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KATA PENGANTAR 

 

Atas rahmat dan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Bisnis FMIPA 

Universitas Negeri Malang (Renstra Bisnis FMIPA UM) Tahun 2020—2024 telah dapat 

diselesaikan. Renstra Bisnis FMIPA UM 2020—2024 ini merupakan pernyataan resmi 

FMIPA UM yang menggariskan dan menentukan arah pengembangan fakultas pada tahun 

2020—2024 dan merupakan implementasi dari Renstra UM 2020—2024 dan Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) UM 2011—2030. 

Renstra Bisnis FMIPA UM 2020—2024 ini menjabarkan visi operasional kepemimpinan 

FMIPA dan kepemimpinan UM periode 2020—2024. Oleh sebab itu, semua unit yang ada 

di FMIPA UM dapat menggunakan Renstra Bisnis ini sebagai acuan/pedoman 

pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan mulai dari tahap perencanaan program, 

pelaksanaan, dan penyusunan anggaran. Ketercapaian visi operasional FMIPA UM diukur 

melalui indikator-indikator yang ditetapkan pada Renstra Bisnis ini. 

Penyusunan Renstra Bisnis FMIPA UM Tahun 2020—2024 ini dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kami 

menyampaikan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak 

yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Renstra Bisnis FMIPA UM 2020—

2024 ini. 

Akhirnya kami berharap Renstra Bisnis FMIPA UM 2020—2024 ini benar-benar dapat 

menjadi pedoman dan menyatukan pandangan segenap sivitas akademika FMIPA UM 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama menghadapi masa depan dalam 

membangun FMIPA UM ke depan. 

 

 

 

 

Malang, 18 November 2019 

Dekan. 

 

 

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Kondisi Umum 

1. Capaian Tahun 2015-2019 

Pada tahun 2018 FMIPA merupakan menduduki sebagai fakultas terbaik di 

Universitas Negeri Malang (UM). Pada tahun 2019, meskipun award fakultas dihapus tetapi 

jurusan-jurusan di FMIPA memenangkan 4 kategori award bidang saintek. Award ini 

menjadi bukti FMIPA telah mencapai kinerja yang unggul di UM. Capaian-capaian FMIPA 

UM dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pendidikan dan pembelajaran 

Dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran ada beberapa hal 

yang telah dicapai oleh FMIPA UM. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat dari sisi input, 

proses, dan output. Dari sisi input, perekrutan mahasiswa telah dilakukan sesuai peraturan 

yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kualitas akademik calon mahasiswa baru. 

Tingginya minat calon mahasiswa dapat dilihat dari rata-rata tingkat ketetatan masuk 

masing-masing prodi dalam penerimaan mahasiswa baru yang selalu meningkat dari tahun 

ke tahun. Dengan demikian FMIPA UM mendapatkan kualitas input mahasiswa yang lebih 

baik. Selain itu juga ada peningkatan jumlah mahasiswa asing yang memilih FMIPA UM 

sebagai tempat menimba ilmu, baik pada program degree S1/S2 maupun program non-

degree. Hal ini dapat diartikan sebagai mulai dikenalnya FMIPA UM sebagai salah satu 

perguruan tinggi yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional. 

Dari sisi pemenuhan sumber daya manusia, rekrutmen dosen dan tenaga 

kependidikan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Sampai dengan saat ini, total jumlah dosen FMIPA UM, baik PNS maupun non-PNS, adalah 

sebanyak 205 orang sehingga menghasilkan rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:23. 

Kondisi ini semakin membaik dari tahun ke tahun. Dari segi kualitas dan kompetensi, 

terdapat 20 orang (10%) dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, dan 41 orang (36,8%) 

dosen dengan jabatan Lektor Kepala. Selain itu telah terdapat 45 (37,2%) dosen 

berkualifikasi doktor. Dosen bersertifikat pendidik mencapai jumlah 89%. Begitupun 

dengan tenaga kependidikan yang 58%-nya telah memiliki sertifikat kompetensi. 

Dari sisi perbaikan proses pembelajaran, pada tahun 2018 telah dilakukan 

penyusunan kurikulum baru yang menggunakan konsep Kurikulum Berbasis Kehidupan. 

Kurikulum ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan untuk mencapai standar 

minimal kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh program studi S1 

telah berhasil menyusun 
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kurikulum baru tersebut pada akhir tahun 2018. Untuk mendukung pelaksanaan proses 

pembelajaran sesuai kurikulum berbasis kehidupan juga telah dikembangkan sebuah sistem 

pembelajaran berbasis teknologi informasi yang disebut SIPEJAR. Sistem ini telah mulai 

digunakan pada semester genap tahun akademik 2018-2019. Hampir 100% Rencana 

Perkuliahan Semester seluruh program studi yang ada di FMIPA UM dan disesuaikan 

dengan Kurikulum Berbasis Kehidupan telah diunggah dan digunakan dalam SIPEJAR. 

UM juga telah merealisasi pembentukan sebuah Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang 

menitikberatkan pada kemampuan UM dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi di 

bidang pendidikan sehingga tetap kompetitif dalam persaingan di tingkat pendidikan tinggi. 

PUI tersebut kemudian disebut PUI “Disruptive Learning Innovation”. Denag adanya PUI 

ini diharapkan FMIPA UM menghasilkan luaran antara lain adalah adanya produk-produk 

baru atau kajian yang dapat meningkatkan nilai kompetitif UM di era disrupsi digital saat 

ini. 

Dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh pencapaian-pencapaian pada sisi input dan 

proses pendidikan dan pembelajaran tersebut adalah peningkatan kualitas mahasiswa yang 

ditunjukkan dengan persentase lulusan tepat waktu 68% dan rata-rata lama studi 8,8 

semester, meskipun angka ini masih di bawah kriteria yang ditargetkan oleh UM kepada 

FMIPA. Namun demikian di tahun 2019 telah tejadi peningkatan prestasi mahasiswa baik 

bidang akademik maupun non akademik. 

b. Penelitian 

Capaian kinerja dari sisi input dan proses cukup memadai, dilihat dari kualifikasi 

pendidikan dan kepangkatan dosen, jumlah penelitian yang diterima oleh dosen-dosen 

FMIPA, dan jumlah anggaran yang diterima oleh dosen-dosen FMIPA. FMIPA UM 

memiliki dosen berkualifikasi doktor yang berpangkat lektor kepala dan profesor dan cukup 

banyak yang memiliki H indeks SCOPUS lebih dari 1 sehingga memenuhi persyaratan 

mendapatkan hibah penelitian. Jumlah penelitian dan dana penelitia yang diterima oleh 

FMIPA dari kurun waktu 2016-2019 adalah paling tinggi se UM. Dari sisi proses, berbagai 

kegiatan telah dilakukan oleh FMIPA UM bekerjasama dengan LP2M dalam upaya 

peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian. Namun jika dilihat dari sisi output jumlah 

publikasi artikel terindeks SCOPUS pada tahun 2019 adalah 316 artikel. Namun demikian 

masih perlu terus ditingkatkan, hal ini terbukti dengan masih sedikitnya jumlah artikel dalam 

jurnal yang terindeks SCOPUS maupun jurnal yang bereputasi. Kegiatan yang dilakukan 

FMIPA untuk mendukung pelaksanaan penelitian, yakni: 

1) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam menyusun proposal, 

melaksanakan penelitian secara profesional, menghasilkan kekayaan intelektual 

berkualitas, serta mampu mengimplementasikan hasil-hasil karya yang bermanfaat. 

2) Menjalin kerjasama dengan mitra bestari sebagai penyunting artikel jurnal. 
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3) Meningkatkan penulisan karya ilmiah melalui kegiatan workshop, lokakarya, yang 

mengarah pada kualitas dan kuantitas artikel untuk database jurnal. 

4) Pendampingan penulisan buku referensi, monograf, dan bahan ajar berbasis hasil 

penelitian. 

5) Peningkatan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

6) Peningkatan kerjasama penelitian dengan institusi atau lembaga lain yang relevan. 

7) Pelatihan dan pendampingan penulisan publikasi ilmiah tingkat nasional dan 

internasional. 

8) Pengembangan karya ilmiah yang berpotensi memperoleh HKI. 

9) Pemfasilitasian diseminasi HKI. 

10) Peningkatan layanan e-journal dan e-book. 

11) Penjaminan Mutu Proses Penelitian. 

12) Peningkatan jumlah jurnal internal FMIPA UM yang terakreditasi. 

Capaian kinerja dilihat dari sisi output secara umum telah mencapai target meskipun 

belum maksimal. Beberapa target telah terpenuhi seperti: (1) jumlah penelitian berorientasi 

pada peningkatan kualitas perkuliahan, (2) jumlah publikasi pada jurnal nasional 

terakreditasi, (3) jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN, (4) jumlah buku 

ber-ISBN yang diterbitkan, (5) jumlah publikasi ilmiah tingkat internasional, (6) jumlah 

karya ilmiah yang memperoleh HKI, (7) jumlah sitasi karya ilmiah, dan (8) jumlah jurnal 

internal FMIPA UM yang terakreditasi. Adapun pada beberapa aspek yang masih belum 

mencapai target menjadi fokus tersendiri yang diprioritaskan dalam program tindak lanjut, 

seperti peningkatan jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, jumlah 

penelitian yang menghasilkan protipe industri, jumlah R & D, dan jumlah penelitian yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

c. Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di FMIPA UM dikoordinasi oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M. Kegiatan PkM yang ada di 

FMIPA UM mengikuti skema yang ada di DRPM, meliputi: program kemitraan masyarakat, 

program pengembangan kewirausahaan, program pengembangan produk unggulan daerah, 

program pengembangan desa mitra, dan bidang pengabdian lain yang sesuai kebijakan 

lembaga. Dana yang digunakan dalam PkM di FMIPA UM berasal dari DRPM, PNBP UM, 

dan PNBP FMIPA UM. 

1)    Dari sisi input telah dilakukan sistem seleksi usulan PkM sesuai dengan skema dan sum-

ber pendanaan yang tersedia melalui LITABMAS (https://litabmas.um.ac.id/). Tema-

tema penelitian dapat dipilih dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan disesuaikan 

dengan patung-payung kegiatan PkM yang telah dikembangkan. Saat ini semakin 

meningkat minat dosen untuk melakukan kegiatan PkM terbukti dari seleksi terhadap 

proposal semakin ketat dan dihasilkan proposal-proposal dengan kualitas yang semakin 
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baik. Seleksi proposal kegiatan PkM dilakukan secara bertahap meliputi seleksi 

administrasi oleh tenaga administrasi LP2M dan seleksi isi oleh para reviewer (biasanya 

2 reviewer setiap proposal). Ditinjau dari sumberdaya manusia, telah dilakukan berbagai 

upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di FMIPA UM dalam rangka 

meningkatkan kualitas kegiatan PkM, melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan 

workshop penyusunan proposal dan pelaporan PkM. 

2)   Ditinjau dari aspek proses pelaksanaan PkM juga semakin baik. Peningkatan kualitas 

pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan melalui kegiatan monitoring pelaksaan kegiatan 

PkM. Monitoring dilaksanakan setidaknya dua kali, yaitu di pertengahan kegiatan 

melalui seminar kemajuan kegiatan PkM dan di akhir kegiatan melalui seminar hasil 

PkM. Informasi-informasi berharga yang diperoleh dari kegiatan monitoring digunakan 

sebagai masukan untuk perbaikan kualitas proposal dan kegiatan PkM di tahun 

berikutnya. 

3)   Dari sisi output, capaian kegiatan PkM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir melebihi 

target. Meskipun persentase capaian kegiatan mengalami penurunan, tetapi dari segi 

kuantitas (jumlah judul) selalui mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil-hasil 

kegiatan PkM yang bernilai praktis dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Jika 

ditelusuri berdasarkan sumber dana PkM yang dilaksanakan oleh para dosen, maka 

tampak bahwa penurunan tajam terjadi pada PkM dengan dana luar UM (dalam negeri) 

utamanya adalah dari DRPM Dikti. Penurunan juga terjadi pada PkM yang dengan dana 

luar UM (luar negeri).  

d. Tata Kelola Kelembagaan 

Sampai dengan tahun 2019, beberapa capaian kinerja dalam bidang tata kelola 

kelembagaan di UM telah berdampak baik dalam tatakelola kelembagaan di FMIPA UM.  

1) Dokumen standar penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sebagian besar telah 

disusun dan ditetapkan dan digunakan sebagai acuan di FMIPA UM. Dengan didukung 

pengembangan kelembagaan yang terus dilakukan sistem berbasis IT, yaitu Sistem 

Informasi Akademik (SIAKAD) UM memudahkan sistem akademik di FMIPA UM. 

2) Dokumen standar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah 

disusun dan ditetapkan, didukung dengan pengembangan dan implementasi sistem 

berbasis IT, yaitu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITABMAS) UM. 

Dokumen dan LITABMAS menjadi acuan FMIPA dalam mengembangkan penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

3) Dokumen pengelolaan SDM sebagian telah disusun dan didukung dengan 

pengembangan sistem berbasis IT, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEGA) 

UM. 
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4) Dokumen pengelolaan keuangan telah cukup representatif dengan kebutuhan dan sistem 

yang diterapkan lembaga, serta telah didukung sistem yang berbasis IT, yaitu Sistem 

Informasi Keuangan UM (SIKUM), Sistem Informasi Gaji Pegawai (SIGAP). 

5) Dokumen pengelolaan sarana prasarana telah didukung dengan pengembangan sistem 

berbasis IT, yaitu Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK 

BMN). 

6) Sistem informasi lain berbasis IT yang mendukung akuntabilitas pengelolaan tridarma 

PT UM yaitu, Sistem Informasi Perpustakaan terpadu (SIPADU), Sistem Informasi 

beasiswa (BEASISWA), Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (SIPEJAR). 

2. Kebijakan Strategis Tahun 2015-2019 

Kebijakan strategis FMIPA UM dalam kurun waktu 2015-2019 mengacu pada 

Kebijakan Strategis UM dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai upaya mencapai visi dan 

misi UM dan juga visi dan misi FMIPA UM. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Bidang pendidikan dan pembelajaran 

1) Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang menjadi 

keunggulan FMIPA UM di antara para fakultas di UM maupun FMIPA di PT/PTN lain. 

2) Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi secara nasional dan 

regional. 

3) Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang unggul. 

b. Bidang penelitian 

1) Penciptaan atmosfir akademik yang dapat meningkatkan kapabilitas penelitian dosen 

serta mendorong peningkatan kualitas penelitian dan penciptaan karya-karya akademik 

yang inovatif dan kreatif. 

2) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penguatan KBK, penguatan konsorsium riset dan 

rintisan pembentukan pusat kajian iptek. 

3) Penyusunan roadmap penelitian, penguatan konsorsium riset/penelitian, peningkatan 

jumlah publikasi ilmiah, dan pemerolehan HKI. 

4) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penguatan konsorsium riset dan pusat kajian iptek. 

c. Bidang pengabdian kepada masyarakat 

1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

pada hasil-hasil penelitian. 

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang inovatif. 

3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

pada hasil-hasil penelitian. 

d. Bidang tata kelola kelembagaan 

1) Peningkatan layanan sistem informasi yang tangguh, akuntabel, dan transparan untuk 

penguatan citra lembaga secara nasional dan internasional. 
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2) Penguatan kapabilitas pengelolaan dan citra FMIPA melalui penerapan ISO 9001:2015. 

3) Penguatan kapabilitas pengelolaan dan citra laboratorium FMIPA melalui penerapan 

ISO 17025:2015 

4) Pemantapan kapabilitas dan peningkatan citra lembaga melalui penguatan sistem 

perencanaan. 

5) Perluasan layanan pendidikan dan pembelajaran melalui pengajuan pembukaan prodi 

baru. 

6) Penguatan kapabilitas pengelolaan layanan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian untuk memperkuat citra UM. 

7) Penguatan kapabilitas pengelolaan layanan pendidikan, pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian melalui kerjasama dengan institusi nasional dan internasional.  

3. Hal-hal yang Belum Tercapai Tahun 2015-2019 

Beberapa hal utama yang tertuang dalam Renstra Bisnis FMIPA UM Tahun 2015-

2019 yang belum tercapai sampai dengan tahun 2019 dan telah diidentifikasi kendala yang 

menjadi sebabnya, sebagai berikut. 

a. Pendidikan dan Pembelajaran 

Dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran, beberapa hal yang belum tercapai dan 

kendala yang menjadi sebabnya, sebagai berikut. 

1) Jumlah mahasiswa berwirausaha. Jumlah mahasiswa FMIPA UM yang berwirausaha di 

tahun 2019 baru mencapai 73 mahasiswa. Jumlah ini telah memenuhi target memenuhi 

syarat minimum sebesar 1% dari total mahasiswa. Namun, jumlah yang memenangkan 

award hanya 1 kelompok. Kendala internal yang menjadi penyebab di antaranya adalah, 

perlunya pembinaan kewirausahaan dan penerapan matakuliah kewirsusahaan di semua 

prodi. Selain itu minimnya motivasi mahasiswa dan rendahnya pengetahuan mahasiswa 

berwirausaha menyebabkan kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung di PMW 

(Program Mahasiswa Wirausaha). Dengan demikian upaya mewajibkan matakuliah 

kewirausahaan ditempuh mahasiswa dan pembinaan merupakan solusi atas masalah 

tersebut. Secara eksternal, permasalahan terletak pada kuota PMW yang diberikan oleh 

ristekdikti. 

2) Jumlah dosen yang melaksanakan pembelajaran online. Jumlah dosen yang 

menggunakan fasilitas SIPEJAR masih kurang. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum berbasis kehidupan atau kurikulum UM 2018, hanya 76% dosen yang benar-

benar memanfaatkan SIPEJAR untuk pembelajaran online sinkron maupun asinkron. 

Literasi teknologi dosen UM masih belum merata. Dengan demikian pendampingan 

kontinyu masih sangat dibutuhkan pada periode 2020 – 2024. 

b. Penelitian 
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Secara keseluruhan, capaian kinerja penelitian yang telah direncanakan berhasil 

terlaksana sesuai dengan visi misi dan tujuan penelitian FMIPA UM. Namun, masih terdapat 

beberapa kekurangan pada beberapa aspek. Misalnya tidak terpenuhinya target jumlah 

penelitian kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha/dunia industri (DUDI). Salah satu 

penyebab kendala ini adalah belum optimalnya group riset atau Kelompok Bidang Keahlian 

(KBK) dosen yang memiliki payung penelitian dan bidang keahlian yang sama. Ide KBK 

sudah digulirkan diawal periode rentrabis 2015-2019 untuk menampung ide-ide dosen yang 

memiliki keahlian sama sehingga bersinergi dalam mengembangkan penelitian bersama 

yang mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi dari masing-masing KBK. KBK 

juga diharapkan mampu melakukan diskusi dan kerjasama dengan lembaga lain atau 

pemerintah dan DUDI  berkenaan dengan pemanfaatan dan pengembangan riset dari masing-

masing KBK. Dengan demikian, keberadaan KBK akan berdampak signifikan atas 

banyaknya kerjasama yang dilakukan baik dengan lembaga riset lain maupun 

pemerintah/pemerintah daerah/lembaga penelitian/DUDI dan juga berdampak pada 

meningkatnya produk riset unggulan yang dihasilkan.  

Jumlah produk teknologi dan inovasi peneliti pada renstrabis 2015-2019 belum 

memenuhi target yang diinginkan. Hal ini disebabkan belum sinerginya kegiatan penelitian 

antar KBK serta dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang 

dihasilkan oleh para peneliti belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, 

sehingga kemanfaatan hasil riset para peneliti kurang/belum bisa menyelesaikan masalah 

yang dihadapi masyarakat secara baik.  

Mulai tahun 2019 sinergi antara LP2M dengan LP3 sudah mulai terbangun baik. 

Beberapa bukti program yang dilaksanakan seperti hibah penelitian pengembangan inovasi 

belajar yang fasilitasi LP3 dengan dukungan dana IsDB dapat berjalan dengan lancar. 

Penelitian pengembangan tersebut bertujuan untuk memantapkan riset dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FMIPA UM. Selain itu, 

program lain yang telah dikembangkan seperti inovasi rancangan pembelajaran, inovasi 

model dan metode pembelajaran baik dalam jaringan maupun luar jaringan, inovasi bahan 

ajar, video pembelajaran, inovasi model dan metode penilaian pembelajaran, serta 

pengembangan sistem pembelajaran dalam jaringan yang dikemas dalam bentuk Sistem 

Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR) juga mampu dilaksanakan dengan baik pula.  

Selain kendala-kendala yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut beberapa faktor 

penghambat lain yang membatasi ketidakberhasilan pencapaian target pada renstrabis 2015-

2019, di antaranya adalah (1) minat dosen untuk melakukan penelitian belum optimal, (2) 

minat dosen untuk menulis artikel, buku, book chapter, pengajuan HKI dari hasil penelitian 

masih rendah, (3) rendahnya pemanfatan dan pengembangan hasil penelitian untuk 

diaplikasikan dalam dunia industri dan pendidikan, dan (4) belum ada unit khusus yang 

membidangi pemasaran hasil penelitian serta berbagai potensi penelitian UM ke berbagai 

pihak atau industri. 
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c. Pengabdian kepada masyarakat 

Beberapa permasalahan yang dihadapi UM terkait dengan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat adalah: 

1) Meningkatnya keketatan persaingan perolehan dana, yang berakibat langsung pada 

penurunan jumlah dosen yang memperoleh dana pengabdian khususnya dari DRPM 

Dikti. 

2) Minat dosen untuk menulis hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel 

hasil pengabdian masyarakat masih rendah. 

3) Masih kurangnya pengalaman dosen FMIPA UM yang menulis artikel hasil 

pengabdian. 

4) Setelah pelaksanaan PkM, proses penulisan artikel hasil pengabdian pada jurnal 

memerlukan waktu yang relatif lama menyebabkan belum terpublikasinya beberapa 

artikel dosen FMIPA UM pada tahun berjalan; keterlambatan ini berakibat pada 

berkurangnya peluang bagi dosen UM untuk memperoleh dana PkM pada tahun 

berikutnya. 

5) Alokasi dana dari lembaga penyedia dana untuk pengabdian di Indonesia sering kali 

melakukan pemangkasan anggaran. 

d. Tatakelola kelembagaan 

Berbagai hal dalam bidang tatakelola di UM sampai dengan tahun 2019 yang dinilai 

masih belum bisa direalisasikan dengan maksimal, sebagai berikut. 

1) Dokumen-dokumen hasil monitoring dan tindaklanjut penyelenggaraan tridarma dan 

dukungan manajemen sebagian masih belum disusun atau disempurnakan. 

2) Pemetaan kompetensi pegawai untuk mengukur gap kompetensi. 

3) Dokumen Sistem Pengendalian Internal FMIPA UM. 

4) Pembangunan pola pikir dan budaya kerja layanan prima. 

5) Survey dan peningkatan academic reputation dan employer reputation. 

 

B. Potensi dan Permasalahan 

1. Potensi FMIPA UM 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh UM dalam upaya mencapai target-target kinerja, 

sebagai berikut. 

a. Pendidikan dan Pembelajaran 

Potensi FMIPA UM dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1) Mahasiswa baru FMIPA UM berkualitas. Standar seleksi mahasiswa baru FMIPA UM 

mempunyai kriteria dan prosedur seleksi yang memadai (mengikuti seleksi di UM) 

sehingga menjamin kualitas mahasiswa baru FMIPA UM. 
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2) Layanan mahasiswa yang berkualitas. Adanya kegiatan peningkatan partisipasi 

mahasiswa pada kegiatan ekstrakulikuler, peningkatan partisipasi dan kualitas kegiatan 

penalaran dan keilmuan mahasiswa, peningkatan kapasitas manajerial dan 

kepemimpinan mahasiswa, peningkatan kewirausahaan mahasiswa, peningkatan 

karakter dan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa, 

peningkatan kepedulian mahasiswa pada kehidupan sosial/masyarakat, peningkatan 

partisipasi dan kualitas pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, 

peningkatan kesejahteraan bagi mahasiswa, peningkatan partisipasi alumni dalam 

pengembangan um, pemberdayaan alumni dalam rangka percepatan memperoleh 

pekerjaan dan pengembangan karir, dan tata pamong dalam bidang kemahasiswaan 

menjamin bahwa mahasiswa FMIPA UM mendapatkan layanan optimal di bidang 

kemahasiswaan. 

3) Sumber daya manusia di FMIPA UM yang berkualitas. Dengan adanya perencanaan, 

rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun 

ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan; telah ditetapkan dan 

dikomunikasikannya kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, 

pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun; kegiatan mencakup studi lanjut, 

seminar, konferensi, workshop, symposium, dan lain-lain; dan adanya skema pemberian 

penghargaan (reward), pengakuan, mentoring yang implementasikan untuk memotivasi 

dan mendukung pelaksanaan tridarma, menjamin bahwa SDM FMIPA UM berkualitas. 

4) Pembelajaran dengan Kurikulum Berbasis Kehidupan. Dengan disusunnya Pedoman 

Penyusunan Kurikulum 2018, Aplikasi SIAKAD yang di dalamnya memfasilitasi dosen 

mengirim RPS ke SIMPEJAR, workshop pengiriman dan pengisian di SIPEJAR, dan 

Jaringan Wifi UM tahun 2019 sebesar 4 Tera, menjamin FMIPA UM menjalankan 

kurikulum berbasis kurikulum dengan baik. 

5) Laboratorium yang memadahi untuk mendukung pembelajaran. FMIPA UM memiliki 

daya dukung sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk merealisasikan 

kebijakan dan standar pendidikan. Salah satunya adalah laboratorium. Sampai tahun 

2019 tercatat sebanyak 34 laboratorium yang beroperasi di lingkungan FMIPA UM. 

b. Penelitian 

FMIPA UM memiliki daya dukung yang baik dalam mencapai target capaian bidang 

penelitian. Potensi-potensi yang dimiliki oleh FMIPA UM dalam upaya mencapai target-

target kinerja dalam bidang penelitian terangkum pada tiga hal berikut: (1) Sumber Daya 

Manusia, (2) fasilitas sarana dan prasarana, dan (3) pendanaan. 

1) Potensi Sumber Daya Manusia. Kondisi sumberdaya manusia (SDM) FMIPA UM yang 

mendukung pelaksanaan penelitian UM. SDM UM ini tercatat sebanyak 205 dosen yang 

terdiri dari 19 Guru Besar, 79 Doktor dan tenaga kependidikan 72  orang. Dari formasi 

tersebut, jumlah guru besar dan lektor kepala tercatat mencapai 40 % yang akan menjadi 
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faktor pendorong agar penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan FMIPA UM 

meningkat dan memiliki daya saing tinggi yang harapannya dapat digunakan oleh 

masyarakat hingga pada sektor komersialisasi. Selain itu, SDM FMIPA UM sering 

mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan, 

workshop, lokakarya yang diselengggarakan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik 

itu yang sifatnya lokal hingga pada taraf internasional. Dengan demikian, 

pengoptimalan potensi SDM FMIPA UM ini akan berdampak positif terhadap 

peningkatan jumlah dan luaran penelitian di FMIPA UM. 

2) Fasilitas Sarana dan Prasana Penelitian. UM memiliki daya dukung sarana dan 

prasarana yang sangat memadai untuk merealisasikan kebijakan dan standar penelitian. 

Sampai tahun 2019 tercatat sebanyak 34 laboratorium yang beroperasi di FMIPA UM. 

Semua sarana tersebut digunakan oleh para peneliti baik dosen, mahasiswa, dan peneliti 

mitra untuk melaksanakan program penelitian. Beberapa laboratorium yang memiliki 

intensitas tinggi yang digunakan untuk penelitian diantaranya Laboratorium Material 

Maju, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Biologi Molekuler, Laboratorium Kultur 

Jaringan Hewan, Laboratorium Analis Termal, Laboratorium Bioteknologi, 

Laboratorium Material Nano, dan Laboratorium Mikrobiologi. Melalui daya dukung ini, 

sebagian besar kebutuhan karakterisasi-karakterisasi dari penelitian dosen dan 

mahasiswa dapat terlayani dengan baik dan optimal yang ujung-ujungnya akan 

berdampak pada meningkatkan kualitas hasil penelitian dari para peneliti. 

3) Pendanaan Penelitian. Kemampuan UM untuk mengalokasikan anggaran penelitian di 

setiap tahunnya tercatat semakin besar. Kondisi ini dimanfaatkan dosen FMIPA UM 

untuk merumuskan rencana pengembangan penelitian dengan target yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Secara eksternal FMIPA UM juga dihadapkan pada 

berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan penelitiannya. Kondisi eksternal 

berupa peluang untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari berbagai institusi, baik 

dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bentuk kerjasama kemitraan, 

merupakan potensi yang dimiliki FMIPA UM dalam merumuskan arah kebijakan 

pengembangan penelitiannya dengan target capain yang semakin tinggi. Di samping itu, 

semakin meningkatnya kualitas peneliti dari berbagai PT lain sebagai kompetitor dan 

semikin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas luaran penelitian juga 

merupakan tantangan yang selalu diperhatikan FMIPA UM dalam merumuskan arah 

kebijakan penelitiannya dengan menuntut para dosen peneliti untuk menghasilkan 

luaran penelitian yang berkualitas tinggi. Dalam hal pendanaan, programprogram 

penelitian yang berada di FMIPA UM berasal dari berbagai sumber di antaranya, (1) 

sumber dana dari pemerintah pusat melalui skema dana penelitian Kemristek Dikti 

(DRPM), (2) sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UM maupun 

PNBP FMIPA UM, (3) sumber Dana Kerjasama seperti dari Islamic Development Bank 

(IsDB), Pemerintah Daerah, Industri, institusi luar negeri, dan lain-lain. Dengan 
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demikian, tidak ada alasan bagi para peneliti untuk tidak melaksanakan penelitian 

disetiap tahunnya karena alasan terbatasnya dana penelitian. 

c. Pengabdian kepada Masyarakat 

Potensi UM dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Potensi SDM. FMIPA UM memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. SDM UM memiliki pengalaman dan kompetensi melakukan 

penelitian. 

2) Potensi Fasilitas Sarana dan Prasana. Potensi sarana dan prasarana yang dimiliki FMIPA  

UM sebagai berikut. 

a) FMIPA UM berlokasi di tempat strategis, memiliki 9 gedung dengan 2-4 lantai. Di 

setiap gedung terdapat laboratorium pembelajaran dan laboratorium riset.  

b) FMIPA UM memiliki Laboratorium Mineral dan Material Maju yang memiliki 

peralatan laboratorium yang modern.  

c) Jaringan internet dan website. 

d) Peralatan laboratorium yang terdistribusi di setiap jurusan. 

3) Pendanaan. Capaian target pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, baik yang 

didanai oleh UM dan/atau dana mandiri dosen maupun pendanaan luar negeri, didukung 

oleh adanya beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. 

a) Hampir semua civitas akademik UM yang terpacu dengan semangat UM sebagai 

The Learning University. 

b) Semangat dosen dalam menyusun karya ilmiah tingkat internasional juga 

meningkat karena bantuan satgas Tim Percepatan Publikasi (TPP) sekarang disebut 

Pusat Percepatan Publikasi Dan Karya Ilmiah yang secara resmi dibentuk UM 

untuk mendongkrak karya ilmiah dosen. 

c) Adanya insentif remunerasi P3 bagi dosen yang memiliki karya ilmiah tingkat 

nasional dan internasional, termasuk yang berdasarkan kegiatan PkM. 

d) Adanya kebijakan pemerintah untuk meng-HKI-kan (seperti hak paten dan hak 

cipta) produk riset ilmiah yang memiliki nilai komersial tinggi yang dihasilkan oleh 

sivitas akademika FMIPA UM, termasuk hasil PkM. 

e) Semakin besarnya peluang untuk meningkatkan penerbitan jurnal ilmiah, buku, 

atau majalah (cetak ataupun elektronik) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

akademis, tenaga profesional pendidikan maupun non-kependidikan. Artikel hasil 

pengabdian yang berpeluang diterbitkan di jurnal internasional. 

f) Semakin luasnya jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar 

negeri, memberi peluang melakukan pengabdian bersama. 
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d. Tatakelola Kelembagaan Tridarma dan Dukungan Manajemen 

Potensi yang dimiliki FMIPA UM untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran 

strategis pada misi keempat, sebagai berikut. 

1) Tersedianya perangkat teknologi informasi yang cukup bagus untuk mengakomodasi 

pengembangan sistem tatakelola yang akuntabel 

2) Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk meningkatkan kapasitas tatakelola sesuai 

tuntutan kebutuhan institusi 

3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas desain kosep 

pengembangan dan teknologi yang bagus. 

2. Permasalahan 

Permasalahan yang berpotensi muncul dan harus dihadapi oleh UM dalam kurun 

waktu 2020-2024, sebagai berikut. 

a. Pendidikan dan Pembelajaran 

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. Permasalahan yang 

dimaksud adalah, bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian 

menjadi sarana pendukung pembelajaran. Hasil penelitian dan pengabdian yang dimaksud 

bisa berupa buku, media, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), dan lain-lain yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Pembelajaran 

berpotensi menjadi permasalahan karena secara internal, integrasi kegiatan penelitian dan 

PkM dalam pembelajaran mencakup aspek (1) Kebijakan dan pedoman UM terkait integrasi 

penelitian dan PkM dalam pembelajaran; (2) Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan kualitas integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran; dan (3) Hasil 

monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Dari faktor 

ekternal, terdapat kebijakan ristekdikti yang meningkatkan standar integrasi kegiatan 

penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 

Peningkatan kualitas mahasiswa baru. Kualitas mahasiswa merupakan faktor 

penentu keberhasilan UM dalam mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi. 

Mahasiswa milenial yang selalu terkait erat dengan gadget, harus difasilitasi dengan 

pembelajaran online, sehingga minat mereka menggunakan gadget dapat disalurkan. Secara 

internal, pembelajaran online masih 33%, sehingga menjadi penghambat terhadap 

pemenuhan pembelajaran berbasis kehidupan. Dari faktor eksternal terdapat aplikasi web 

ruangguru. Aplikasi tersebut secara penuh memfasilitasi mahasiswa untuk belajar online, 

sehingga kapabilitasnya terbangun. Berdasarkan data yang diperoleh pada laman 

ruangguru.com, selama lima tahun sudah mempunyai 11 juta pengguna. Hal ini menjadi 

penghambat niat UM untuk meningkatkan kualitas mahasiswa baru. 

b. Penelitian 

Permasalahan yang berpotensi muncul pada periode 2015-2019 dan harus dihadapi 

oleh FMIPA UM dalam kurun waktu 2020-2024 perlu diperlukan tindak lanjut untuk 
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menghadapinya. Program tindak lanjut yang dilakukan oleh FMIPA UM adalah melakukan 

evaluasi capaian kinerja yang belum optimal. Capaian kinerja yang belum optimal tersebut 

dan berpotensi muncul pada kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut: (1) optimalisasi 

program penelitian multi tahun dengan tujuan agar peneliti memiliki waktu yang cukup 

untuk merancang waktu penyelesaian capaian luaran penelitian, (2) sosialisasi program 

penelitian yang lebih dini dan meluas dengan menggunakan metode sosialisasi secara 

langsung baik melalui media dalam jaringan website, surat elektronik maupun surat tercetak 

kepada semua para peneliti, (3) optimalisasai layanan administrasi untuk kelancaran 

penelitian, (4) pendampingan dalam merancang, mengelola, dan membuat laporan 

pendanaan, dan (5) pendampingan dalam menyelesaikan luaran-luaran penelitian. 

c. Pengabdian kepada masyarakat 

Beberapa permasalahan yang dihadapi UM terkait dengan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat, sebagai berikut. 

1) Alokasi dana dari lembaga penyedia dana untuk pengabdian di Indonesia sering kali 

melakukan pemangkasan anggaran. 

2) Meningkatkan keketatan persaingan perolehan dana, yang berakibat langsung pada 

penurunan jumlah dosen yang memperoleh dana pengabdian khsusunya dari DRPM 

Dikti. 

3) Minat dosen untuk menulis hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel 

hasil pengabdian masyarakat masih rendah. 

4) Masih kurangnya pengalaman dosen UM yang menulis artikel hasil pengabdian. 

5) Setelah pelaksanaan PkM, proses penulisan artikel hasil pengabdian pada jurnal 

memerlukan waktu yang relatif lama menyebabkan belum terpublikasinya beberapa 

artikel dosen UM pada tahun berjalan; keterlambatan ini berakibat pada berkurangnya 

peluang bagi dosen UM untuk memperoleh dana PkM pada tahun berikutnya. 

d. Tatakelola Kelembagaan 

Permasalahan dalam bidang tata kelola kelembagaan yang berpotensi muncul, baik 

dari sisi internal maupun eksternal, sebagai berikut. 

1) Berkembangnya kapasitas institusi, baik dalam unsur lembaga, jumlah dosen dan 

pegawai, serta mahasiswa dipastikan semakin kompleksnya permasalahan penataan 

yang harus diantisipasi. Oleh karenanya penyiapan sistem tatakelola yang handal dan 

adaptif pada perubahan-perubahan sangat diutamakan. 

2) Berbagai kondisi yang mengarah pada tuntutan perubahan takaKeola lembaga menjadi 

hal yang berpotensi besar muncul. Hal tersebut membutuhkan adanya blue print rencana 

pengembangan secara definitif disemua aspek (pendidikan, pembelajaran, penelitian, 

pengabdian, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana prasana, dan keuangan) yang 

dijadikan pegangan dalam setiap pengambilan kebijakan. 
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3) Tuntutan peningkatan mutu layanan baik dari sisi internal maupun eksternal, melalui 

kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi menjadi hal sangat penting untuk dirancang 

sebaik mungkin sistem tata kelola kelembagaan yang mampu memberikan mutu layanan 

prima sebaimana yang diharapkan oleh semua stakeholders layanan pendidikan tinggi. 

4) Regulasi pemerintah yang mengarah pada munculnya kompetisi antar satuan layanan 

pendidikan, menuntut adanya dukungan kelembagaan yang cukup adaptif dalam 

melakukan penataan aspek kelembagaan, sehingga bisa menghasilkan kualitas layanan 

prima yang mampu mengangkat peringkat UM. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

A. Visi dan Misi UM 

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan UM tercatum dalam Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri 

Malang adalah sebagai berikut. Visi UM adalah Menjadi perguruan tinggi unggul dan 

rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan. Berdasarkan visi 

tersebut dirumusankan misi UM sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi. 

2. Menyelenggarakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang 

kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

bidang kependidikan. 

4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang 

menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, UM merumuskan tujuan sebagai berikut. 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan/atau vokasi 

yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan 

mampu berkembang secara profesional. 

2. Menghasilkan hasil karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kependidikan yang bermutu dan unggul. 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan 

penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan 

masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Penyelenggaraan FMIPA UM bertujuan pula untuk mencapai Visi dan Misi UM. 

Mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan UM maka rumusan Visi, Misi dan Tujuan FMIPA 

UM adalah sebagai berikut.  

B. Visi FMIPA UM  

Menjadi fakultas unggul dan rujukan dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam,  

teknologi serta kependidikannya.  
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C. Misi FMIPA UM 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di FMIPA yang berpusat pada peserta 

didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi. 

2. Menyelenggarakan penelitian MIPA dan teknologi serta kependidikannya yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui penerapan penelitian bidang MIPA dan teknologi  

serta kependidikannya. 

4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang 

menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

D. Tujuan FMIPA UM 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, bertakwa, berakhlak mulia, 

cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara 

profesional. 

2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang MIPA dan teknologi serta 

kependidikannya  yang bermutu dan unggul. 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui bidang MIPA dan 

teknologi serta kependidikannya untuk mendukung pengembangan pendidikan, 

memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

E. Sasaran Strategis 

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dirumuskan sasaran strategis UM dalam kurun 

waktu 2020-2024, sebagai berikut. 

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran MIPA dan teknologi serta 

kependidikannya melalui penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi. 

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian bidang MIPA dan 

teknologi serta kependidikannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui penerapan bidang MIPA, 

teknologi serta kependidikannya. 

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pamong di FMIPA 

yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas 

berkelanjutan. 
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BAB III 

KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KELEMBAGAAN 

 

 

Kebijakan, strategi, regulasi, dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan berbagai 

indikator kinerja yang direncanakan dari setiap misi yang ditetapkan dalam Rentra Bisnis 

FMIPA UM 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut. Masing-masing dijabarkan berdasarkan 

sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap misi. 

 

A. Kebijakan, Strategi, dan Regulasi 

Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di FMIPA yang berpusat pada 

peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi. 

Tujuan Strategis 1: 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, bertakwa, berakhlak mulia, 

cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara 

profesional. 

Sasaran Strategis 1: 

Meningkatnya kualitas pembelajaran MIPA dan teknologi serta kependidikannya melalui 

penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.. 

Kebijakan: 

1. Setiap prodi mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan. 

2. Setiap program studi memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum berbasis 

kehidupan. 

3. Setiap prodi mengoptimalkan peran Kelompok Bidang Keahlian (KBK). 

4. Setiap unit pelaksana akademik menjaring kerjasama dengan pihak luar dengan fokus 

pada dukungan pembelajaran berbasis kehidupan. 

5. Setiap unit berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

6. Setiap unit berkontribusi pada seluruh program kemahasiswaan. 

Strategi: 

1. Menyusun pedoman pengembangan kurikulum berbasis kehidupan yang meliputi 

perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. 

2. Mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan. 

3. Internalisasi nilai-nilai kurikulum berbasis kehidupan kepada sivitas kampus. 

4. Memberikan peran kepada KBK untuk mengembangkan pendidikan. 

5. Menjalin kerjasama pendidikan dengan lembaga yang kredibel. 
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6. Mengevaluasi secara periodik keberhasilan pencapaian profil lulusan dan keberterimaan 

lulusan. 

7. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. 

Regulasi 

1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembelajaran Berbasis Kehidupan. 

2. Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kerjasama. 

3. Peraturan rektor tentang Standar Pendidikan UM. 

4. Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi. 

Misi 2: Menyelenggarakan penelitian MIPA dan teknologi serta kependidikannya yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan Strategis 2: 

Menghasilkan karya akademik dalam bidang MIPA dan teknologi serta kependidikannya  

yang bermutu dan unggul. 

Sasaran Strategis 2: 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian bidang MIPA dan teknologi serta 

kependidikannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan 

1. Setiap unit pelaksana dan pendukung akademik mengalokasikan sumber daya yang 

memadai untuk menghasilkan karya inovatif yang unggul. 

2. Institusi memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah sivitas kampus. 

3. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen. 

4. Setiap unit pelaksana akademik memfasilitasi dosen terlibat aktif dalam pengusulan 

hibah penelitian baik dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan karya ilmiah dan 

mempublikasikan karyanya dalam forum atau media ilmiah nasional dan internasional. 

5. Setiap unit pelaksana akademik mampu menghasilkan produk unggulan hasil penelitian, 

menyelenggarakan pameran karya ipteks unggulan, memperoleh dana penelitian yang 

dilakukan dengan lembaga nasional dan internasional yang kredibel. 

6. Seluruh unit pelaksana akademik terkait memfasilitasi terwujudnya jurnal UM 

bereputasi terindeks global. 

Strategi 

1. Menyediakan berbagai skema, sarana, dan prasarana penelitian. 

2. Meningkatkan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. 

3. Meningkatkan peringkat akreditasi jurnal. 

4. Menguatkan dan meningkatkan kemampuan dosen dalam mengusulkan hibah 

penelitian, menghasilkan karya ilmiah, dan mempublikasikan hasil penelitiannya. 

5. Menguatkan unit kerja pelaksana akademik dalam menghasilkan produk unggulan hasil 

penelitian, menyelenggarakan pameran karya ipteks unggulan, memperoleh dana 
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penelitian, dan melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga nasional dan 

internasional yang kredibel. 

Regulasi 

1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian. 

2. Peraturan Rektor tentang pengelolaan jurnal ilmiah. 

 

Misi 3: Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui penerapan penelitian bidang MIPA dan teknologi  serta 

kependidikannya. 

Tujuan Strategis 3: 

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui bidang MIPA dan teknologi 

serta kependidikannya untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan 

kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran Strategis 3: 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil 

kajian dan penelitian melalui penerapan bidang MIPA, teknologi serta kependidikannya. 

Kebijakan: 

1. FMIPA UM mewajibkan setiap dosen pengusul penelitian mengusulkan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Setiap unit pelaksana dan pendukung akademik mengalokasikan sumber daya 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan dosen. 

4. Memfasilitasi mahasiswa menghasilkan karya inovatif pemberdayaan masyarakat. 

5. Memfasilitasi desiminasi produk Teknologi Tepat Guna untuk dimanfaatkan 

masyarakat. 

Strategi: 

1. Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengabdian kepada masyarakat. 

2. Mengembangkan program payung pengabdian kepada masyarakat dan penelitian secara 

bersama-sama. 

3. Menjalin kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional yang kredibel, serta 

kelompok-kelompok masyarakat terkait dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Mendiseminasikan produk Teknologi Tepat Guna untuk dimanfaatkan masyarakat. 

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal. 
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6. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersinergi dengan kegiatan 

PKM-M (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat) dan PKM-

T (Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi Tepat Guna). 

Regulasi: 

1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Peraturan Rektor tentang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. 

 

Misi 4: Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang 

menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Tujuan Strategis 4: 

Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Sasaran Strategis 4: 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pamong di FMIPA yang otonom, akuntabel, 

dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.. 

Kebijakan: 

1. Seluruh pelaksanaan tugas dan layanan institusi didasarkan pada dokumen formal. 

2. Seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi dan dukungan manajemen didukung dengan 

dokumen Penetapanan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan 

(PPEPP). 

3. Seluruh bidang tugas diemban oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

tuntutan kualifikasi yang dipersyaratkan. 

4. Seluruh area layanan didukung dengan dokumen Standar Mutu Layanan. 

5. Peta jalan reformasi birokrasi menjadi acuan seluruh area layanan dalam menjalankan 

fungsi dan rencana kerjanya. 

6. Pengukuran secara internal peringkat UM pada tingkat nasional dan internasional 

dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. 

7. Perencanaan, realisasi, dan operasional pengembangan fasilitas dan organ 

kelembangaan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP). 

8. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan 

dilaksanakan berbasis teknologi informasi. 

Strategi: 

1. Menyusun dan/atau menyempurnakan seluruh dokumen formal pengelolaan institusi. 

2. Menyusun dan atau menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

dan tindak lanjut pada seluruh aktivitas layanan tridarma perguruan tinggi dan dukungan 

manajemennya. 
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3. Menyusun dan menetapkan rencana strategis bidang ketenagaan sebagai dasar 

penetapan rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kompetensinya. 

4. Mengembangkan Standar Mutu Layanan seluruh area layanan. 

5. Menggunakan dokumen peta jalan reformasi birokrasi UM sebagai acuan seluruh area 

layanan dalam menjalankan fungsi dan rencana kerjanya. 

6. Mengembangkan, mengimplementasi dan mengevaluasi instrumen dan perangkat 

pendukung lain untuk menyimulasi pengukuran peringkat UM pada tingkat nasional dan 

internasional. 

7. Menyempurnakan dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan UM. 

8. Mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi untuk 

mendukung kinerja kelembagaan. 

Regulasi: 

1. Peraturan Rektor tentang Penyusunan dan atau Penyempurnaan Dokumen formal 

penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi 

2. Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Layanan. 

3. Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4. Peraturan Rektor tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) 

5. Peraturan Rektor tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Ketenagaan. 

6. Peraturan Rektor tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

7. Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan 

 

B. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujukan visi, misi, tujuan dan 

sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

A. Indikator Kinerja Utama 

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka 

ditetapkan pula Indikator Kinerja untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator 

tersebut. Secara lebih rinci indikator kinerja FMIPA UM dan target yang akan dicapai pada 

periode 2020-2024, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1, 4.2a, 4.2b, 4.2c, dan 4.2d. 

 

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 

 

Indikator Kinerja 

Baseline (2019) Target 

Target Capaian Persentase 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Persentase dosen 

berkualifikasi S3 (%)  

45 37.21 82.69% 40 42 42 45 45 

2. Persentase dosen dengan 

jabatan lektor kepala (%)  

41 36.78 89.71% 40 41 41 42 43 

3. Persentase dosen dengan 

jabatan guru besar (%) 

10 10 100% 10 10 11 11 12 

4. Persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi 

profesi (%)  

40 40 100% 45 45 45 50 50 

5. Persentase lulusan yang 

langsung bekerja sesuai 

bidangnya (%)  

56 34.50 61.61% 40 45 45 50 50 

6. Jumlah mahasiswa 

berprestasi  

46 94 100% 50 50 55 55 55 

7. Jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha  

15 73 100% 40 60 70 80 80 

8. Jumlah publikasi 

internasional terindeks 

258 326 100% 260 300 325 325 350 

9. Jumlah HKI yang 

didaftarkan  

20 17 85% 20 25 25 30 30 

10. Jumlah produk Inovasi  10 12 100% 12 12 15 15 18 

11. Jumlah prototipe Research 

& Development (R&D)  

3 2 66.67% 3 3 4 4 5 

12. Jumlah prototipe industri  1 1 100% 1 2 2 3 3 

13. Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks nasional 

5 5 100% 5 6 7 8 9 

14. Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks global 

0 0 0 0 0 0 1 1 

15. Jumlah sitasi karya ilmiah 

versi scopus*) 

1.234 4.810 100% 5.000 5.500 6.000 6.250 6.500 

16. Persentase jumlah prodi 

dengan akreditasi A (%) 

60 57.69 96.15% 60 60 65 65 65 
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B. Indikator Kinerja 

Tabel 4.2a Target Kinerja Sasaran Strategis 1TH 

 

Indikator Kinerja 

Baseline (2019) Target 

Target Capaian Persentase 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Persentase prodi dengan 

kurikulum berbasis 

kehidupan  

40 40 100 40 100 100 100 100 

2. Persentase dosen mengisi 

SIPEJAR 

75 50 100 100 100 100 100 100 

3. Jumlah mahasiswa 

berprestasi (*) 

46 94 100% 50 50 55 55 55 

4. Jumlah mahasiswa peraih 

penghargaan dalam bidang 

akademik 

10 10 100 10 15 15 20 20 

5. Jumlah bahan ajar ber-ISBN 

berbasis penelitian 

16 17 100 20 20 25 25 25 

6. Jumlah inovasi pembelajaran 

hasil pengembangan  

12 12 100 15 15 15 18 18 

7. Persentase prodi 

menyelenggarakan sistem 

penjaminan mutu 

pembelajaran 

100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Jumlah prodi penyelenggara 

pembelajaran kelas 

internasional (ada mahasiswa 

asing dan menggunakan 

bahasa asing) 

4 4 100 5 6 6 8 8 

9. Jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha (*) 

15 73 100 40 60 70 80 80 

10. Jumlah mahasiswa peraih 

penghargaan dalam minat 

dan bakat 

5 5 100 5 5 5 7 8 

11. Jumlah proposal PKM yang 

lolos PIMNAS 

5 4 90 4 5 5 5 5 

12. Jumlah proposal PKM yang 

didanai 

35 16 63 20 20 25 25 25 

13. Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti pertukaran 

mahasiswa (outbound) 

28 20 100 25 25 30 30 35 

14. Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti pertukaran 

mahasiswa (inbound) 

48 30 62 25 25 25 30 30 

15. Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan ilmiah 

nasional (selain PIMNAS) 

100 713 100% 200 250 250 300 300 

16. Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan ilmiah 

internasional  

60 143 100% 100 125 125 140 140 



25 

 

17. Persentase dosen 

berkualifikasi S3 (%) (*) 

45 37 83 40 43 45 45 50 

18. Persentase dosen dengan 

jabatan lektor kepala (%) (*) 

41 37 90 40 40 43 45 45 

19. Persentase dosen dengan 

jabatan guru besar (%) (*) 

10 12 100 12 13 13 15 15 

20. Persentase dosen bersertifikat 

pendidik (%) (*) 

85 66 78 66 70 70 75 75 

21. Jumlah dosen yang terlibat 

dalam kegiatan ilmiah 

internasional  

150 157 100 160 160 170 

 

170 170 

22. Jumlah bahan ajar cetak  41 43 100 50 50 50 55 55 

23. Jumlah bahan ajar online  58 83 100 60 60 65 65 65 

24. Kapasitas bandwith         

25. Jumlah prodi terakreditasi 

internasional 

2 2 100% 2 4 4 8 8 

26. Jumlah sistem informasi 

kebutuhan dunia kerja 

3 3 100 3 3 3 3 3 

27. Jumlah penyelenggaraan job 

fair 

        

28. Rasio jumlah mahasiswa 

terhadap dosen  

20 23 88 20 20 20 18 18 

29. Persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi dan 

profesi (%) (*) 

85 65 76 70 70 70 75 75 

30. Persentase lulusan yang 

langsung bekerja 

56 35 62 35 40 40 40 40 

31. Jumlah lembaga nasional 

pengguna lulusan 

20 20 100 25 30 40 40 50 

32. Gaji pertama alumni (juta) 1 1 100 1,5 2,0 2,4 2,6 2,6 

33. Skor kemampuan bahasa 

inggris (TOEF-Like) 

350 360 100 400 400 400 450 450 

34. Rata-rata IPK lulusan S1 (*) 3.38 3.44 100 3,40 3,40 3,42 3,42 3,44 

35. Persentase lulusan tepat 

waktu (%) (*) 

78 68 88 70 75 80 80 85 

36. Rata-rata lama studi S1 (smt) 

(*) 

8.50 8.80 97 8.5 8,5 8,3 8,3 8,2 

 

Tabel 4.2b Target Kinerja Sasaran Strategis 2 

 

Indikator Kinerja 

Baseline (2019) Target 

Target Capai

an 

Persen

tase 

Capai

an 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Jumlah Jurnal Ilmiah Internal 

FMIPA terakreditasi SINTA 

5 5 100% 5 6 7 8 8 
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2. Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 

nasional 

9 9 100% 9 9 9 9 9 

3. Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 

internasional 

4 8 100% 4 4 4 4 4 

4. Jumlah jurnal nasional yang 

dilanggan 

27 43 100% 30 30 35 40 40 

5. Jumlah jurnal nasional yang 

dilanggan 

27 43 100% 30 30 35 40 40 

6. Jumlah e-jurnal yang dilanggan 27 43 100% 30 30 35 40 40 

7. Tersedianya dokumen pedoman 

pembinaan, pembiayaan, 

penghargaan publikasi ilmiah 

        

8. Jumlah hot-spot akses internet 20 24 100 25 25 25 30 30 

9. Tersedianya dokumen 

penulisan tesis/disertasi 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

10. Tersedianya dokumen rencana 

strategis penelitian 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

Ter-

sedia 

11. Jumlah dosen yang menjadi 

penyaji dalam international 

conference 

150 160 100 150 150 150 150 150 

12. Jumlah dosen yang menjadi 

peserta dalam international 

conference 

150 180 100 160 160 170 170 180 

13. Jumlah dosen yang menjadi 

penyaji dalam konferensi 

nasional 

40 45 100 50 50 50 50 50 

14. Jumlah dosen yang menjadi 

peserta dalam konferensi 

nasional 

80 80 100 100 100 100 100 100 

15. Jumlah publikasi internasional 258 300 100 300 320 320 330 350 

16. Jumlah karya iptek yang 

dipamerkan 

5 8 100 10 10 10 15 15 

17. Jumlah buku 

referensi/monograf yang 

diterbitkan tingkat nasional 

5 5 100 5 8 10 10 12 

18. Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks nasional 

5 5 100 6 7 7 8 8 

19. Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks global 

0 0 0 0 1 1 1 2 

20. Jumlah sitasi karya ilmiah versi 

scopus*) 

1200 4800 100 5000 5500 6000 6500 7500 

21. Jumlah prototipe Research & 

Development (R&D)  

3 2 67 3 3 3 5 5 

22. Jumlah penelitian dosen yang 

didanai DRPM dan PNBP 

154 120 78 140 140 150 150 150 
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23. Jumlah penelitian yang 

dilakukan dengan DUDI 

5 1 20 2 2 3 4 5 

24. Jumlah kerjasama penelitian 

dengan universitas di luar 

negeri 

10 12 100 10 10 12 12 15 

25. Jumlah HKI yang didaftarkan  20 17 85% 17 20 20 20 20 

26. Jumlah HKI  10 29 100% 15 15 20 20 20 

 

Tabel 4.2c Target Kinerja Sasaran Strategis 3  

 

Indikator Kinerja 

Baseline (2019) Target 

Target Capaian Persentase 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Jumlah prototipe industri  1 1 100 3 3 3 4 4 

2. Jumlah produk Inovasi  10 12 100 10 10 10 12 12 

3. Jumlah Kegiatan 

Pengabdian pemberdayaan 

Masyarakat  

35 37 100 40 40 40 45 45 

4. Jumlah teknologi tepat guna 

yang dihasilkan 

5 2 40 2 2 3 3 3 

5. Jumlah publikasi karya 

inovatif dosen 

5 5 100 5 5 8 10 10 

6. Jumlah publikasi karya 

inovatif mahasiswa 

10 10 100 10 15 15 20 20 

7. Tersedianya dokumen 

standar mutu 

penyelenggaraan 

pengabdian 

        

8. Jumlah konsep/naskah 

akademik sekolah unggul 

yang dikembangkan 

        

9. Jumlah kelompok 

masyarakat binaan 

        

10. Jumlah dosen yang 

melaksanakan terlibat 

pengabdian kepada 

masyarakat 

100 120 100 120 120 150 150 150 

11. Jumlah kemitraan dengan 

pemerintah 

32 41 100 35 35 40 40 40 

12. Jumlah kemitraan dengan 

DUDI 

2 2 100 3 3 4 5 5 
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Tabel 4.2d Target Kinerja Sasaran Strategis 4 

No Indikator Kinerja Satuan Baseline 2019 

Target Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

1, Ditetapkannya dokumen 
proses bisnis FMIPA UM 

  Tersedia Tersedia  Tersedia  Tersedia  Tersedia  Tersedia  

2, Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
penyelenggaraan pembelajaran 

% 70%  75%  80%   80%  90% 90%  

3, Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
penyelenggaraan penelitian dan pengabdian 

%  70% 75%  80%   80%  90% 90%  

4, 
Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
pengelolaan SDM 

%  60% 65%  70%   70%  80% 80%  

5, 
Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
pengelolaan kemahasiswaan 

%  70% 75%  80%   80%  90% 90%  

6, 
Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
pengelolaan keuangan 

%  70% 75%  80%   80%  90% 90%  

7, 
Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
pengelolaan sarana prasarana 

%  70% 75%  80%   80%  90% 90%  

9, Ditetapkannya seluruh dokumen proses 
aktivitas perencanaan, kerjasama, dan 
kehumasan 

%  70% 75%  80%   80%  90% 90%  

10, 
Ditetapkannya seluruh 
dokumen proses ketatausahaan 

%  70% 75%  80%   80%  90% 90%  

11, 
Tersedianya unit fungsional pangkalan 
data FMIPA 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

12, 
Ditetapkannya seluruh dokumen uraian tugas 
jabatan dan spesifikasi 
kompetensinya 

% n.a 50%  50%   55%  60% 70%  

13, 
Tersedianya dokumen peta kompetensi dan 
gap kompetensi SDM 

Dok Belum tersedia  Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   
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14, 
Tersedianya dokumen rencana tindaklanjut 
peningkatan kompetensi SDM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

15, 
Ditetapkannya dokumen Sistem Pengendalian 
Internal FMIPA UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

16, Tersedianya dokumen sistem indikator kinerja 
pelaksanaan sistem pengendalian internal 
FMIPA UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

17, Tersedianya dokumen capaian hasil 
pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 
UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

18, Tersedianya dokumen rencana tindaklanjut 
peningkatan kualitas sistem pengendalian 
internal UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

19, 
Opini penilaian Laporan 
keuangan oleh Kantor Akuntan Publik 

Dok WTP           

20, 
Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil 
pemeriksaan 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

21, 
Persentase kuantitas tindak lanjut temuan 
BPK 

% 100  100 100  100  100  100  

22, 
Persentase kuantitas 
tindak bernilai rupiah temuan BPK 

% 100  100 100  100  100  100  

23, 
Ditetapkannya dokumen standar mutu layanan 
di seluruh area layanan 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

24, 
Ditetapkannya dokumen standar perilaku 
layanan prima 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

25, 
Tersedianya metode dan 
instrument penilaian kualitas layanan 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

26, 
Tersedianya dokumen 
hasil monitoring dan evaluasi layanan prima 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

27, 
Tersedianya dokumen tindaklanjut hasil monev 
layanan prima 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   
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28, 
Tersedianya dokumen pelaksanaan rencana aksi 
peta jalan reformasi UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
     

29, 
Tersedianya dokumen hasil monitoring evaluasi 
dan tindaklanjut peta jalan reformasi birokrasi 
di UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
          

30, Ditetapkannya tim kerja Reformasi Birokrasi 
UM 

SK 
Tersedia 

/tidak 
          

31, Ditetapkannya tim kerja 
Zona Integritas (ZI) UM 

SK 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

32, 
Tersedianya seluruh dokumen pedoman 
pelaksanaan pembangunan ZI di UM 

Dok 
 Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

33, 
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan 
evaluasi pembangunan 
ZI di UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

34, Ditetapkannya dokumen 
SOP kegiatan utama FMIPA UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

35, Pelaksanaan e-office di 
semua unit kerja 

% 100  100 100  100  100  100  

36, 
Tersedianya fasilitas 
dan media keterbukaan layanan publik 

Set 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

37, Ditetapkannya dokumen 
rencana strategis SDM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

38, 
Ditetapkannya seluruh dokumen pengelolaan 
SDM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

39, 
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan 
evaluasi  pengelolaan 
SDM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

40, Terimplementasikannya 
simpega 

App 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   
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41, 
Tersedianya dokumen dan bukti pengendalian 
Gratifikasi 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

42, Tersedianya media 
pengaduan masyarakat 

Set 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

43, 
Tersedianya Whistle- Blowing System dan 
tindak lanjutnya 

App 
Tersedia 

/tidak 
          

44, 
Ditetapkannya dokumen tentang penanganan 
benturan kepentingan 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
          

45, 
Tersedianya dokumen bukti keterlibatan 
pimpinan dalam perencanaan s.d tindaklanjut 
capaian kinerja 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

46, 
Tersedianya dokumen pengelolaan 
akuntabilitas kinerja 
institusi 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

47, 
Tersedianya dokumen 
dan bukti pembangunan budaya layanan prima 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

48, 
Tersedianya dokumen 
hasil penilaian kepuasan layanan 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

49, 
Tersedianya dokumen 
hasil survei eksternal persepsi korupsi 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
          

50, 
Tersedianya dokumen hasil survey ekternal 
kualitas layanan FMIPA UM 

Dok 
Tersedia 

/tidak 
Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   Tersedia   

55, Prodi terakreditasi A %  57% 60%  60%   70%  70% 80%  

56, Mahasiswa asing 
(program gelar) 

orang 3  5  7  8  10  10  

57, Dosen asing orang  10 15  15  20  20  20  

58, Jumlah kerjasama dg 
pihak LN 

MoA  15 20  20  25  25  30  
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59, Jumlah kerjasama dg 
pihak DN 

MoA  20 25  25  30  30  35  

60, Academic Reputation Rating             

61, Student Ratio 23 20  20 20   17  17 17  

62, Employer Reputation Rating             

63, Perolehan ijin 
pembangunan RS 

SK            

64, Pembangunan Gedung 
RS 

Unit             

65, Pembukaan operasional 
RS 

SK             

66, Penambahan prodi baru/jumlah prodi unit 22   22 22   22  23 23  

67, Peringkat keterbukaan informasi publik               
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C. Rencana Sumber Pendanaan 

Berikut adalah rencana sumber-sumber pendanaan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan anggaran pada setiap sasaran strategis sampai dengan tahun 2020-2024. 

 

Tabel 4.3 Realisasi Pendanaan 2019 dan rencana Perolehan 2020-2024 

No. Sumber 

Dana 

Dana 2019 Rencana Perolehan 

Perolehan Realisasi Persentase 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  RM       40.000        39.994 99,99 42.000 44.100 46.305 48.620 42.000 

2.  BOPTN  1.808.752  1.808.292 99.97 1.899.190 1.994.149 2.093.857 2.198.549 1.899.190 

3.  PNBP 13.947.992 13.500.000 96.79 13.448.393 14.120.812 14.826.853 15.568.196 13.448.393 

 

JUMLAH 
14.656.745 15.389.582 16.159.061 16.967.014 17.815.365 

 

 

D. KERANGKA PENDANAAN 

 

Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Anggaran 2020-2024 (dalam juta) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran matematika, IPA, dan 

kependidikannya yang berpusat pada peserta didik, 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi. 

Tujuan Strategis 1: 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

akademik, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, 

mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan 
mampu berkembang secara profesional. 

Sasaran Strategis 1: 

Meningkatnya kualitas pembelajaran matematika, 

IPA, dan kependidikannya melalui penerapan 

pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi dan kualitas layanan 
kemahasiswaan. 

 

10.540.196 11.067.206 11.620.566 12.201.595 10.540.196 

Misi 2: Menyelenggarakan penelitian Matematika, 

IPA serta bidang kependidikannya yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Tujuan Strategis 2: 

Meningkatkan hasil karya akademik dalam bidang 

matematika, IPA dan pendidikannya  yang 

bermutu, unggul, serta bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

916.874 962.718 1.010.854 1.061.397 916.874 
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Sasaran Strategis 2: 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian 

bidang matematika, IPA dan pendidikannya  yang 

bermutu, unggul, serta bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Misi 3: Menyelenggarakan pengabdian kepada 

masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat melalui penerapan penelitian bidang 
matematika, IPA serta kependidikannya. 

Tujuan Strategis 3: 

Meningkatkan kualitas pengabdian kepada 

masyarakat berbasis pada hasil kajian dan 

penelitian bidang matematika, IPA serta 

kependidikannya untuk mendukung pengembangan 

pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran Strategis 3: 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil 

kajian dan penelitian bidang matematika, IPA serta 

kependidikannya untuk mendukung pengembangan 

pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

285.290 299.555 314.533 330.259 285.290 

Misi 4: Menyelenggarakan tata pamong yang 

otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin 
peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Tujuan Strategis 4: 

Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, 

akuntabel, dan transparan untuk menjamin 
peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Sasaran Strategis 4: 

Terselenggaranya tata pamong yang otonom, 

akuntabel, dan transparan yang menjamin 
peningkatan kualitas berkelanjutan. 

3.647.221 3.829.582 4.021.062 4.222.115 3.647.221 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Bisnis FMIPA UM periode 2020-2024 ini disusun sebagai acuan 

seluruh unit di FMIPA UM dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran. 

Seluruh kegiatan harus mencerminkan output yang akan dihasilkan serta mengarah pada 

pencapaian Visi dan Misi FMIPA UM. 

Renstra Bisnis UM 2020-2024 ini menekankan pada penataan pengelolaan FMIPA 

sebagai bagian dari UM dalam statusnya sebagai perguruan tinggi dengan pengelolaan 

keuangan badan layanan umum (PK-BLU) dengan segala implikasinya. Penyusunan Renstra 

Bisnis FMIPA UM 2020-2024 seiring dengan telah ditetapkannya Statuta UM dan 

penyusunan Organisasi dan Tata Kerja UM, serta ditetapkannya Renstra Bisnis UM 2020-

2024 sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam program, kegiatan, dan 

mekanisme kerja di lingkungan FMIPA UM. Penataan organisasi sebagai ilmplikasi 

reformasi birokrasi bertujuan agar kinerja UM lebih efisien. Penataan organisasi juga 

berdampak pada perumusan program, kegiatan, strategi pencapaian, dan mekanisme 

pembiayaan program. 

Renstra Bisnis FMIPA UM 2020-2024 ini dimungkinkan adanya beberapa 

penyesuaian terhadap tuntutan internal dan eksternal yang belum bisa diprediksi pada saat 

penyusunannya. Segala bentuk penyesuaian atas Renstra Bisnis ini akan ditetapkan oleh 

Dekan dengan  memperhatikan perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan UM serta 

pertimbangan dari Senat dan semua unsur pimpinan di FMIPA UM.OR NAME] 


