta 
didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional.  
 
Dalam kurun waktu tiga tahun, Unpad telah menghasilkan 387 dipublikasi 
dipublikasi pada Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI,  1384 dipublikasi pada 
Jurnal ilmiah internasional, dan 858  dipublikasi pada Buku tingkat 
nasional, serta 91 dipublikasi pada Buku tingkat internasional. 
 
Hasil-hasil inovasi berupa Patent dan Hak Cipta telah didaftarkan. Dalam 
kurun waktu 2015-2017 Unpad telah memiliki 53 Patent dan Merek, serta 
931 Hak Cipta. 
 

Publikasi penelitian, karya inovatif dan rangkuman skripsi, thesis dan 
disertasi dapat diakses secara online dalam web jurnal terkait maupun 
dalam repository yang disediakan oleh Universtias Padjadjaran. 
http://repository.unpad.ac.id. 
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. 

Gambar G.16 Tampilan Unpad open repository abstrak skripsi 

 

 

Gambar G.17 Tampilan Unpad open repository abstrak thesis 
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Gambar G.18 Tampilan Unpad open repository abstrak disertasi 

 

 

Tabel G.9 Jumlah skripsi, thesis dan disertasi 

Jenis  Jumlah buku Jumlah Eksemplar 
Skripsi 28832 32562 
Thesis 3571 3571 
Disetasi 2179 2179 

10.  Kerjasama dengan Instansi yang Relevan 
 
Sebagai salah satu universitas negeri terbesar di Indonesia,  Unpad 
banyak  menerima tawaran kerja sama dari berbagai pihak, baik dari 
instansi di dalam maupun  luar negeri. Sehingga hal ini memudahkan 
Unpad untuk dapat mengembangkan kerja  sama dengan berbagai pihak.  
Namun demikian,  kerja sama yang dikembangkan dengan instansi mitra 
kerja sama harus relevan dengan program program Unpad, serta  
bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Unpad harus  
melakukan mekanisme seleksi calon mitra dan kelayakan kerja sama.  
 
Selama ini seluruh kerja sama yang dilakukan sudah diarahkan agar 
relevan dengan tugas dan fungsi Unpad yaitu untuk meningkatkan  
capain seluruh  rencana strategis  yang tercangkup pada statute dan 
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rencana strategis Unpad tahun 2015 – 2019. Serta untuk capaian visi dan 
misi Unpad.  
 
Sesuai dengan arahan yang tertuang pada Renstra Unpad 2015 – 2019 
bahwa program kerja sama saling menguntungkan dengan mitra strategis 
harus dirancang dan dibangun berdasarkan pada pola pengembangan 
kerja sama dalam kerangka Pentahelix, yaitu Academic – Business – 
Community – Government -  Community  - Media (ABCGM). Oleh 
kerena itu,  dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, jumlah kerja sama 
Unpad dengan mitra mitra strategis dalam negeri  sudah mencapai  389, 
yang tertuang pada MOU dan PKS.  Sedangkan kerja  sama dengan 
mitra strategis  luar negeri sebanyak 68 buah.  Semua kerja sama 
tersebut sudah dibangun berdasarkan pola pengembangan kerja sama 
dalam kerangka pentahelix untuk mendukung capaian target melalui 
program program prioritas  Unpad.  
 

 

Gambar G.19 Pola pengembangan kerja sama dalam kerangka 
Penthahelix 
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Gambar G.20 Jumlah mitra strategis Unpad dalam kerangka Pentahelix   
(Kerja Sama Dalam Negeri) 

Berdasarkan data jumlah mitra strategis  dalam kerangka pola pentahelix, 
kerja sama dalam negeri  dengan mitra bisnis (industry), komunitas dan 
media masih harus ditingkatkan.  Sementara data kerja sama luar negeri 
menunjukan bahwa kerja sama yang dilakukan  belum meluas dengan 
mitra selain perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya aktif dari 
dosen dosen sebagai PIC kerja sama tingkat fakultas  untuk menjajaki 
dan melakukan inisiasi kerja sama  saling menguntungkan dengan 
instansi instansi mitra strategis berdasarkan pada pola pengembangan 
kerja sama Pentahelix – ABGCM.  
 
Dalam rangka pencapaian target unpad, melalui pengembangan kerja 
sama, maka sesuai dengan Peraturan Rektor No. 5 tahun 2017 tentang 
kerjasama, Kerjasama yang akan dibangun dan dikembangkan dengan 
mitra harus berdasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut:  
1. Kepastian Hukum  
2. Keuntungan 
3. Kemanfaatan 
4. Transparansi 
5. Akuntabilitas 
6. Itikad Baik 
7. Tanggung Jawab 
8. Berkelanjutan 

Sementara calon mitra yang akan membangun kerja sama harus layak 
memenuhi kriteria kelayakan mitra yang sudah ditentukan oleh Unpad. 
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Kriteria tersebut berdasakan pada  Peraturan Rektor No. 5 tahun 2017 
adalah sebagai berikut: 
1. Kejelasan status hukum calon mitra  
2. Rekam jejak calon mitra  
3. Nilai strategis calon mitra 
4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra :  
5. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat 

pengembangan Unpad 
6. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja 

sama 
7. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi 
8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra 
9. Menghasilkan output/outcome akademik dan atau non akademik 
10. Memberikan impact dan atau kemaslahatan untuk masyarakat 
11. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra 

 
Berdasarkan prinsip prinsip kerja sama dan kriteria kelayakan mitra kerja 
sama yang sudah dijelaskan di atas, maka sejak tahun 2017 sudah 
dilakukan  seleksi  calon mitra melalui penilaian kelayakan kerja sama. 
Penilaian tersebut dilakuakn oleh pemrakarsa atau lebih dikenal sebagai 
Person In Charge (PIC) kerja sama di tingkat fakultas dan ditelaah ulang 
ditingkat universitas melalui Direktorat Kerja Sama dan Korporasi 
Akademik.  
 
Tujuan dari Penilain kelayakan kerja sama ini  adalah  agar kerja sama 
yang dikembangkan  relevan dengan target Unpad melalui program 
program prioritas.  Melalui standar  bobot kelayakan yang sudah 
ditentukan, maka PIC di fakultas serta unit unit yang terlibat  memiliki 
tanggung jawab untuk mengarahkan kerja sama ke arah  yang relevan 
dengan program program prioritas Unpad, sehingga kerja sama yang 
dikembangkan menghasilkan manfaat bagi Unpad dan juga bagi mitra 
kerja samanya.  

	

11. Lingkup kegiatan kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama 
penelitian, publikasi bersama, double degree, pertukaran mahasiswa 
dan dosen, kuliah umum dll. (yang menunjang dan relevan dengan 
tujuan dan program universitas) 

Pada saat ini, kerja sama  akademik yang sering dilakuakan dengan mitra 
mitra strategis Unpad adalah kerja sama dengan lingkup kegiatan : 

1 Pendidikan  
2 Penelitian 
3 publikasi bersama 
4 double degree 
5 pertukaran mahasiswa dan dosen 
6 seminar, lokakarya dan kuliah umum  



201	

	

7 Pelatihan, serta lainnya yang menunjang dan relevan dengan tujuan 
dan program universitas.  

Ligkup kerja sama  penelitian bersama (joint research)  bertujuan untuk 
meningkatkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan nasional yang 
bereputasi. Berbagai seminar dan konferensi bersama sudah banyak 
dilakukan di Unpad maupun di luar Unpad.  
Tantangan yang dihadapi adalah masih diperlukannya upaya upaya yang 
lebih maksimal dari dosen dosen ditingkat fakultas, untuk lebih 
memanfaatkan peluang peluang kerja sama  dalam lingkup kegiatan kerja 
sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta 
lingkup kerja sama lainnya dengan mitra mitra strategis Unpad yang  
sudah tertata pada kerangka  pola kerja sama  Pentahelix: ABGCM.  
 

12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. 
Hasil monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh 

mana capaian dan manfaat yang sudah diperoleh, serta untuk 
menentukan perlu atau tidaknya kerja sama dilanjutkan. Selama ini proses 
monitoring dan evaluasi dilakukan di tingkat fakultas dan universitas.  

 

13. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan. 
Di Unpad, hasil kerja sama yang  maksimal dan saling menguntungkan 
harus melalui tahapan pelaks anaan kerja sama sesuai dengan  Pedoman 
Pelaksanaan Kerja sama, tahapan tersebut  terdiri dari 

1. Perintisan program kerjasama: pada tahap ini, PIC dari masing 
masing fakultas harus mengarahkan semua kegiatan kerja sama 
menurut standard penilaian kelayakan kerja sama Unpad. Pada 
tahap ini nilai total kelayakan substansi harus  > 2.  

2. Pengesahan program kerja sama: penyusunan naskah 
MOU/PKS dilakukan berdasarkan azas saling menguntungkan 
dan hukum yang berlaku di Indonesia. Naskah MOU/PKS harus 
diperiksa oleh team legal Unpad, yang terdiri dari para ahli dalam 
bidang hukum.  Pada tahap ini nilai total kelayakan naskah kontrak 
harus = 132 

3. Pelaksanaan program kerja sama: dilakukan di fakultas atau di 
direktorat terkait 

4. Monitoring dan evaluasi program kerja sama: dilakukan oleh 
team fakultas dan universitas, untuk mengetahui aktivitas dan 
perkembangan target hasil kerja sama, serta untuk mengetahui 
capaian dari kegiatan kerja sama yang sedang dan sudah 
dilakukan.   

14. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama 
Kepuasan pihak pihak yang bekerja sama dengan Unpad diperlukan untuk 
membangun keberlanjutan program program kerja sama.  Pada saat ini, 
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kepuasan mitra dapat diketahui melalui  formulir kepuasan mitra yang 
disebar kepada mitra kerja sama, selain daripada itu juga dilakukan 
kunjungan dan komunikasi rutin untuk mendapat umpan balik terhadap 
kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan. 
 
Tantangan yang dihadapi adalah, tidak semua formulir kepuasan mitra 
yang disebarkan dapat dilengkapi dan dikembalikan oleh mitra, sementara 
kunjungan dan komunikasi rutin sering terlewatkan dikarenakan selama ini 
konsentrasi pelaksanaan kerja sama lebih banyak terfokus pada 4 tahap 
pelaksanaan kerja sama.  

Upaya selanjutnya yang akan dilakukan untuk identifikasi kepuasan mitra 
adalah melaui pemberdayaan Jabatan Fungsional Pranata Humas Unpad 
di tingkat fakultas maupun universitas. Sehingga komunikasi dengan mitra 
dapat dilakukan secara intents oleh tenaga profesianal dalam bidang 
kehumasan. 
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ANALISIS SWOT 
Strength (S) 
1. Dengan status PTNBH, DRPMI yang mengatur mekanisme penelitian, 

penerbitan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari 
berbagai sumber. 

2. Jumlah dan kompetensi dosen dan mahasiswa yang memadai. 
3. Ketersediaan dana penelitian/pengabdian  internal dan eksternal  
4. Partisipasi dosen terhadap kegiatan penelitian dan PPM sangat tinggi.  
5. Adanya mekanisme untuk menjaga kualitas penelitian, yaitu seleksi 

proposal, presentasi hasil lapangan, penulisan laporan dan artikel 
penelitian. 

6. Adanya program yang mengintegrasikan kegiatan pembelajaran, 
penelitian dan PPM yang melibatkan mahasiswa. 

7. Memiliki sarana untuk publikasi hasil penelitian dan PPM yang dikoordinir 
Universitas yaitu “Humaniora” dan “Jurnal Pengabdian kepada 
Masyarakat”. 

8. UNPAD memiliki institusi berupa Kawasan Sains dan Teknologi (STP)  
9. Jumlah Kerjasama penelitian/pengabdian dengan institusi 

riset/pendidikan tinggi dalam maupun luar negeri. 
10. Adanya mekanisme monitoring bagi kerjasama dengan lembaga lain. 
11. Manajemen penyelenggaraan penelitian/pengabdian/kerjasama yang 

efektif dan efisien 
12. Kebijakan PT mendukung penelitian unggulan. 
13. Aliansi strategis UNPAD dengan masyarakat terutama melalui 

Pemerintah Prov Jabar dan Maluku. 
14. Keragaman disiplin ilmu 
15. Citra dan reputasi Unpad di tingkat nasional dan internasional 
16. DRPMI memiliki panduan yang jelas untuk pelaksanaan PPM untuk 

memudahkan pihak luar melakukan kerjasama dengan pihak UNPAD 
17. Hasil PKM UNPAD memiliki impact positif untuk menyelesaikan 

permasahan masyarakat. 
18. Hasil PPM UNPAD dijadikan input pemutakhiran pembelajaran  dan 

penelitian oleh dosen. 
19. Hasil PPM diadopsi oleh lembaga dan masyarakat, seperti sasak gantung 

di Lembang, herbal drink, mobil listrik pengangkut sampah, makanan 
pendamping ASI dari ikan sidat, Anti Asam Urat dari Ekstrak Putri Malu. 

Weakness(W) 

1. Tidak semua dosen mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdiannya 
di jurnal ilmiah. 

2. Kurangnya kesadaran para dosen mendaftarkan hasil penelitiannya untuk 
mendapatkan perlindungan PATEN dan Hak atas Kekayaan Intelektual 
(HaKI). 

3. Perolehan output/outcome berupa produk hilir dan PATEN/HAKI belum 
sesuai harapan. 

4. Jumlah kerjasama dengan stakeholders (bisnis) masih kurang 
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5. Kerjasama pengabdian dengan pihak luar negeri masih kurang. 

Opportunity (O) 

1. Peningkatan dana penelitian dari institusi dalam negeri. 
2. Banyaknya tawaran kerjasama/ pendanaan kegiatan penelitian dan PPM 

dari dalam dan luar negeri. 
3. Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak, seperti Center 

Strategies Unpad (SDGs Center, BUMN Center, Common Center Unpad) 
yang menyediakan sumber data, fasilitas, dan pendanaan. 

4. Banyaknya permintaan masyarakat untuk melakukan PPM di wilayahnya. 
5. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni global. 
6. Pakta Internasional MEA, dll 
7. Tingginya tuntutan stakeholder terhadap hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 
8. Tuntutan peningkatan kualitas produk komersial 

Threat (T) 

1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan terjadinya 
pencurian atau duplikasi hasil penelitian para dosen, terutama yang 
belum memperoleh HaKI. 

2. Adanya Pakta MEA. AFTA, APEC, dll. 
3. Pemerintah membuka peluang bagi dosen/peneliti asing untuk mengajar 

di perguruan tinggi Indonesia. 
4. Dana riset di Kemenristekdikti semakin terbatas. 
5. Tingginya kompetisi riset antara institusi riset/pendidikan tinggi 
6. Kurangnya partisipasi masyarakat penerima manfaat PPM untuk 

menindaklanjuti kegiatan PPM yang telah dilakukan. 

  



205	

	

ANALISIS SWOT TENTANG PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 

    Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Strength (S) 

1. Dengan status PTNBH, DRPMI yang 
mengatur mekanisme penelitian, 
penerbitan, dan pengabdian kepada 
masyarakat dengan dana dari berbagai 
sumber. 

2. Jumlah dan kompetensi dosen dan 
mahasiswa yang memadai. 

3. Ketersediaan dana 
penelitian/pengabdian  internal dan 
eksternal  

4. Partisipasi dosen terhadap kegiatan 
penelitian dan PPM sangat tinggi.  

5. Adanya mekanisme untuk menjaga 
kualitas penelitian, yaitu seleksi 
proposal, presentasi hasil lapangan, 
penulisan laporan dan artikel penelitian. 

6. Adanya program yang mengintegrasikan 
kegiatan pembelajaran, penelitian dan 
PPM yang melibatkan mahasiswa. 

7. Memiliki sarana untuk publikasi hasil 
penelitian dan PPM yang dikoordinir 
Universitas yaitu “Humaniora” dan 
“Jurnal Pengabdian kepada 
Masyarakat”. 

8. UNPAD memiliki institusi berupa 

Weakness(W) 

1. Tidak semua dosen 
mempublikasikan hasil 
penelitian dan pengabdiannya 
di jurnal ilmiah. 

2. Kurangnya kesadaran para 
dosen mendaftarkan hasil 
penelitiannya untuk 
mendapatkan perlindungan 
PATEN dan Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HaKI). 

3. Perolehan output/outcome 
berupa produk hilir dan 
PATEN/HAKI belum sesuai 
harapan. 

4. Jumlah kerjasama dengan 
stakeholders (bisnis) masih 
kurang 

5. Kerjasama pengabdian 
dengan pihak luar negeri 
masih kurang. 
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Kawasan Sains dan Teknologi (STP)  
9. Jumlah Kerjasama 

penelitian/pengabdian dengan institusi 
riset/pendidikan tinggi dalam maupun 
luar negeri. 

10. Adanya mekanisme monitoring bagi 
kerjasama dengan lembaga lain. 

11. Manajemen penyelenggaraan 
penelitian/pengabdian/kerjasama yang 
efektif dan efisien 

12. Kebijakan PT mendukung penelitian 
unggulan. 

13. Aliansi strategis UNPAD dengan 
masyarakat terutama melalui Pemerintah 
Prov Jabar dan Maluku. 

14. Keragaman disiplin ilmu 
15. Citra dan reputasi Unpad di tingkat 

nasional dan internasional 
16. DRPMI memiliki panduan yang jelas 

untuk pelaksanaan PPM untuk 
memudahkan pihak luar melakukan 
kerjasama dengan pihak UNPAD 

17. Hasil PKM UNPAD memiliki impact 
positif untuk menyelesaikan permasahan 
masyarakat. 

18. Hasil PPM UNPAD dijadikan input 
pemutakhiran pembelajaran  dan 
penelitian oleh dosen. 

19. Hasil PPM diadopsi oleh lembaga dan 
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masyarakat, seperti sasak gantung di 
Lembang, herbal drink, mobil listrik 
pengangkut sampah, makanan 
pendamping ASI dari ikan sidat, Anti 
Asam Urat dari Ekstrak Putri Malu. 

Opportunity (O):  

1. Dana penelitian dari institusi dalam 
negeri. 

2. Banyaknya tawaran kerjasama/ 
pendanaan kegiatan penelitian dan 
PPM dari dalam dan luar negeri. 

3. Banyaknya tawaran kerjasama dari 
berbagai pihak, seperti Center 
Strategies Unpad (SDGs Center, 
BUMN Center, Common Center 
Unpad) yang menyediakan sumber 
data, fasilitas, dan pendanaan. 

4. Banyaknya permintaan masyarakat 
untuk melakukan PPM di 
wilayahnya. 

5. Perkembangan teknologi digital, 
revolusi industri 4.0 

6. Pakta Internasional MEA, AFTA, 
APEC, dll. 

7. Tingginya tuntutan stakeholder 
terhadap hasil penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 

8. Tuntutan peningkatan kualitas 

Strategi SO (menggunakan S untuk 
memanfaatkan O): 
1. Reformulasi peta jalan riset berbasis 

keunggulan lokal dengan orientasi 
nasional, regional, dan internasional. 

2. Perluasan kerjasama dibidang penelitian 
dan pengabdian dengan berbagai pihak 
(dalam maupun luar negeri). 

3. Penguatan kerjasama potensial untuk 
meraih pengakuan nasional dan 
internasional. 

4. Menjalankan sistem penjaminan mutu 
penelitian, PPM dan kerjasama tentang 
proses maupun hasil. 

5. Percepatan hilirisasi produk penelitian 
dan PPM 

Strategi WO (menghilangkan W 
dan memanfaatkan O) 

1. Penguatan kemitraan dan 
kolaborasi riset/PPM dengan 
stakeholders. 

2. Integrasi sistem informasi 
dibidang pendidikan, 
penelitian, pengabdian dan 
kerjasama.   

3. Perluasan kerjasama dengan 
instansi untuk meningkatkan 
jumlah PATEN dan HAKI. 
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produk komersial. 
Ancaman (T): eksternal 

1. Kemajuan teknologi komunikasi dan 
informasi memungkinkan terjadinya 
pencurian atau duplikasi hasil 
penelitian para dosen, terutama 
yang belum memperoleh HaKI. 

2. Adanya Pakta MEA. AFTA, APEC, 
dll. 

3. Pemerintah membuka peluang bagi 
dosen/peneliti asing untuk mengajar 
di perguruan tinggi Indonesia. 

4. Dana riset di Kemenristekdikti 
semakin terbatas. 

5. Tingginya kompetisi riset antara 
institusi riset/pendidikan tinggi 

6. Kurangnya partisipasi masyarakat 
penerima manfaat PPM untuk 
menindaklanjuti kegiatan PPM yang 
telah dilakukan. 

Strategi ST (gunakan S untuk 
menghindarkan T) 

1. Melakukan konsolidasi dengan berbagai 
stakeholders terkait bidang 
penelitian/PPM dan Kerjasama.  

2. Konsolidasi antar civitas akademika 
untuk peningkatan fasilitasi, sarana 
prasarana (dana) untuk meningkatkanan 
efektivitas dan efisiensi penelitian/PPM 

3. Konsolidasi antar unit kerja/lembaga 
untuk meningkatkan perolehan 
Paten/HAKI. 

Strategi WT (minimalkan W 
untuk menghindarkan T) 

1. Reorientasi penelitian 
berbasis produk 
unggulan/strategis untuk 
substitusi impor dan atau 
promosi ekspor. 

2. Konsolidasi dengan industri 
untuk meningkatkan daya 
saing 
penelitian/PPM/kerjasama. 

3. Meningkatkan kualitas dan 
kompetensi SDM agar mampu 
bersaing dengan PT asing 
yang memasuki Indonesia. 

4. Meningkatkan kerjasama 
dengan instansi untuk 
melindungi PATEN dan 
kekayaan intelektual. 
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BAB II 
 

ANALISIS SWOT INSTITUSI 
 
 
 
Faktor Kekuatan : 
 
Dalam perioda observasi 2015/2016, 2016/2017 sampai dengan tahun akademik 
2017/2018 tercatat sebanyak  140 Program Studi di Unpad (tersebar pada tiga 
jenjang pendidikan D4, S1, S2, S3, Profesi), telah terakreditasi. SPM Unpad adalah 
unit kerja yang mendapat delegasi dari Rektor untuk mengoordinasikan kegiatan 
penjaminan mutu bidang akademik di lingkungan Unpad. Kegiatan yang dilakukan 
SPM Unpad antara lain, memberikan pembinaan, mengadakan pelatihan aditor dan 
asesor, melaksanakan pendampingan, dan melaksanakan audit mutu akademik 
internal. Signifikansi keberadaan SPM Unpad di antaranya ditunjukkan oleh prestasi 
dalam hal  jumlah program studi terakreditasi peringkat A sebanyak 112 program 
studi atau 80% dari jumlah program studi yang ada di lingkungan Unpad. Hal ini 
berefek pada raihan Unpad termasuk dalam 10 besar QS World University Ranks 
Tahun 2018 
 
Sistem pengelolaan sumber daya manusia di Unpad menganut prinsip meritrokrasi 
untuk mendapatkan SDM terbaik yang didukung peraturan dan pedoman yang 
sangat lengkap. Hal tersebut telah membuat Tridharma perguruan tinggi dijalankan 
oleh dosen yang berkualifikasi S-2/Sp dan S-3/ dengan kecukupan 1 : 20. Dukungan 
institusional terhadap  prestasi  dosen baik dengan diterbitkannya peraturan-
peraturan rektor berkaitan dengan peningkatan prestasi dosen . Pengembangan 
kualifikasi dan kompetensi dosen dilakukan secara terencana melalui berbagai 
kegiatan didukung peraturan-peraturan, pedoman dan SOP. Hal ini telah 
menghasilkan sebanyak 145 orang dosen Unpad telah memiliki jabatan Gurubesar 
dan sebanyak  801 atau 45,8% SDM dosen Unpad merupakan dosen dengan 
kualifikasi Doktor (S-3). Sebanyak  887 atau 50.8% SDM dosen Unpad merupakan 
dosen dengan kualifikasi Magister (S-2), di antara jumlah dosen dengan kualifikasi 
Magister tersebut 640 orang atau 36,6% di antaranya tengah menempuh Program 
Doktoral (S-3) di dalam dan luar negeri. Ini artinya beberapa tahun ke depan SDM 
Unpad lebih dari 80% dosen Unpad merupakan dosen dengan kualifikasi Doktor. 
Pada tahun 2018 Unpad termasuk ke dalam 10 besar QS World University Ranks. 
Reputasi Unpad .yang sangat baik menyebabkan tingginya peminatan untuk masuk 
ke Unpad, selama tujuh (7) tahun berturut-turut Unpad merupakan universitas 
dengan peminat teringgi.  Tahun 2018  Unpad hanya menerima 3% peserta 
SNMPTN yang hanya memilih pilihan 1. Sejak tahun akademik 2015/2017, jumlah 
pendaftar sebagai calon mahasiswa unpad selalu di atas 85.000 orang. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Unpad termasuk salah satu perguruan tinggi pavorit di 
indonesia. setiap tahun, rata-rata mahasiswa baru yang diterima dan aktif mengikuti 
proses belajar mengajar sekitar 6000 orang. Saat ini terdapat 1215 mahasiswa asing 
yang belajar di Unpad melalui program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, 
Darmasiswa, pada program studi reguler maupun double degree.  Jumlah student 
body di Unpad yang mencapai sekitar 35.000 mahasiswa menjadi salah satu 
kekuatan motivasi terselenggarannya  proses pendidikan yang bermutu. 
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Dalam menjalankan pendidikan tinggi, Unpad telah memiliki struktrur organisasi dan 
perangkat pendukung yang efektif. Unpad memiliki sistem tata pamong yang 
memungkinkan terlaksananya sistem tersebut secara konsisten terhadap prinsip-
prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong juga sistem 
ketatapamongan yang baik, mencakup kelembagaan, instrumen, perangkat 
pendukung, serta kebijakan dan peraturan juga kode etik dalam pemenuhan 5 pilar 
(1) Kredibel, (2) Transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab dan (adil). 
Struktur organisasi tersebut pada dasarnya telah memiliki kekuatan hukum dengan 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta 
Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720) yaitu terdiri atas organ Majelis Wali 
Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik (SA). 
Dasar hukum tersebut selanjutnya menjadi pedoman dan acuan dalam mekanisme 
kerja menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) dari setiap unit kerja. 
Dengan demikian, unpad juga memiliki konsepsi pengembangan yang jelas dan 
terarah. komitmen dan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan program/ 
kegiatan akademik telah mengikuti standar satuan pendidikan yang jelas.  
 
 
Untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance, Unpad memiliki sistem 
pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat lengkap, transparan, dan 
akuntabel, meliputi aspek: (1) Perencanaan, (2) Rekruitmen, Seleksi dan 
Pemberhentian Pegawai, (3) Orientasi dan Penempatan Pegawai, (4) 
Pengembangan Karier, dan (5) Remunerasi, Penghargaan, dan Sanksi. 
Sistem pengelolaan SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Padjadjaran 
(Unpad) berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang�Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, 
untuk SDM Unpad non-PNS diatur oleh Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran 
No. 11 tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran Non-
Pegawai Negeri Sipil. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas 
Padjadjaran (Unpad) berada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang 
Keuangan dan Sumber Daya. 
 
Unpad memiliki unit-unit struktural dan non struktural untuk mendukung sistem tata 
pamong yang baik. Unit-Unit tersebut didukung oleh sejumlah sumber daya manusia 
(SDM) dengan kualifikasi yang memadai. untuk mendukung penyelenggaraan 
akademik yang berkualitas, Unpad juga telah mengembangkan Sistem Penjaminan 
Mutu (SPM) untuk mengukur kualitas proses belajar mengajar berdasarkan 
standarisasi yang terukur, serta sistem informasi akademik dan manajemen untuk 
memantau dan mengevaluasi proses pendidikan. semua fakultas di lingkungan 
Unpad dan Program Pascasarjana pada dasarnya telah memiliki kelembagaan SPM. 
Berbagai pelatihan bagi pelaksana di tingkat universitas dan fakultas telah dilakukan 
agar sistem evaluasi proses belajar mengajar dapat berjalan baik; diantaranya 
pelatihan SPM dan Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). keberadaan 
Pedoman Etika Akademik dan Tata Laku Sivitas Akademika Universitas 
Padjadjaran, serta lembaga Satuan Pengawas Internal (SPI), pada dasarnya juga 
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merupakan perangkat untuk memantau proses pendidikan dan kinerja unit-unit tata 
pamong di Unpad.  
 
Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan, Unpad memiliki Sarana dan prasarana 
untuk menjamin kelancaran program-program tridharma perguruan tinggi telah 
tersedia dengan memadai. Selain gedung rektorat yang menjadi pusat kegiatan 
administrasi, setiap fakultas telah memiliki gedung masing-masing. Kampus Unpad 
yang bertempat di Kota Bandung berada di 22 lokasi, di atas lahan seluas 250.526 
m2. Kampus di Kabupaten Bandung berada di 2 lokasi, yakni di Kompleks SPLPP 
Ciparay dan Kompleks SPLPP Arjasari yang memiliki 8 gedung dengan  luas 2.305 
m2 berdiri di atas lahan seluas 2.064.490 m2. Kampus Jatinangor terdiri dari 22 
lokasi di atas lahan seluas 1.794.540 m2.  Adanya political will dari pimpinan unpad 
untuk membangun ruang praktikum dan ruang kuliah bersama khususnya untuk 
mata kuliah dasar juga menjadi faktor positip untuk pengembangan pendidikan. 
akses terhadap sarana dan prasarana akademik pada dasarnya sangat mudah, 
terlebih setelah dikembangkannya information communication technology (ict); 
walaupun masih harus terus dikembangkan. 
 
Untuk mendukung sistem ICT, Unpad juga telah mengembangkan berbagai 
prasarana pendukung, seperti digital library, serta perangkat proses pembelajaran e-
learning. Motivasi civitas akademika unpad untuk mengintegrasikan seluruh 
hardware secara terpadu cukup baik, khususnya  untuk memanfaatkan perangkat 
secara efisien dan efektif, serta mendukung integrasi data secara online. Partisipasi 
stakeholders dalam pengembangan ICT pada dasarnya sangat baik.  
 
Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, unpad menempuh berprinsip 
pada fleksibilitas kurikulum sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
zaman. perencanaan kurikulum selalu melibatkan peran stakeholders, sehingga 
kurikulum yang dikembangkan selalu telah mempertimbangkan kebutuhan-
kebutuhan pengguna. Salah satu implementasi prinsip tersebut adalah kebijakan 
yang mendukung pengembangan program studi transdisipliner.  
Pengembangan kurikulum di Universitas Padjadjaran saat ini telah memerhatikan 
KKNI dan dilakukan review berkala untuk selalu melakukan pemutakhiran bahan 
ajar. Bentuk peraturan kebijakan pengembangan kurikulum yang diterapkan di 
Universitas Padjadjaran adalah: (1) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran yang 
terkait SPM (Satuan Penjaminan Mutu) nomor 40 tahun 2016 tentang organisasi dan 
tata kerja pengelola Universitas Padjadjaran pasal 3, pasal 29 dan pasal 30. (2) 
Peraturan Rektor no 40 tahun 2017 tetang perubahan kedua Peraturan Rektor No 
40 tahun 2016. (3) Panduan penyusunan kurikulum PT tahun 2016. (4) SK Rektor 
Tim Pengkaji dan Pengembangan Kurikulum Nomor 2012/UN6.RKT/HK/2017 
tanggal 1 Agustus 2017. 
Dukungan kerjsama dengan stakeholders cukup memadai terutama dari pemerintah 
daerah. kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam ketiga bidang 
Tri Dharma perguruan tinggi, di dalam maupun di luar negeri, telah dirintis sejak 
tahun 1990-an. Selama ini seluruh kerja sama yang dilakukan sudah diarahkan agar 
relevan dengan tugas dan fungsi Unpad yaitu untuk meningkatkan  capaian seluruh  
rencana strategis  yang tercangkup pada statuta dan rencana strategis Unpad tahun 
2015 – 2019 serta untuk capaian visi dan misi Unpad. Sesuai dengan arahan yang 
tertuang pada Renstra Unpad 2015 – 2019 bahwa program kerja sama saling 
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menguntungkan dengan mitra strategis harus dirancang dan dibangun berdasarkan 
pada pola pengembangan kerja sama dalam kerangka Pentahelix, yaitu Academic – 
Business – Community – Government -  Community  - Media (ABCGM). Oleh kerena 
itu,  dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, jumlah kerja sama Unpad dengan 
mitra mitra strategis dalam negeri  sudah mencapai  389, yang tertuang pada MOU 
dan PKS.  Sedangkan kerja  sama dengan mitra strategis  luar negeri sebanyak 68 
buah.  Semua kerja sama tersebut sudah dibangun berdasarkan pola 
pengembangan kerja sama dalam kerangka pentahelix untuk mendukung capaian 
target melalui program program prioritas  Unpad. 
 
Dalam bidang pengembangan kelembagaan, kemampuan institusi (khususnya SDM) 
dalam mengajukan proposal perolehan hibah kompetisi dan kerjasama sudah 
sangat baik; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir 
bersama-sama dengan Wakil Duta Besar Amerika Serikat, Brian McFeeters, 
meluncurkan kegiatan USAID’s Sustainable Higher Education Research Alliances 
Program (USAID SHERA) senilai $20 Juta Dolar AS dalam bentuk hibah penelitian 
untuk lima perguruan tinggi di Indonesia, dan Unpad terpilih di dalamnya.  Kegiatan 
ini ditujukan untuk  meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menghasilkan 
penelitian-penelitian bertaraf internasional. USAID SHERA bekerja sama dengan 
Kemenristekdikti untuk membangun CCR pada perguruan tinggi dengan topik yang 
didasarkan pada prioritas penelitian di Indonesia, yaitu: Universitas Indonesia (UI) 
untuk topik Urban Development and Planning, Institut Teknologi Bandung (ITB) 
untuk topik Innovative Technologies, Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk topik 
Public Health and Infection Disease, Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk topik 
Environment, Energy and Maritime Sciences, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
untuk topik Food Security and Self Sufficiency. 
Kebijakan pengelolaan dana Unpad PTN Badan Hukum dituangkan dalam Peraturan 
Rektor No. 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Unpad PTN Badan 
Hukum, yang ruang lingkupnya mencakup keuangan dan pengelolaan keuangan 
Unpad. Dana pengembangan penelitian unggulan untuk merangsang para dosen 
melakukan penelitian dialokasikan sebanyak 25% sedangkan dana untuk 
remunerasi sebagai faktor yang menjadi daya motivasi SDM untuk memberikan 
kinerja terbaik adalah sebesar 57% dari perolehan total.  
 
 
 
 
Faktor Kelemahan : 
 
Saat ini Akreditasi Internasional program studi di Unpad masih sedikit, hal ini 
memerlukan kerja keras dan profesionalisme yang tinggi dalam upaya mewujudkan 
kondisi yang ideal untuk penyelenggaraan suatu institusi pendidikan tinggi. Kondisi 
tersebut sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik internal maupun 
external (stakeholder). Akreditasi Internasional harus diprogramkan di tingkat 
Universitas maupun fakultas. Penyelenggaraan Hukum dan Tatalaksana  di Unpad 
memang telah dirintis sejak lama. Namun demikian, dalam perkembangannya belum 
diperoleh hasil yang maksimal, belum semua pendidik dan tenaga kependidikan 
menyadari pentingnya standar mutu dan penjaminan mutu,di samping itu hasil 
evaluasi internal belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Satuan Penjaminan Mutu 
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Unpad  juga belum memiliki SDM pendukung yang memadai. Masalah independensi  
juga  menyebabkan kewenangan evaluasi SPM bersifat terbatas.Sistem penjaminan 
mutu belum berdampak signifikan pada budaya mutu tridharma  
 
Unpad masih harus mengintegrasikan Sistem Informasi Akademik dan Manajemen 
yang antar semua unit kerja struktural dan non struktural. Ketersediaan IT 
(khususnya perangkat keras) masih belum merata di setiap fakultas. Integrasi 
terhadap kampus-kampus Unpad yang tersebar baik di Bandung maupun di luar 
Kota Bandung juga masih memerlukan uopaya keras. Diperlukan  transformasi  
kampus Unpad serta Kawasan Sains dan Teknologi unpad  sebagai hub antar 
bridger pentahelix untuk menjamin  hilirisasi produk unggulan 
 
Persaingan pasar tenaga kerja menuntut kualitas lulusan perguruan tinggi tinggi 
sehingga tingkat persaingan akan semakin ketat. Kualitas lulusan Unpad harus terus 
ditingkatkan agar sesuai dengan keinginan pasar atau stakeholders. Kendala yang 
dihadapi dalam program peningkatan mutu lulusan adalah belum ada kajian 
akademik mengenai analisis mendalam tentang efektifitas kurikulum di dunia kerja. 
Salah satu pertanyaan mendasar adalah setelah  berapa lama lulusan bekerja untuk 
dapat mengaplikasikan semua kompetensi yang dimuat dalam kurikulum. 
Kompetensi  mahasiswa juga masih memerlukan peningkatan . Beberapa kebijakan 
yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian kompetensi mahasiswa adalah: (1) 
Penerapan sistem pembelajaran student-centered learning atau active learning di 
Universitas Padjadjaran; (2) Integrasi perkuliahan (hard skills + soft skills) dengan 
kegiatan kemahasiswaan (kegiatan minat, bakat dan penalaran); dan (3) Inisiasi 
pengintegrasian riset ke dalam pembelajaran. Beberapa program studi, melibatkan 
mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, dengan tujuan untuk mendidik 
mahasiswa dalam hal integritas, komitmen, berpikir kritis-analisis, dan belajar 
meneliti serta perilaku baik lainnya. Selain itu, bermanfaat dalam menyediakan topik 
untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Bila mengacu pada standar nasional 
mengenai ruangan maka prasarana yang ada masih masih perlu dilakukan 
pembenahan dan penataan kembali.  
 
 
 
Faktor Peluang : 
 
Status PTNBH Unpad saat ini memberikan otonomi Pengelolaan keuangan. Hal ini 
dimanfaatkan Unpad untuk  mengimplementasikan  program-based 
budgeting.Otonomi pengelolaan keuangan saat ini  masih memerlukan penyesuaian. 
Sumber dana yang diperoleh Unpad relatif kurang beragam. Sumber pendanaan 
masih difokuskan pada anggaran rutin (APBN) yang masih cukup besar sehingga 
pendanaan untuk investasi pengembangan sarana dan prasarana masih bersumber 
dari APBN.Pendapatan Unpad sebagian besar masih bersumber dari dana 
pendidikan (masyarakat). 
 
Regulasi pemerintah untuk Pengelolaan keuangan PTNBH mengijinkan menerapkan 
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
pengguna. Status PTNBH  ini  memberi peluang untuk pengembangan Unpad 
menuju kemandirian. Status ini juga memberi konsekuensi terrsedianya struktur 
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organisasi dan perangkat pendukung yang memadai yang memudahkan Unpad 
dalam mengelola sumberdayanya untuk mewujudkan Good Governance. Reputasi 
unpad yang baik telah merlahirkan banyakn tawaran kerjasama/ pendanaan 
kegiatan penelitian dan PPM dari dalam dan luar negeri serta tawaran kerjasama 
dari berbagai pihak, seperti Center Strategies Unpad (SDGs Center, BUMN Center, 
Common Center Unpad) yang menyediakan sumber data, fasilitas, dan pendanaan. 
Sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap berbagai keilmuan yang ada di 
Unpad, banyak permintaan masyarakat untuk melakukan PPM di wilayahnya. 
Produk-produk unggulan yang dihasilkan Unpad terus berkembang sehingga 
menjadi potensi besar untuk kebutuhan solusi masalah nasional.  
Daya serap pengguna dan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas sebagai salah 
satu output perguruan tinggi menuntut  sistem tata pamong yang baik dari perguruan 
tinggi.  Unpad memiliki sumberdaya untuk menggunakan peluang mengingat Unpad 
memiliki  SDM, dana, waktu serta sarana-prasarana yang memungkinkan penataan 
grand design struktur organisasi  yang efektif dan efisien. Ketersediaan SDM 
(dosen) berkualifikasi cukup tinggi, jumlah mahasiswa yang besar sebagai input 
pada dasarnya merupakan kekuatan daya saing jika dikelola dengan baik; serta 
pencitraan yang baik.. Berbagai peluang yang dimiliki Unpad adalah kesempatan 
kerjasama di dalam dan di luar negeri (negeri melalui Bappenas), Undang-Undang 
Sisdiknas, RUU Badan Hukum Pendidikan, dan produk-produk hukum serta 
perundangan pemerintah akan mengubah secara mendasar struktur, manajemen, 
dan etos kerja sehingga akan menjadikan Unpad lebih profesional ke 
tepan,terbukanya kesempatan untuk melakukan studi lanjut yang didanai pihak 
eksternal, terbuka kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam dan 
luar negeri untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM, terbitnya kebijakan 
Pemerintah Tentang ASN terkait Aparatur Sipil Negara telah diperkuat dalam 
peraturan pemerintah No 11 tahun 2017 yang mempertegas kedudukan Jabatan 
Fungsional sebagai jabatan yang akan menjadi dasar pegawai operasional dan 
analis dalam tubuh instansi pemerintah dan terbukanya kesempatan untuk 
melakukan diseminasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasinal yang 
bereputasi 
 
Unpad memiliki Tim Pengkaji dan Pengembangan Kurikulum. Tim ini dibentuk 
berdasarkan SK Rektor No. 2012/UN6.RKT/HK/2017, dengan tugas mengevaluasi 
dan menganalisis kurikulum yang ada di Universitas Padjadjaran, membuat buku 
pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, menelaah pelaksanaan 
kurikulum di fakultas dan program studi, dan melakukan perencanaan untuk 
implementasi Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNI. 
Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum yang menjadi acuan  program studi 
dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang komprehensif, 
terintegrasi, relevan, sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan 
keilmuan.Tim ini mewajibkan dosen untuk selalu memperbaiki kontrak pembelajaran, 
GBPP, dan SAP. Untuk mengembangkan kurikulum, Unpad juga memberdayakan 
kerjasama baik nasional maupun internasional. Fakultas/ program studi yang sudah 
maju/ mapan ( berakreditasi ninternasional) berbagi pengalaman, menularkan 
kemampuan kepada fakultas/ program studi lain yang memerlukan pengembangan 
kurikulum.  
 



215	

	

Unpad memiliki reputasi yang baik dan akuntabel dalam hal tata kelola perguruan 
tinggi, sehingga menjadi modal dalam mengembangkan kerjasama dengan 
pemangku kepentingan lain, baik dalam hal pelaksanaan tridharma maupun aspek-
aspek lain yang menunjang tridharma, seperti keuangan dan manajerial. Unpad 
menggalakkan usaha-usaha penggalangan dana untuk melaksanakan 
pengembangan akademik melalui kerjasama dan keikutsertaan dalam hibah 
kompetisi dengan membentuk tim tim yang handal.  Produk-produk unggulan yang 
dihasilkan Unpad terus berkembang sehingga menjadi potensi besar untuk dikelola 
sebagai sumber pendapatan alternatif.Peningkatan Pendapatan Unpad yang 
diperoleh dari sumber-sumber pendanaan selain APBN juga terus terjadi .  
 
Saat ini, kesempatan berkompetisi untuk memperoleh hibah penelitian di tingkat 
nasional maupun internasional sangat terbuka. Banyaknya tawaran dana hibah 
penelitian dari lembaga penelitian nasional, departemen terkait, serta universitas dari 
luar negeri serta adanya kepercayaan dunia industri dan lembaga-lembaga lain 
dalam bidang penelitian dapat memperluas jalinan kerjasama. Hal tersebut secara 
langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Unpad. 
 
Rancangan pengembangan sistem informasi dituangkan dalam bentuk blue print 
pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi di Universitas 
Padjadjaran sejak tahun 2011–2014.Pengembangan IT dari institusi untuk 
meningkatkan pelayanan kepada sivitas dan masyarakat, secara cepat, akurat, 
lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Selain 
menyediakan fasilitas on campus connectivity devices (intranet), DIREKTORAT 
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI juga menyediakan dan mengelola 
fasilitas global connectivity devices (internet) di Unpad. Fasilitas internet yang 
dikelola oleh DIREKTORAT PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI didukung 
oleh jaringan lokal kabel dan jaringan nirkabel. Masing-masing jaringan memiliki dua 
dermakasi wilayah yaitu jaringan kampus Jatinangor dan jaringan kampus Dipati 
Ukur. Koneksi internet didiukung oleh penyediaan titik-titik hotspot di seluruh 
lingkungan unpad yang berjumlah lebih dari 90 titik. Seperti halnya akses intranet, 
akses internet juga tersedia selama 24 jam sehari non stop bagi seluruh sivitas 
akademika Unpad.  
 
Dengan fasilitas internet yang memiliki kapasitas bandwidth sangat besar (11,7 
kbps/user) maka seluruh sivitas akademika dapat mengakses sistem informasi yang 
dikelola oleh Unpad maupun informasi-informasi lain yang bermanfaat untuk 
pengembangan sistem pembelajaran dan pengembangan pelayanan administrasi 
perkantoran di Unpad dengan mudah dan cepat. Seluruh sivitas akademika Unpad 
dapat mengakses fasilitas internet mempergunakan sistem autentifikasi pribadi 
(Padjadjaran Authentication System Identify – PauS ID). 
Fasilitas internet sebagai fasilitas pendukung sistem pembelajaran dapat digunakan 
sebagai sarana pendukung sistem pembelajaran e-learning (contohnya: 
pemanfaatan aplikasi online e-learning dan web video streaming) dan akses online 
ke koleksi perpustakaan pusat (CISRAL) melalui fasilitas electronic library dan 
electronic journal).  
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Faktor Tantangan : 
 
Infiltrasi Perguruan tinggi luar negeri ke Indonesia, semakin menuntut dihasilkannya 
program pendidikan yang bermutu. Kalah cepat meresponi tuntutan tersebut akan 
menurunkan performa kompetitif Unpad.Situasi persaingan pendidikan tinggi 
semakin berat. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya perguruan tinggi lain yang 
berkualitas. Unpad dituntut untuk melakukan perbaikan sistem tata pamong 
sehingga semakin kompetitif dan efisien; dengan cara mengimplementasikan 
“paradigma baru pendidikan tinggi” secara konsisten. Tuntutan good governance 
(pemeringkatan dari Kemenristekdikti,implementasi Sistem Penjaminan Mutu 
Internal sesuai Undang-Undang non 12 tahun 2012, Anugrah Widyapadhi Ditjen 
Inovasi, QS star Response)  terhadap kinerja perguruan tinggi menyebabkan unit-
unit  tata pamong di lingkungan Unpad harus cepat tanggap merespon setiap 
perubahan kebijakan.  
 
Sebagai institusi yang bersifat public service, penyelenggaraan administrasi harus 
ramah, terukur, dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholders-nya. Masa depan 
SDM unpad juga dipengaruhi oleh tantangan tidak seimbangnya alokasi formasi 
rekrutmen dosen baru dengan jumlah dosen yang pensiun 
 
Beberapa tantangan yang sangat penting untuk dicarikan upaya penanganannya 
secara sistematik  adalah masa tunggu lulusan panjang, gaji pertama lulusan kecil, 
lulusan kadangkala tidak bekerja di bidangnya (missmatch),Rekam Jejak Pekerjaan 
Saat ini dan masukan perbaikan terhadap kurikulum prodi. 
 
Unpad memiliki sistem informasi untuk pengelolaan prasaran dan sarana yang 
transparan akurat dan cepat dengan bandwith sebesar 4GB. Unpad juga telah 
mengembangkan fasilitas Command Center sebagai sarana untuk mendukung 
kinerja pimpinan UNPAD dalam pengambil keputusan. 
Tantangan ke depan adalah mengoptimalkan pemanfaatan jaringan tersebut bagi 
setiap sivitas akademika dan mendorong kerjasama pemanfaatan di bidang ICT 
dengan institusi atau lembaga lain. Diperlukan suatu grand design perencanaan 
yang dapat mengakomodasi berbagai program, namun juga dapat mengantisipasi 
berbagai problem yang muncul sesuai perkembangan globalisasi yang berbasis 
ICT.Tantangan lain yang harus diantisipasi adalah SDM yang menguasai sistem 
keamanan informasi atau cyber security masih terbatas 
 
Infrastruktur jaringan komunikasi data sudah cukup baik. Hal ini diperlihatkan pada 
hampir semua unit kerja memiliki sambungan internet, ruang manajemen, ruang 
dosen , laboratorium , Ruang kuliah, dan perpustakaan semua sudah tersambung ke 
internet. Namun demikian perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan kecepatan 
akses dan stabilitas koneksi.  
 
Dalam kaitannya dengan SPM, beberapa kendala yang menjadi tantangan ke depan 
adalah peningkatan standar tridharma dalam taraf internasional.Internasionalisasi 
menjadi tantangan berat karena standar pendidikan, penelitian dan pelayanan 
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masyarakat selain harus terintegrasi juga berbasis outcome , benefit dan Impact 
serta memiliki International outlook. 
 
Kinerja penelitian merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian universitas 
oleh DIKTI maupun masyarakat. Di bidang penelitian, jumlah penelitian dan kualitas 
penelitian masih harus ditingkatkan dan menjadi tantangan bagi sivitas akademika 
untuk memperbaikinya. Berbagai tantangan terkait penelitian adalah sebagai berikut:  
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan terjadinya pencurian 
atau duplikasi hasil penelitian para dosen, terutama yang belum memperoleh HaKI, 
adanya Pakta MEA. AFTA, APEC,, pemerintah membuka peluang bagi 
dosen/peneliti asing untuk mengajar di perguruan tinggi Indonesia, dana riset di 
Kemenristekdikti semakin terbatas, tingginya kompetisi riset antara institusi 
riset/pendidikan tinggi, dan tuntutan outcome luaran riset yang memilki benefit 
terhadap pemecahan masalah nasional. 
 

A. Analisis antarkomponen  

Berdasarkan paparan evaluasi diri pada 7 komponen yang telah disampaikan di atas 
disusun rangkuman dari SWOT antar komponen Universitas Padjadjaran mengacu  
penjelasan dari Panduan Evaluasi Diri . Rangkuman SWOT dibagi ke dalam empat 
bagian yakni:Masukan, Proses, Keluaran/Hasil, dan Dampak sebagai berikut: 

 Masukan, mencakup: 
1.   Visi dan misi program studi. 
2.   Tujuan dan sasaran. 
3.   Mahasiswa. 
4.   Sumberdaya manusia. 
5.   Kurikulum. 
6.   Sarana dan prasarana. 
7.   Pembiayaan. 
 
Proses, mencakup: 
1.   Tatapamong (governance). 
2.   Pengelolaan program. 
3.   Kepemimpinan. 
4.   Proses pembelajaran. 
5.   Suasana Akademik. 
6.   Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 
 
 Keluaran/Hasil, mencakup: 
1.   Lulusan. 
2.   Keluran lainnya: publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian 
dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb. 
 
Dampak, mencakup: 
1.   Sistem informasi. 
2.   Sistem peningkatan dan penjaminan mutu. 
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1. Analisis SWOT untuk Masukan   
   I n  t  e r n  a  l 

  Kekuatan (S)  : Kelemahan (W) : 

  • Visi dan misi Unpad dijadikan 
pedoman, dan rambu-rambu 
serta acuan pelaksanaan renstra, 
pelaksanaan misi, pencapaian 
tujuan melalui strategi dan 
relevan terhadap permasalahan 
nasional dan internasional 

• Reputasi Unpad(peminat 
tertinggi  selama 7 tahun). Tahun 
2018  hanya menerima 3% 
SNMPTN pilihan 1. 

• Kompetensi dosen (tren lebih 
dari 80% dosen Unpad 
berkualifikasi Doktor). Tenaga 
kependidikan  bersertifikat 
sesuai  jabatan fungsional  

• Program Doktor  by research 
dan program fast track strata S2 
ke S3 meningkatkan  lulusan 
tepat waktu dan publikasi 
internasional 

• Kesiapan sarana dan prasarana 
untuk mengintegrasikan aktivitas  
tridharma ( Gedung Komunitas 
Unggulan, pengembangan 
kampus (Dipatiukur, Jatinangor, 
dan Arjasari), 
 

• Kemandirian finansial 
dan penerimaan 
nontuition fee  

• Akreditasi internasional  
• Integrasi Tridharma 

yang berorientasi pada 
pembangunan nasional 

• Program ekspansi  
Unpad ke Manca 
Negara   (inward 
looking) 

• Ketidakpastian alokasi 
anggaran infrastruktur 
dari Pemerintah Pusat 
kepada PTN Badan 
Hukum  

E 
 k

  s
  t

  e
 r 

 n
  a

  l
 

 Peluang (O) : 

• Skema kerjasama Kementerian 
Negara Pemuda dan Olahraga 
RI  

• Kerjasama dengan Jepang 
untuk hilirisasi produk unggulan  

• Regulasi pemerintah untuk 
Pengelolaan keuangan PTNBH 
mengijinkan menerapkan 
praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat pengguna 
 
 

Strategi S-O : 

• Pembangunan Pusat Akuatik 
kerjasama Kementerian 
Negara Pemuda dan Olahraga 
RI 

• Integrasi segi tiga transformatif 
kampus Unpad serta Kawasan 
Sains dan Teknologi unpad 
(hub antar bridger pentahelix) 
untuk hilirisasi produk 
unggulan 

Strategi W-O : 

• Sistematisasi Integrasi 
Tridharma yang 
berorientasi pada 
pemecahan masalah 
pembangunan nasional 
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 Ancaman (T) : 

 
• Infiltrasi perguruan tinggi asing  
• Meningkatnya tuntutan 

pengguna dari pasar kerja 
terhadap kompetensi 
lulusan yang spesifik 

Strategi S-T : 

• Peningkatan kualitas sumber 
daya manusia berkarakter 
RESPECT 

• SMART ASN. 

Strategi W-T : 

• Boosting produktivitas 
kinerja tridharma skala 
internasional 
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2. Analisis SWOT untuk Proses [Tatapamong (governance), 
Pengelolaan program, Kepemimpinan, Proses pembelajaran, 
Suasana Akademik, Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat. 

   I n  t  e r n  a  l 

  
Kekuatan (S)  : Kelemahan 

(W) : 

  • Tata pamong telah tertata 
dengan baik sehingga 
proses penyelenggaraan 
tridharma dapat berjalan 
dengan efisien mengikuti 
SOP. 

• Sistem pengelolaan 
aktivitas tridharma 
menggunakan  Sistem 
Informasi Administrasi 
Terpadu (SIAT) dan 
Enterprise Resource 
Planning (ERP) berbasis 
Oracle untuk untuk 
meningkatkan kecepatan 
e-office,  efisiensi 
administrasi perkantoran 
(termasuk paper less ), 
transparansi, hingga 
akuntabilitas.  

• Mekanisme koordinasi 
antar pimpinan 
unit/direktorat 

• Jumlah penelitian dosen 
yang sangat memadai 
dan berskala 
internasional serta 
keterlibatan mahasiswa 
dalam penelitian dosen 
akan mempercepat 
proses studi mahasiswa 
dan peningkatan kualitas 
pendidikan 

• Memiliki jaringan  
kerjasama yang luas 
(lembaga endidikan, 
organisasi profesi, 
institusi pemerintahan, 
dan industri dalam 
maupun luar negeri) 

• Adanya mekanisme untuk 
menjaga kualitas 
penelitian dan  program 
yang mengintegrasikan 
kegiatan penelitian dan 

• Ketergantungan 
Unpad pada 
sistem 
kepegawaian 
negara yang 
berlaku umum 
untuk pegawai 
negeri. 

• Sistem 
monitoring dan 
evaluasi proses 
belajar mengajar 

• Publikasi hasil 
penelitian dosen 
di jurnal ilmiah 
belum merata 
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PKM yang melibatkan 
mahasiswa 

• Standar Manajemen 
Unpad sudah memiliki 
manual mutu untuk 
standar Suasana 
AkademikKompetensi 
dosen yang memadai 
ditunjukkan oleh tren ke 
depan di mana lebih dari 
80% dosen Unpad 
berkualifikasi Doktor. 
Tenaga kependidikan  
yang trampil dengan 
pendidikan minimal 
sarjana sebanyak 746 
orang dan minimal D3 
sebanyak 155 orang. 

E 
 k

  s
  t

  e
 r 

 n
  a

  l
 

 Peluang (O) : 

Pemerintah memberi  
otonomi pengelolaan 
perguruan tinggi 

Strategi S-O : 

• Kapitalisasi  jaringan  
kerjasama yang luas 
(lembaga endidikan, 
organisasi profesi, 
institusi pemerintahan, 
dan industri dalam 
maupun luar negeri) 
 

Strategi W-O : 

Perluasan 
akses 
dukungan 
dosen melalui 
dukungan 
pelatihan dan 
anggaran 
berorientasi 
publikasi jurnal 
internasional  

 

 Ancaman (T) : 

• Alokasi formasi rekrutmen 
dosen baru dengan 
jumlah dosen yang 
pensiun tidak seimbang. 

Strategi S-T : 

Rekrutmen dosen baru 
strata S3 

 skema non PNS 

 

Strategi W-T : 

• Pemberdayaan 
dosen pensiun 
berkualifikasi 
khusus menjadi 
dosen ber-NIDK 
• Perekrutan SDM 

berkualifikasi 
secara mandiri 
(PTNBH) 
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3. Analisis SWOT Keluaran/Hasil [Lulusa,  publikasi hasil penelitian 
dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, 
prototip, perangkat lunak, dsb.] 

   I n  t  e r n  a  l 

  
Kekuatan (S)  : Kelemahan 

(W) : 

  • Kualitas lulusan yang baik 
diindikasikan oleh 
penyerapan lulusan (1 sd 6 
bulan) di lebih dari 1849 
institusi. Penerapan 
keilmuan di tempat bekerja 
yang tinggi 

• Adanya jejaring alumni  
yang menduduki posisi 
penting di berbagai institusi 
yang dimanfaatkan untuk 
kerjasama dan  informasi 
kerja  

• Manajemen penyelenggaraan 
penelitian/pengabdian/kerjasa
ma yang efektif dan efisien 

 

• Kemampuan 
komunikasi 
aktiv bahasa 
inggris dan 
refleks aplikasi 
keilmuan 
lulusan 

• hasil penelitian 
yang 
berkontribusi 
pada isu 
nasional dan  
Paten/HaKI  

• Intensitas 
kerjasama 
dengan stake 
holder bisnis 

• Kerjasama 
bidang 
pelayanan 
masyarakat 
level 
internasional 

E 
 k

  s
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  e
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 n
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 Peluang (O) : 

• Tawaran 
kerjasama/pendanaan 
penelitian dan PPM dari 
dalam dan luar negeri 

• Peningkatan permintaan 
produk komersial hasil 
riset 

Strategi S-O : 

Intensifikasi hilirisasi 
produk penelitian dan PPM 

Strategi W-O 
: 

 

Integrasi sistem 
informasi 
dibidang 
pendidikan, 
penelitian, 
pengabdian dan 
kerjasama.   
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 Ancaman (T) : 

• Adanya Pakta MEA. 
AFTA, APEC. 

• Tingginya kompetisi riset 
antara institusi 
riset/pendidikan tinggi 

• Kebijakan pemerintah 
mengenai dosen/peneliti 
asing mengjar di 
Indonesia 
 

Strategi S-T : 

• Melakukan konsolidasi 
dengan berbagai 
stakeholders terkait bidang 
penelitian/PPM dan 
Kerjasama. 
• Meningkatkan kepemimpinan 

publik ditingkat internasional 

Strategi W-T : 

Reorientasi 
penelitian berbasis 
produk 
unggulan/strategis 
untuk substitusi 
impor dan atau 
promosi ekspor 

	

	

	 	



224	

	

4. Analisis SWOT Untuk Dampak [Sistem informasi, Sistem 
peningkatan dan penjaminan mutu] 

   I n  t  e r n  a  l 

  
Kekuatan (S)  : Kelemahan 

(W) : 

  • Sistem informasi digital 
pendukung aktivitas 
Tridharma telah 
berdampak pada 
transparansi proses 
Pendidikan, penelitian 
dan pelayanan 
masyarakat 

• Sistem pengelolaan 
sarana dan prasarana 
telah terintegrasi dalam 
Sistem Informasi 
Administrasi Terintegrasi 
(SIAT) dan SIMAK BMN 

• Mekanisme serta 
kebijakan dalam sistem 
penjaminan mutu UNPAD 
telah berjalan efektif 

 

• Sistem 
penjaminan 
mutu belum 
berdampak pada 
budaya mutu 
tridharma  
 

E 
 k

  s
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  e
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 n
  a
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 Peluang (O) : 

• Produk-produk 
unggulan yang 
dihasilkan Unpad 
terus berkembang 
sehingga menjadi 
potensi besar untuk 
kebutuhan solusi 
masalah nasional 
 

Strategi S-O : 

• Penguatan kapasitas 
implementasi  
program-based 
budgeting berorientasi 
solusi masalah 
nasional 
 

Strategi W-O : 

optimalisasi 
hilirisasi produk 
unggulan riset 
dan 
kewirausahaan 
serta korporasi 
akademik 
melalui 
kolaborasi di  
dalam dan luar 
negeri. 
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 Ancaman (T) : 

• SDM yang menguasai 
sistem keamanan 
informasi atau cyber 
security masih terbatas 

Strategi S-T : 

Menggunakan spirit 
sistem penjaminan 
mutu untuk   
peningkatan kualifikasi 
SDM berorientasi 
perkembangan 
teknologi dan informasi  

Strategi W-T : 

Konsolidasi 
dengan mitra 
kerja untuk 
meningkatkan 
mutu lulusan 
dan riset 
berorientasi 
substitusi 
impor dan atau 
promosi 
ekspor. 
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B. Strategi & Pengembangan  

   I n  t  e r n  a  l 

  
Kekuatan (S)  : Kelemahan 

(W) : 

  • Reputasi Unpad  
• Status PTNBH memberikan 

otonomi Pengelolaan 
keuangan  
(program-based budgeting) 

• Jaringan  kerjasama yang 
luas (lembaga pendidikan, 
organisasi profesi, institusi 
pemerintahan, dan industri 
dalam maupun luar negeri) 

 

Pendanaan 
investasi 
pengembangan 
sarana dan 
prasarana masih 
bersumber dari 
APBN 

E 
 k

  s
  t

  e
 r 

 n
  a
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 Peluang (O) : 

• Kesiapan kawasan Sains 
dan Teknologi unpad (hub 
antar bridger pentahelix) 
membuka Peluang 
kerjasama dengan 
berbagai institusi dalam 
dan luar negeri 

Strategi S-O : 

 Peningkatan inovasi dan 
kerjasama yang 
berorientasi pada 
kemandirian Unpad 
dalam rangka 
mewujudkan common 
goals Jawa Barat dan 
SDGs 

 

Strategi W-O : 

Pengembangan dan 
integrasi 
pemanfaatan 
kampus Unpad 

 

 Ancaman (T) : 

• proses regenerasi dosen 
baru terhambat  proses 
rekrutmen 

•  SDM yang menguasai 
sistem keamanan 
informasi atau cyber 
security masih terbatas 

• Infiltrasi universitas  asing 
dan Tuntutan pasar kerja 
terhadap kompetensi 
lulusan yang spesifik 

Strategi S-T : 

Pengarusutamaan riset 
dalam kegiatan tridarma 
yang terintegrasi. 

 

Strategi W-T : 

• Peningkatan 
kualitas sumber 
daya manusia 
berkarakter 
RESPECT 

• Penguatan 
kualitas tata 
kelola dan 
kelembagaan 

 

	

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Padjadjaran (Unpad) 2015–2019 
dibuat dengan menekankan kepada pencapaian Visi Unpad untuk menjadi 
Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional. Renstra Unpad ini 
merupakan pengembangan dari Renstra Unpad sebelumnya yang 
disesuaikan dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun 
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eksternal yang semakin kompleks. Penyusunan Renstra Unpad 2015-2019 
ini didasarkan pada transformasi Unpad menjadi PTNBH, Renstra 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), 
tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals - SDGs), kesepakatan Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) dan Common Goals (CGs) Jawa Barat. 
Penyusunan Renstra Unpad menggunakan metode Balanced Scorecard dan 
analisis SWOT yang melibatkan partisipasi dari unsur Pimpinan Universitas, 
Fakultas/Sekolah, Senat Akademik, Dewan Profesor dan tenaga 
kependidikan. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad “Bina Mulia Hukum dan 
Lingkungan Hidup” menjadi landasan falsafah dalam pencapaian Visi dan 
Misi Unpad. 
 
 
 
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unpad, disusun tujuan sebagai berikut: 
(1) Terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik;  
(2) Hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola Ilmiah Pokok Unpad;  
(3) Institusi dan program studi bereputasi unggul di kawasan regional; 
(4) Lulusan berdaya saing regional yang menjunjung budaya lokal;  
(5) Kemaslahatan bersama melalui konsep pentahelix. 
 
Untuk mencapai tujuan di atas lima kebijakan utama telah disusun sebagai 
berikut: 

1. Mentransformasikan proses akademik yang berorientasi pada  
kemaslahatan pembangunan yang berkelanjutan. 

2. Mewujudkan keunggulan akademik trandisipliner melalui 
pengarusutamaan riset dan optimasi potensi wilayah dalam mengatasi 
permasalahan global. 

3. Menerapkan nilai-nilai adiluhung budaya Sunda pada kehidupan 
akademik dalam konteks peradaban umat manusia. 

4. Membangun kemandirian sumber daya melalui peningkatan 
kemitraan. 

5. Mewujudkan tata kelola korporasi akademik yang sinerjik, 
berintegritas, akuntabel dan produktif (SIAP). 

 
Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kebijakan utama, 
telah disusun pula sembilan sasaran strategis dan program utama sebagai 
berikut: 

1. Meningkatnya  kualitas  SDM  yang  berkarakter  responsible,  
excellent,  scientific  rigor, professional,  encouraging,  creative  dan  
trust  (RESPECT)  dengan  program  utama peningkatan leadership 
dosen dan kualitas serta profesionalisme tenaga kependidikan. 

2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan 
penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing 
Quality Improvement) dengan program utama peningkatan kualitas 
tata kelola dan kelembagaan. 
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3. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan 
berdaya guna melalui penggunaan bersama (resource sharing) 
dengan stakeholders dengan program utama optimalisasi 
pemanfaatan ketiga kampus Unpad (Unpad Triangle). 

4. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai 
keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan 
pengoptimalan SIAT dan digital information. 

5. Meningkatnya   kualitas   tridharma   perguruan   tinggi   yang   
terintegrasi,   dan berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam 
konteks pembangunan masyarakat Jawa Barat dengan program 
utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset 
dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul 
dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan dengan 
program utama peningkatan inovasi, nilai tambah, daya saing dan 
hilirisasi produk unggulan serta pengembangan taman sains dan 
teknologi unpad. 

7. Meningkatnya  peran  serta  Unpad  dan  mitra  strategisnya  
(akademisi,  pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, media) untuk 
perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan program utama 
peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 
mewujudkan common goals Jawa Barat dan SDGs. 

8. Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan 
Jawa Barat dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World 
through Sustainable Development Goals) dengan program  utama 
peningkatan peran serta Unpad dalam mensukseskan CGs Jawa 
Barat (Program Unpad Nyaah ka Jabar) dan peningkatan animo 
masyarakat untuk memilih Unpad sebagai pilihan utama. 

9. Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang 
akuntabel, transparan, dan cost effective dengan program utama 
peningkatan penerimaan non-tuition fee (Program Academic 
Enterprise dan dana abadi Unpad). 

 
Sebagai  PTN-BH,  Unpad  memiliki  otonomi  non-akademik  yang  lebih  
luas,  termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pada saat yang bersamaan, 
otonomi tersebut harus disertai dengan  pengelolaan  keuangan  yang  
akuntabel,  transparan  dan   cost-effective.  Untuk mencapai hal strategis ini, 
maka dikembangkan program strategis untuk meningkatkan penerimaan 
non-tuition fee (Program Academic Enterprise dan dana abadi Unpad). 
Program strategis ini dilaksanakan lebih  lanjut melalui kegiatan 
pembentukan unit usaha berbasis inovasi dan kepakaran, peningkatan 
produktivitas aset, dan pengelolaan dana abadi Unpad. 
  
Sembilan sasaran strategis tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui 
lima program strategis yaitu: 

1. Peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia   yang   memiliki   
budaya 
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2. Penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan 
3. Pengembangan dan integrasi pemanfaatan kampus Unpad 
4. Pengarusutamaan riset dalam kegiatan tridarma yang terintegrasi. 
5. Peningkatan  inovasi  dan  kerjasama  yang  berorientasi  pada  

kemadirian Unpad dalam rangka mewujudkan common goals Jawa 
Barat dan SDGs. 
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