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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

  

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya untuk melaksanakan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945, 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 

kebijakan dasar dalam pengembangan pendidikan tinggi dalam bentuk pengembangan 

organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat memiliki kemampuan untuk menanggapi 

dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional, maupun global secara tepat dan 

berkelanjutan. Setiap perguruan tinggi diharapkan mampu untuk membaca situasi lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal. Kebijakan itu mendorong perguruan tinggi agar memiliki 

kemampuan untuk menjalankan tugas sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi masing-

masing. 

Isu-isu strategis pengembangan pendidikan tinggi secara umum meliputi 5 (lima) 

aspek. Pertama, pembangunan kapasitas harus ditingkatkan sebagai respon tehadap perubahan 

paradigma dalam otonomi dan desentralisasi. Kedua, tata pamong universitas yang baik sangat 

diperlukan dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam melaksanakan pembelajaran, 

penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya dalam 

memperbaiki tata pamong adalah perencanaan strategis yang menjadi acuan semua jajaran 

manajemen. Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari sektor 

publik, antara lain kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah, dan kemitraan 

dengan pemerintah pusat dengan tetap berpegang pada norma dan nilai-nilai akademik. 

Keempat, sumber daya manusia merupakan unsur strategis. Kenyataan menunjukkan bahwa 

banyak lembaga pendidikan tinggi, khususnya PTN, pada waktu yang bersamaan memiliki 

kelebihan jumlah staf, tetapi dengan tingkat produktivitas dan kualitas yang masih kurang. 

Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting karena kualitas 

merupakan hal utama bagi pelanggan sehingga pengembangan kualitas harus ditujukan untuk 

menghasilkan keluaran dan hasil yang berkualitas sebagai bagian dari akuntabilitas publik. 

Terkait dengan aspek-aspek di atas, upaya strategis yang dilakukan oleh Fakultas 

Ekonomi UM adalah dengan: pertama, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan segala 

sumberdaya pendukungnya, secara langsung menyentuh program studi sebagai institusi yang 

langsung bersentuhan dengan pengguna dan status posisi daya saing kelembagaan secara 

eksternal. Kedua, membangun tata kelola kelembagaan yang memberikan ruang sepenuhnya 

pada kebebasan akademik untuk menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi. Ketiga, 

melakukan pengembangan kolaborasi eksternal baik dari unsur pemerintah maupun dunia 

bisnis dan industri dengan tetap berlandaskan pada etika akademik guna memberikan 

kesempatan dan dukungan terhadap pengembangan kompetensi dan daya saing bagi 

mahasiswa dan lulusan. Keempat, secara berkelanjutan dilakukan pengembangan iklim 

akademik yang kondusif di lingkungan fakultas guna mendukung peningkatan produktivitas 

karya akademik dan kualitas layanan bagi para pengguna maupun pemangku kepentingan. 

Kelima, secara beriringan sejalan dengan berbagai aktivitas penyelenggaraan tridharma dan 

tata kelola perguruan tinggi, dilaksanakan penjaminan mutu baik di tingkat fakultas, jurusan 

dan program studi sebagai langkah mewujudkan kredibilitas dan akuntabilitas institusi publik. 

Fakultas Ekonomi UM sebagai bagian integral sistem kelembagaan dari UM 

melaksanakan kewajiban menjabarkan lebih lanjut kebijakan pengembangan universitas 

untuk memenuhi tuntutan lokal, regional, nasional, maupun global secara berkesinambungan. 

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM 2011-2030 telah diidentifikasi 

sembilan program strategis untuk menjawab tantangan perkembangan perguruan tinggi ke 

depan. Pertama, perluasan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Kedua, 

demokratisasi pendidikan. Ketiga, persaingan global. Keempat, perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi, bahasa, dan seni. Kelima, peningkatan citra UM. Keenam, 

pemberlakuan otonomi perguruan tinggi melalui Badan Layanan Umum (BLU). Ketujuh, 



implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen. Kedelapan, keterpaduan tridharma 

perguruan tinggi. Kesembilan, kualitas dan efisiensi manajemen. 

Kesembilan program strategis dalam RIP tersebut menjadi rujukan bagi Fakultas 

Ekonomi UM dalam mengembangkan sistem kelembagaan yang mendukung terwujudnya 

visi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan bagi pengembangan keilmuan dan 

penyelenggaraan pembelajaran di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, 

dan seni, dengan arah pengembangannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan manajemen kelembagaan fakultas diarahkan untuk memantapkan dan 

meningkatkan sistem operasi manajemen institusi, baik bidang sarana prasarana, 

kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, dan manajemen akses kerjasama internal 

dan eksternal.  

2. Pengembangan iklim dan relevansi akademik diarahkan untuk peningkatan inovasi di 

bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

3. Penataan keserasian lingkungan fakultas dengan fasilitas yang membelajarkan. 

4. Pengembangan sumber daya insani baik dari unsur pimpinan, dosen, peneliti, laboran, 

pustakawan, teknisi, maupun tenaga kependidikan diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja dan pelayanan kepada para pengguna dan pemangku kepentingan.  

5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diarahkan untuk 

menopang sistem pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, 

dan pengabdian kepada masyarakat, serta sistem manajemen kelembagaan.  

6. Pendayagunaan alumni diarahkan untuk menopang keberhasilan studi mahasiswa, 

baik dalam bentuk sumbangsih fasilitas maupun sumbangan pemikiran akademik.  

7. Peningkatan kolaborasi dan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak, baik dari 

dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Learning University. 
 Rencana strategis Fakultas Ekonomi UM 2015-2019 menetapkan urutan prioritas 
program sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas penyediaan layanan akademik program studi. 

2. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu.  

3. Peningkatan akses dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Peningkatan kualitas layanan kelembagaan. 

5. Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan dan pelaksanaan tugas teknis. 

  



B. Landasan Penyusunan 

Penyusunan rencana strategis bisnis Fakultas Ekonomi UM 2015-2019 berlandaskan 

pada sistem nilai, prinsip dan wawasan, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. 

1. Sistem Nilai 

Sistem nilai yang terkandung dalam rencana strategis ini meliputi nilai-nilai 

fundamental nasionalisme, pandangan hidup berbangsa dan bernegara, budaya bangsa, dan 

dasar negara Pancasila, serta nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi 

UM mengemban dan berkewajiban melaksanakan tugas untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Selain itu, secara kelembagaan Fakultas Ekonomi UM menjunjung tinggi nilai-nilai 

ketaqwaan, etika, kejujuran, integritas, tanggungjawab, kualitas, transparansi, kepedulian, 

kedisiplinan, kesetaraan, humanisme, dan dialogis. Karakteristik sistem nilai menjadi 

landasan dalam pengembangan misi profesionalitas kelembagaan Fakultas Ekonomi UM 

untuk mewujudkan setiap warga belajar menjadi insan yang cakap, berdayasaing, dan unggul. 

Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi pedoman dalam pengembangan program, 

memperjuangkan cita-cita, dan mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan kemanusiaan. 

2. Prinsip dan Wawasan 

Dalam mengembangkan kelembagaan yang sehat, tangguh dan mandiri, secara 

berkelanjutan Fakultas Ekonomi UM menerapkan prinsip penjaminan mutu, evaluasi diri, 

otonomi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan Fakultas Ekonomi UM ke depan 

berdasarkan wawasan dengan perspektif global, nasional, regional, lokal, dan institusional. 

Implementasi pengembangan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan asas 

keseimbangan antar prinsip dan wawasan secara komprehensif yang bersifat universal, 

memperhatikan keberagaman individual, dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dengan 

tanpa mengabaikan unsur modernitas. Fakultas Ekonomi UM berkewajiban memberikan 

kontribusi dalam transformasi sosial budaya dan sumber daya manusia. 

3. Landasan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

Penyusunan rencana strategis Fakultas Ekonomi UM 2015-2019 berlandaskan pada 

peraturan perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23, Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8, Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Kedudukan, Tugas, 

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara. 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08, Tahun 2006, tentang Kewenangan Pengadaan 

Barang/Jasa pada Badan layanan umum. 



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09, Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan 

Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109, Tahun 2007, tentang Dewan Pengawas 

Badan Layanan Umum. 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69, Tahun 2008, tentang Penyusunan Standar 

Biaya Khusus. 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis 

Anggaran. 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan 

Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan 

Universitas Negeri Malang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

21. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, Nomor 

0142/M.PPN/06/2009, SE 1248/MK/2009 tentang  Pedoman Reformasi Perencanaan 

dan Penganggaran. 

22. Peraturan Dirjen Perbendaraan Nomor 50/PB/2007, tentang Petunjuk Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satker Instansi Pemerintah yang Menerapkan 

Pengelolaan Keuangan BLU. 

23. Peraturan Dirjen Perbendaraan Nomor 67/PB/2007, tentang Tatacara Pengintegrasian 

Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan 

Pengawasan Intern. 

25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan 

Tinggi 

26. Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045 Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi 2016 

27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 13, Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 

28. Peraturan Rektor Universitas Negeri Nomor 9, Tahun 2015, tentang Rencana Strategis 

Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2016 

29. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 

tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011-2030. 

30. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 2015-2019. 

 

 

C. Sistematika Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UM 2015-2019 

 Dokumen rencana strategis bisnis Fakultas Ekonomi UM 2015-2019 ini terdiri dari 

lima bab utama, yaitu: 

1. Bab I  Pendahuluan 

2. Bab II  Gambaran Umum Fakultas Ekonomi UM 

3. Bab III  Kinerja Fakultas Ekonomi UM tahun 2014 

4. Bab IV  Analisis Lingkungan Fakultas Ekonomi Ekonomi UM 

5. Bab V  Program Pengembangan Fakultas Ekonomi UM tahun 2015-2019 

6. Bab VI  Implementasi Kegiatan 

  



BAB II 

GAMBARAN UMUM PRODI  

PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

FAKULTAS EKONOMI  UM 
 

 

A. Sejarah Singkat Prodi ADP Fakultas Ekonomi UM 

Keberadaan Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PADP) Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM) tidak lepas dari sejarah kelahiran IKIP 

MALANG yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Malang (UM). UM berasal 

dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan, 

Pengajaran dan Kebudayaan, Prof. Mr. Muhammad Yamin pada 18 Oktober 1954 

berdasarkan surat keputusan Nomor 38742/Kab, tanggal 18 Oktober 1954. Saat itu PTPG 

memiliki 5 jurusan, satu diantaranya adalah Jurusan Ilmu Ekonomi.  

Pada tanggal 10 Nopember 1954, didirikan universitas baru di Jawa Timur yaitu 

Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya. Pendirian Unair ini berdampak pada status PTPG, 

karena mulai saat itu PTPG di Malang berubah menjadi salah satu fakultas dari 4 fakultas 

yang ada di Unair. Sebagai konsekuensinya  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

1958 PTPG berubah status formal dan namanya menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga. 

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 dan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 tahun 1963, FKIP Unair Malang 

secara formal berubah nama dan statusnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Malang (IKIP MALANG), dengan upacara resmi pada hari Selasa, 20 Mei 1964 bertempat di 

gedung SMKA Negeri Malang dilangsungkan peresmian IKIP MALANG. Saat itu IKIP 

Malang meliputi FKIP Unair di Surabaya, FKIP Unair di Madiun, FKIP Udayana di 

Singaraja, FKIP Nusa Cendana di Kupang, dan FKIP Brawijaya di Jember.  

Perubahan status yang mendasar ini memberikan konsekuensi pembentukan fakultas-

fakultas di dalamnya. Hasil reorganisasi, IKIP MALANG memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu 

Sosial (FKIS), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE). Satu tahun setelah reorganisasi lahir 

Fakultas Keguruan Teknik (FKT). FKIS memiliki 4 departemen (jurusan), dimana satu di 

antaranya adalah Departemen Pendidikan Ekonomi yang terbagi ke dalam Sub Departemen 

Pendidikan Ekonomi Umum dan Sub Departemen Pendidikan Tata Perusahaan. Pada tahun 

1966, departemen (jurusan) Pendidikan Ekonomi dipecah menjadi dua jurusan, yaitu Jurusan 

Ekonomi Umum dan Jurusan Tata Perusahaan. Jurusan ini sepenuhnya mengacu pada 

kurikulum yang ada di Fakultas Ekonomi dan kebutuhan lapangan.  

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pada tanggal 23 Maret 1968 beberapa 

fakultas cabang IKIP MALANG diserahterimakan kepada induknya yang baru. Cabang 

Jember diserahkan kepada Universitas Jember, cabang Singaraja kepada Universitas 

Udayana, cabang Kupang dan Endeh kepada Universitas Nusa Cendana dan cabang Surabaya 

pada akhirnya berdiri sendiri menjadi IKIP Surabaya. Upaya terus menerus dilakukan IKIP 

MALANG untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan “Tridharma” yang meliputi: pendidikan 

dan pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya tersebut 

membuahkan pengakuan bahwa secara resmi IKIP MALANG ditetapkan sebagai IKIP 

Pembina oleh Dirjen Dikti pada tanggal 30 Desember 1967. Dengan demikian IKIP 

MALANG saat itu menjadi salah satu di antara 10 Perguruan Tinggi Pembina yang ada di 

Indonesia. 

Pada tahun 1979-1982 Jurusan Tata Perusahaan disebut juga Jurusan Pendidikan 

Bisnis. Selanjutnya pada tahun 1982 nama dan istilah fakultas yang ada diadakan 

penyesuaian secara nasional, FKIS berubah menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (FPIPS). Satu di antara jurusan yang ada adalah Jurusan Pendidikan Dunia Usaha 

(PDU). Jurusan PDU ini merupakan gabungan dari dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan 



Pendidikan Bisnis. Mulai tahun 1984, Jurusan Pendidikan Dunia Usaha (PDU) ini 

mempunyai program studi, yaitu: (1) Program Studi Pendidikan Koperasi Diploma III dan 

S1; (2) Program Studi Pendidikan Akuntansi Diploma III dan S1; (3) Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga Diploma III dan S1; (4) Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran Diploma III dan S1; dan (5) Program Studi Pendidikan Keterampilan Jasa 

Diploma II dan Diploma III. Sejak tahun 1990 Program Studi Pendidikan Keterampilan Jasa 

tidak menerima mahasiswa baru, sehingga Jurusan PDU hanya mempunyai empat program 

studi, yaitu: S1 Pendidikan Ekonomi Koperasi (EKOP); S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

(AKT); S1 Pendidikan Tataniaga (TTN); dan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 

(ADP). Mulai tahun l992 sejalan dengan berlakunya kurikulum Pendidikan Tenaga 

Kependidikan Sekolah Menengah (PTKSM) nama Program Studi Pendidikan Koperasi 

diubah menjadi Program Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. 

Sejak tahun 1996 berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 206/DIKTI/Kep/1996 tanggal 

11 Juli 1996 jurusan PDU berubah menjadi Jurusan Pendidikan Ekonomi. Jurusan Pendidikan 

Ekonomi memiliki 4 konsentrasi yaitu; Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi 

(KOP), Konsentrasi Pendidikan Akuntansi (AKT), Konsentrasi Pendidikan Tata Niaga (TTN) 

dan Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran (ADP).  

Perkembangan berikutnya dalam rangka mengikuti perubahan dan memenuhi tuntutan 

perkembangan masyarakat lokal, nasional, maupun global, IKIP Negeri di Indonesia diberi 

perluasan mandat (wider mandate) dimana fungsi IKIP yang semula hanya menghasilkan 

tenaga kependidikan berubah menjadi Universitas yang menghasilkan tenaga kependidikan 

dan tenaga non kependidikan. Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP MALANG 

berubah menjadi Universitas Negeri Malang dengan singkatan (UM). Keputusan Presiden 

tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

206/DIKTI/Kep/1999 tanggal 6 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Program Studi S1 Non 

Kependidikan Manajemen pada FPIPS IKIP MALANG, yaitu Program Studi Manajemen 

tingkat Sarjana (S1). Lulusan dari program studi tersebut bergelar akademik Sarjana Ekonomi 

disingkat S.E. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI, Nomor 336/DIKTI/Kep/1999 tanggal 

12 Juli 1999, tentang Penyelenggaraan Program Studi Non Kependidikan Diploma Akuntansi 

dan Manajemen Pemasaran pada FPIPS IKIP MALANG, telah diselenggarakan Program 

Studi Non Kependidikan Akuntansi dan Manajemen Pemasaran untuk tingkat Diploma III 

(D-III). Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan Profesional Ahli Madya disingkat 

A.Md.  

Perubahan Program Studi Pendidikan Ekonomi didasarkan pada SK Dirjen Dikti 

Nomor 1791/D/T/2005 tanggal 25 Mei 2005. Semula terdapat empat konsentrasi pada 

program studi tersebut, yaitu: Pendidikan Ekonomi konsentrasi Koperasi, Pendidikan 

Ekonomi konsentrasi Tataniaga, Pendidikan Ekonomi konsentrasi Administrasi Perkantoran, 

dan Pendidikan Ekonomi konsentrasi Akuntansi. Atas dasar SK tersebut, dilakukan 

pemisahan untuk keempat program studi tersebut. Sehingga, pada saat ini di FE UM terdapat 

empat Program Studi kependidikan, yaitu Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Studi 

Pendidikan Tataniaga, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan Program 

Studi Pendidikan Akuntansi. 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 4857/D/T/2004 tanggal 30 

Desember 2004 tanggal 30 Desember 2004, FE UM diberikan ijin penyelenggaraan Program 

Studi non kependidikan Akuntansi untuk tingkat Sarjana (S1). Selang setahun berikutnya, 

berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 3144/D/T/2005 tanggal 26 September 2005 

FE UM diberikan ijin penyelenggaraan Program Studi non kependidikan Ekonomi 

Pembangunan untuk tingkat Sarjana (S1). Lulusan dari kedua program studi tersebut bergelar 

akademik Sarjana Ekonomi, disingkat SE. 

Keberadaan FE UM semakin kuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Negeri Malang (OTK UM), dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 



Republik Indonesia Nomor 170/U/2000, tanggal 21 September 2000 tentang Statuta 

Universitas Negeri Malang, dimana FE adalah salah satu dari lima fakultas yang ada di 

lingkungan UM dengan tiga jurusan: Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan 

(SK Dirjen Dikti Nomor 143/DIKTI/Kep/2000 tanggal 12 Mei 2000 tentang Jenis dan Jumlah 

Jurusan pada Fakultas di Lingkungan UM Pasal 5). 

Untuk melengkapi organisasi telah diangkat melalui SK Rektor, Pimpinan Fakultas 

Ekonomi terdiri dari  Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan. 

Pelantikan pimpinan fakultas tersebut di atas telah dilaksanakan Rektor Universitas Negeri 

Malang pada tanggal 3 Nopember 2000, sehingga sejak itu lengkaplah unsur-unsur organisasi 

Fakultas Ekonomi. Selanjutnya berdasar keputusan rapat Senat Fakultas Ekonomi UM, 

tanggal 3 Nopember 2000 ditetapkan sebagai hari jadi Fakultas Ekonomi UM. 

Menindaklanjuti SK Dirjen Dikti tersebut diterbitkan SK Rektor UM Nomor 

2423/Kep/PT28.H/U/2000 tgl 16 Agustus 2000 tentang daftar fakultas, jurusan dan program 

studi di lingkungan UM. Diikuti dengan diterbitkannya SK Dirjen Dikti Nomor: 

4857/D/T/2004 tentang penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1) dan SK Dirjen Dikti 

Nomor: 3144/D/T/2005 tentang penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Pembangunan 

(S1), keberadaan Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi untuk masing-masing 

jurusan adalah sebagai berikut: 

1. Jurusan Manajemen, mengelola prodi Manajemen (S1), Manajemen Pemasaran (D-

III), Pendidikan Tata Niaga (S1), dan Pendidikan Administrasi Perkantoran (S1). 

2. Jurusan Akuntansi, mengelola prodi Akuntansi (S1), Akuntansi (D-III), dan 

Pendidikan Akuntansi (S1). 

3. Jurusan Ekonomi Pembangunan, mengelola prodi Pendidikan Ekonomi (S1), dan 

Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1). 

Sebagai tindak lanjut atas SK Dirjen Dikti nomor 143/DIKTI/Kep/2000 tanggal 12 

Mei 2000 tentang Jenis dan Jumlah Jurusan pada Fakultas di Lingkungan UM dan SK Rektor 

UM di atas adalah diterbitkannya SK Rektor UM nomor 0547/KEP/PT28.H/C/2000 tentang 

Pemindahan Dosen Jurusan Pendidikan Dunia Usaha (PDU) ke Jurusan tertentu pada FE UM  

tanggal 1 Nopember 2000. Dari sebanyak 65 dosen jurusan PDU/Pendidikan Ekonomi 

terdistribusi sebagai berikut: Jurusan Manajemen sebanyak 27 dosen, Jurusan Akuntansi 

sebanyak 16 dosen, dan Jurusan Ekonomi Pembangunan sebanyak 22 dosen. Pembagian  

tersebut diupayakan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing dosen.  

Demikian juga isi laporan Pembantu Rektor I UM kepada Direktur Jenderal Dikti 

nomor 2060/J36.I/PR/2003 tentang program studi baru tanggal 7 Juli 2003, serta keputusan-

keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti tentang ijin penyelenggaraan program studi 

disebutkan bahwa program studi yang ada di lingkungan FE UM adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Jurusan dan Program Studi di FE UM 

Jurusan Program Studi Jenjang Ijin Penyelenggaraan Status Akreditasi 

Ekonomi 

Pembangunan 

Pendidikan 

Ekonomi 

S1 SK Dirjen Dikti No. 

246/DIKTI/Kep/1996 

Tanggal 11-07-1996; Nomor: 

1791/D/T/2005, Tanggal 25 Mei 

2005 

A 

 

Ekonomi dan 

Studi 

Pembangunan 

S1 SK Dirjen Dikti No. 

3144/D/T/2005 Tanggal 26-9-2005 

B 

Manajemen 

Pendidikan Tata 

Niaga 

S1 SK Dirjen Dikti No. 

246/DIKTI/Kep/1996, 

Tanggal 11-07-1996; Nomor: 

1791/D/T/2005, Tanggal 25 Mei 

2005 

B 

 

Pendidikan 

Administrasi 

Perkantoran 

S1 SK Dirjen Dikti No. 

246/DIKTI/Kep/1996 

Tanggal 11-07-1996; Nomor: 

1791/D/T/2005, Tanggal 25 Mei 

A 

 



2005 

Manajemen S1 SK Dirjen Dikti No. 

206/DIKTI/Kep/1999 

Tanggal 06-05-1999 

B 

 

Manajemen 

Pemasaran 

D-III SK Dirjen Dikti No. 

336/DIKTI/Kep/1999 

Tanggal 12-07-1999 

B 

 

Akuntansi 

Pendidikan 

Akuntansi 

S1 SK Dirjen Dikti No. 

246/DIKTI/Kep/1996 

Tanggal 11-07-1996; Nomor: 

1791/D/T/2005, Tanggal 25 Mei 

2005 

A 

 

Akuntansi S1 SK Dirjen Dikti No. 

4857/D/T/2004 Tanggal 30-12-

2004 

B 

 

Akuntansi D-III SK Dirjen Dikti No. 

336/DIKTI/Kep/1999, Tanggal 12-

07-1999 

A 

 

Catatan:  Program studi jenjang S2 (Magister) dan S3 (Doktor) yang berada di Program Pascasarjana (PPs) 

 adalah: Pendidikan Ekonomi (S2 & S3); Pendidikan Manajemen dan Bisnis (S2); dan Manajemen  (S2) 

 

Dari 8 fakultas yang ada di universitas, Fakultas Ekonomi UM terlahir dari Jurusan 

Pendidikan Ekonomi FPIPS. Selanjutnya jurusan-jurusan yang dulunya ada di lingkungan 

FPIPS menyebar ke beberapa fakultas, yaitu: jurusan PPKN pindah ke FIP, jurusan Sejarah 

pindah ke FS, jurusan Geografi pindah ke FMIPA, dan jurusan MKDU berubah nama 

menjadi UPT Unit Pengelola Matakuliah Universiter (UPMU). Akhirnya, pada tahun 2010 

lahirlah Fakultas Ilmu Sosial (FIS), sehingga tergabung kembali jurusan PPKN, Sejarah, dan 

Geografi ke dalam satu fakultas. Berikut ini nama-nama pimpinan yang pernah menjabat 

dekan sejak FKIS hingga berubah menjadi FE. 

 

 

Tabel 2.2 Dekan FKIS, FPIPS, dan FE (periode 1963-sekarang) 

No. Nama Tahun 

1. Drs. R. Pitono Hardjosiswojo 1963 - 1966 

2. Drs. Masrukan 1966 - 1970 

3. Drs. David Jats, M.A 1970 - 1972 

4. Prof. Dr. S. Poerwito, M.Sc, Bus 1972 - 1976 

5. Drs. Cahyoto 1976 – 1981 

6. Drs. Soeharto 1981 – 1987 

7. Drs. Mukayat 1987 – 1994 

8. Prof. Dr. Salladien 1994 – 1997 

9. Drs. Suparlan, M.Si 1997 – 2000 

10. Drs. Sutrisno, M.M 2000 – 2008 

11. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika, MA, M.Si 2008 – 2012 

12 Prof. Dr. Budi Eko S., M.Ed., M.Si 2013 sekarang 

Perkembangan berikutnya adalah dengan disetujuinya UM sebagai PT Badan Layanan 

Umum (BLU) tahun 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 

279/KMK,05/2008 status UM berubah dari PTN murni menjadi PTN Badan layanan Umum, 

maka Fakultas Ekonomi UM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UM mengikuti 

sepenuhnya sistem kelembagaan Badan Layanan Umum tersebut. Dengan sistem tatakelola 

itu, pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih fleksibel tanpa mengesampingkan prinsip-

prinsip efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas. 



Komitmen yang tinggi disertasi konsistensi dalam mengiplementasikan BLU, 

Fakultas Ekonomi mampu meraih ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 - sebagai pengakuan atas 

standarisasi manajemen mutu dan implementasinya dalam penyediaan layanan pendidikan 

pada tanggal 10 Maret 2012. 

B. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi PADP Fakultas Ekonomi UM 

1. Visi 
Program studi yang unggul dalam mencetak kader bangsa yang kreatif memiliki daya 

saing dan peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta menjadi rujukan dalam 

pengembangan bidang disiplin ilmu Pendidikan Administrasi Perkantoran melalui 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

2.  Misi 

 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumberdaya 

manusia yang profesional, kreatif, inovatif, dan humanis  dalam bidang Pendidikan 

Administrasi Perkantoran.  

2) Meningkatkan   relevansi dan daya saing program studi melalui penelitian  dan 

pengembangan  untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi 

rujukan dalam bidang Administrasi Perkantoran. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu dan 

teknologi dalam bidang Administrasi Perkantoran  

4) Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan 

 

 

3. Tujuan  

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumberdaya 

manusia yang profesional, kreatif, inovatif,  dan humanis  dalam bidang Pendidikan 

Administrasi Perkantoran; 

a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan  dan  pembelajaran  Administrasi 

Perkantoran yang berorientasi pada inovasi   dan kreativitas pembelajaran terkini. 

b) Mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa melalui pendidikan dan 

pengalaman belajar yang berkualitas tinggi. 

c) Menghasilkan lulusan yang professional dan humanis serta  memiliki acceptabilitas 

secara nasional dan internasional. 

 

2) Meningkatkan   relevansi dan daya saing program studi melalui penelitian  dan 

pengembangan  untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi 

rujukan dalam bidang Administrasi Perkantoran. 

a) Meningkatkan  kuantitas dan kualitas publikasi dan karya ilmiah ditingkat nasional 

dan internasional 

b) Mengembangkan  Pusat Kajian Ilmu Administrasi Perkantoran  dengan fokus pada 

pengembangan pendidikan guru Administrasi Perkantoran 

 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu dan 

teknologi dalam bidang Administrasi Perkantoran. 

a) Meningkatkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis  hasil penelitian  

inovatif dan kreatif yang dihasilkan dosen dan mahasiswa 

b) Meningkatkan  sistem informasi dan dokumentasi kemajuan Program Studi 

pendidikan Administrasi Perkantoran sehingga mudah diakses oleh masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 



a) Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, tangguh, akuntabel dan transparan 

dalam menjalankan layanan pendidikan, penelitian, dam pengabdian masyarakat. 

b) Meningkatkan sistem manajemen tenaga kependidikan. 

c) Meningkatkan citra dan layanan publik. 

 

 

 



BAB III 

KINERJA FAKULTAS EKONOMI UM TAHUN 2014 

 

Pada bab ini, secara garis besar dipaparkan kinerja kelembagaan Fakultas Ekonomi UM 

tahun 2014 yang meliputi program penyediaan layanan akademik program studi, program 

pengembangan dosen dan tenaga kependidikan bermutu, program penyediaan layanan 

kelembagaan, program pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan 

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 

  

A.  Penyediaan Layanan Akademik Program Studi  

B. Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu  

C. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

D. Penyediaan Layanan Kelembagaan  

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  

 

 

BAB IV 

ANALISIS LINGKUNGAN  

PRODI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FE UM 

 

4.1 Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tabel di bawah ini 

menguraikan berbagai bentuk faktor yang sekaligus menjadi indikator kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman (strength, weakness, opportunity, threat)/ SWOT yang dimiliki Prodi 

Pendidikan ADP FE UM. Indikator SWOT ini selanjutnya dapat digunakan oleh Prodi 

Pendidikan ADP  FE UM dalam mengembangkan rencana strategisnya untuk periode 2015-

2019.  

 

  

  



INDIKATOR KEKUATAN (STRENGTH)  
   

No Aspek Bobot Nilai 
Nilai 

Tertimbang 

1 
Minat terhadap Program Studi Pendidikan 

ADP semakin meningkat 
0,02 3 0,06 

2 
Tingkat keketatan seleksi mengalami 

peningkatan 
0,04 3,5 0,14 

3 
Rerata IPK Lulusan secara umum 

mengalami peningkatan secara konsisten 
0,02 2,85 0,057 

4 

Masa tunggu kerja secara umum 

mengalami penurunan, gaji pertama 

lulusan cenderung meningkat 

0,05 2,85 0,1425 

5 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

yang dilakukan dosen FE UM jumlahnya 

cenderung mengalami peningkatan 

0,1 3 0,3 

6 

Jumlah dosen yang melakukan update 

pengetahuan melalui Pendidikan 

Berkelanjutan, keikutsertaan dan 

presentasi dalam seminar, workshop 

nasional dan internasional cukup tinggi 

0,04 3 0,12 

7 
Jumlah Dosen bersertifikasi profesi 

semakin meningkat 
0,05 3,7 0,185 

8 
Kualitas pendidikan dosen semakin 

meningkat 
0,05 2,7 0,135 

9 

Kualitas pelayanan proses belajar 

mengajar semakin meningkat dengan 

meningkatkan fungsi penasehat akademik 

0,02 2 0,04 

10 
Prodi ADP telah memperoleh nilai 

akreditasi BAN PT dengan nilai A 
0,12 3,8 0,456 

11 
Kurikulum didesain agar meningkatkan 

kualitas lulusan 
0,09 3,8 0,342 

12 
Laboratorium bidang administrasi 

perkantoran yang lengkap 
0,05 3,5 0,175 

13 

Networking dan kerjasama dengan 

universitas serta institusi lain baik dari 

dalam maupun luar negeri 

0,05 2 0,1 

14 
Keikutsertaan dosen dalam organisasi 

profesi semakin meningkat 
0,02 3,5 0,07 

15 

Penjaminan Mutu Prodi ADP di Jurusan 

Manajemen telah berjalan secara 

berkesinambungan 

0,04 2,75 0,11 

16 

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 

sudah cukup baik  yang elah terintegrasi 

pada beberapa aspek seperti aspek proses 

belajar mengajar (PBM) di kelas, alokasi 

ruang mengajar, hingga proses evaluasi 

dosen oleh mahasiswa dalam PBM 

0,05 3 0,15 



INDIKATOR KEKUATAN (STRENGTH)  
   

No Aspek Bobot Nilai 
Nilai 

Tertimbang 

17 

Sarana dan prasarana sangat memadai dan 

terawat seperti wi-fi yang selalu bisa 

digunakan di lingkungan FE UM hingga 

LCD dan komputer di ruang kelas yang 

terpelihara dengan baik sehingga mampu 

secara optimal menunjang PBM di kelas 

0,07 2 0,14 

18 
Masa studi tepat waktu secara umum 

mengalami peningkatan 
0,05 3,4 0,17 

19 
Beberapa matakuliah mendukung 

pembentukan karakter mahasiswa 
0,07 3 0,21 

  TOTAL 1   3,1025 

 

INDIKATOR KELEMAHAN (WEAKNESS 
   

No Aspek Bobot Nilai 
Nilai 

Tertimbang 

1 
Demografi mahasiswa masih didominasi 

wilayah Jawa Timur 
0,13 2 0,26 

2 Brand Positioning FE UM belum optimal 0,17 2,5 0,425 

3 
Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah 

internasional sangat minim  
0,18 2,5 0,45 

4 
Integrasi sistem informasi akademik 

belum optimal 
0,1 2 0,2 

5 

Satu jurnal yang dikelola belum secara 

konsisten terbit tepat waktu dimana hal ini 

disebabkan terbatasnya jumlah supply 

karya ilmiah untuk diterbitkan 

0,1 2,5 0,25 

6 
Rasio Dosen dan Mahasiswa belum 

optimal 
0,17 2 0,34 

7 Kompetensi dosen 0,15 2 0,3 

  TOTAL 1   2,225 

  

  

INDIKATOR PELUANG (OPPORTUNITY) 
   

No Aspek Bobot Nilai 
Nilai 

Tertimbang 

1 
Peluang untuk menerima jumlah 

mahasiswa besar 
0,11 3 0,33 

2 

Kesempatan penggalangan dana melalui 

hibah kompetisi dan kerjasama terbuka 

lebar 

0,17 2 0,34 

3 

Kesempatan menjalin kerjasama dalam hal 

pemanfaatan lulusan melalui jaringan 

alumni (IKA UM) 

0,16 3 0,48 



4 

Program wajib belajar 12 tahun 

mendorong tingginya minat untuk 

melanjutkan studinya di perguruan tinggi 

0,1 2,7 0,27 

5 

Pertumbuhan PDB (Product Domestic 

Bruto) mendorong potensi pendanaan dari 

Masyarakat untuk melanjutkan pendidikan 

di perguruan tinggi melalui jalur mandiri 

0,1 3 0,3 

6 
Adanya otonomi kampus melalui 

Perubahan status menjadi BLU 
0,18 3,2 0,576 

7 

Kesempatan kerja bagi lulusan PADP 

semakin meningkat baik dilembaga 

pendidikan maupun non pendidikan di 

instansi pemerintah maupun swasta 

0,18 3,5 0,63 

  TOTAL 1   2,926 

  

INDIKATOR ANCAMAN (THREAT) 
   

No Aspek Bobot Nilai 
Nilai 

Tertimbang 

1 

Globalisasi mendorong tumbuhnya 

perguruan tinggi asing membuka cabang 

di Indonesia 

0,18 2,4 0,432 

2 Persaingan kerja yang semakin ketat 0,18 1,8 0,324 

3 

Perkembangan teknologi yang cepat 

menuntut peningkatan skill mahasiswa dan 

lulusan 

0,17 1,8 0,306 

4 
Meningkatnya kualitas perguruan tinggi 

yang lain 
0,17 1,7 0,289 

5 
Tingginya tuntutan masyarakat terhadap 

kualitas lulusan 
0,16 1,5 0,24 

6 Bertambahnya pendidikan vokasi 0,14 1,75 0,245 

  TOTAL 1   1,836 

 

  

PELUANG ANCAMAN 

0,87 

1,09 

AGGRESIVE 

COMPETITIVE 

CONSERVATIVE 

DEFENSIVE 

Posisi Prodi ADP 

KUADRAN I KUADRAN IV 

KEKUATAN 



BAB V  

PROGRAM PENGEMBANGAN  

PRODI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FE UM 

 

Program pengembangan Prodi pendidikan Administrasi perkantoran terdiri dari tujuan, 

sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

1. Misi Strategis 1: Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

sumberdaya manusia yang profesional dan berkualitas dalam bidang Pendidikan 

Administrasi Perkantoran  
 
 

a. Tujuan  
1) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Administrasi   

       Perkantoran yang unggul.  
2) Menghasilkan lulusan Pendidikan Administarsi Perkantoran yang unggul dengan 

   Keberterimaan (akseptabilitas) tinggi secara nasional dan regional. 
 
b. Sasaran Strategis  

1) Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Administarsi Perkantoran yang  

  Unggul.  
2) Pencapaian lulusan Administarsi Perkantoran yang unggul, relevan, dan  

   Keberterimaan (akseptabiitas) tinggi secara nasional dan regional. 
 
c. Kegiatan  

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut sebagai berikut.  
1) Peningkatan kualitas pembelajaran di Prodi pendidikan Administarsi Perkantoran  

a) Peningkatan jumlah dan kualitas pelatihan/workshop pengelolaan  

 pembelajaran berkualitas.  
b) Peningkatan jumlah dan kualitas buku teks untuk setiap matakuliah.  
c) Peningkatan strategi pembelajaran inovatif.  
d) Peningkatan pembelajaran berbasis laboratorium.  
e) Pengembangan pembelajaran berbasis kehidupan.  
f) Pengembangan pembelajaran berbasis hasil penelitian.  
g) Peningkatan bahan ajar/hand-out dan media pendukung pembelajaran.  
h) Peningkatan kualitas penilaian pembelajaran.   

2) Peningkatan kualitas dosen  
a) Peningkatan kualifikasi dosen  
b) Peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah nasional, regional dan 

   internasional.  
3) Peningkatan kualitas kemahasiswaan  

a) Peningkatan daya saing (soft skill) mahasiswa  
b) Peningkatan partisipasi mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler  
c) Peningkatan partisipasi dan kualitas kegiatan penalaran dan keilmuan  

  mahasiswa  
d) Peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan mahasiswa  
e) Peningkatan kewirausahaan mahasiswa  
f) Peningkatan karakter dan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan  

  bernegara bagi mahasiswa  



g) Peningkatan kepedulian mahasiswa pada kehidupan sosial/masyarakat 



h) Peningkatan partisipasi dan kualitas pengembangan minat, bakat, dan  

kegemaran mahasiswa  
4) Peningkatan relevansi lulusan  

a) Peningkatan penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas, transparan, dan 

akuntabel  
b) Pengembangan/rekonstruksi kurikulum program studi sesuai Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dan KKNI secara teratur  
c) Peningkatan jumlah pengguna lulusan yang memesan/menerima alumni  
d) Pengembangan pusat karier mahasiswa 

e) Peningkatan jumlah lulusan yang mengikuti program PPG dan SM3T.  
f) Peningkatan jumlah lulusan yang diterima dan ber-beasiswa yang disediakan 

oleh LPDP, Beasiswa Unggulan, mitra UM (baik sponsor pemerintah daerah, 

lembaga, maupun perusahaan)  
g) Peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima kegiatan magang/KKNA di 

instansi pemerintah, DU/DI pada perusahaan multi nasional dan regional  
h) Pemendekan masa tunggu lulusan. 
 

d. Indikator Kinerja  
Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk 

menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berkualitas dalam bidang 

Pendidikan Administrasi Perkantoran diukur dengan indikator kinerja berikut. 

 

Tabel 5.1: Indikator Kinerja Misi Strategis 1 
 

 

Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                     
 

 IPK Lulusan 3.234  3.273  3.3  3.33  3.35  3.37  
 

               

 Jumlah judul bahan ajar cetak 43504  50537  68000  73000  78000  83000  
 

               

 Jumlah hand-out perkuliahan  n/a  n/a  n/a 930  1860  2730  
 

               

 Jumlah buku teks karya dosen  n/a  n/a  n/a 930  1860  2790  
 

               

 Jumlah bahan ajar on-line 1027  3072  4101  5127  6159  7182  
 

                     

 Persentase dosen berkualifikasi 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
 

 S3       
 

                   
 

 Jumlah dosen bergelar S3 2  2  2  2  2  2  
 

                     

 Dosen Penerima Sertifikat 
6 

 
6 

 
7 

 
6 

 
8 

 
8 

 
 

 Pendidik       
 

                   
 

 Jumlah Guru Besar -  -  -  -  -  1  
 

                     

 Jumlah dosen yang terlibat dalam 
5 

 
5 

 
6 

 
4 

 
11 

 
11 

 
 

 kegiatan ilmiah internasional       
 

                   
 

 Jumlah karya mahasiswa                   
 

 disajikan dalam kegiatan ilmiah     15  25  30  40  
 

 internasional                   
 

 Jumlah mahasiswa peraih                   
 

 penghargaan dalam bidang             
 

 akademik (mewakili UM)                   
 

 Jumlah proposal PKM yang 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 didanai       
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Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                     
 

 Jumlah proposal PKM yang lolos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 PIMNAS       
 

                   
 

 Jumlah karya mahasiswa                   
 

 disajikan dalam kegiatan ilmiah             
 

 nasional (selain PIMNAS)                   
 

 Jumlah mahasiswa yang                   
 

 mengikuti pelatihan 160  160  160  160  160  160  
 

 pengembangan karakter                   
 

 Jumlah mahasiswa peraih                   
 

 penghargaan dalam minat dan             
 

 bakat (mewakili UM)                   
 

 Jumlah proposal kewirausahaan                   
 

 yang lolos Kewirausahaan 0      4      
 

 Awards                   
 

 Jumlah matakuliah                   
 

 yang sesuai dengan SNPT dan 49  49  49  49  49  49  
 

 KKNI                   
 

 Jumlah lembaga pengguna 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 lulusan       
 

                   
 

 Sistem informasi kebutuhan dunia 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

        
 

                   
 

                    
 

 Sistem Penjaminan Mutu 1  1  1  1  1  1  
 

 Pembelajaran                   
 

                    
 

 Masa tunggu lulusan (bulan) 3  3  3  3  3  3  
  

 
 
 

2. Misi Strategis 2: Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk 

menghasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang 

Administrasi Perkantoran 3.  
a. Tujuan  

1) Meningkatkan publikasi karya akademik dosen dan mahasiswa yang 

bereputasi nasional dan internasional.  
2) Meningkatkan perolehan HaKI dosen 

 
b. Sasaran strategis  

1) Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional dosen dan 

mahasiswa  
2) Peningkatan pemerolehan HaKI 

 
c. Kegiatan  

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut sebagai 

berikut.  
1) Peningkatan kualitas proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa  

a) Peningkatan relevansi roadmap penelitian  
b) Pengembangan komunitas riset berbasis KBK  
c) Peningkatan produktivitas penelitian dosen dan mahasiswa  
d) Peningkatan kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa 
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e) Peningkatan penjaminan mutu penelitian dosen dan mahasiswa  
2) Peningkatan kapabilitas peneliti  

a) Peningkatan kapabilitas dosen dan mahasiswa secara berkelanjutan 

dalam bidang penelitian/ pengembangan dan publikasi  
b) Pengembangan jejaring kerjasama penelitian antar universitas, 

lembaga, atau asosiasi profesi pada tingkat nasional dan internasional 

baik oleh dosen maupun mahasiswa  
3) Peningkatan kualitas publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa  

a) Peningkatan intensitas dan kualitas pendampingan penulisan karya 

ilmiah  
b) Peningkatan layanan/fasilitas dosen/tenaga fungsional untuk publikasi/ 

pameran.  
c) Penguatan/peningkatan kualitas penerbitan ilmiah di internal Jurusan 

Manajemen.  
d) Peningkatan kualitas artikel karya dosen baik yang dipublikasikan di 

dalam negeri maupun di luar negeri  
4) Peningkatan pemerolehan HaKI  

a) Pendampingan pengembangan dokumen HaKI  
b) Fasilitasi pemerolehan HaKI 

 
d. Indikator Kinerja  

Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan penelitian dan 

pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan 

menjadi rujukan dalam bidang Administrasi Perkantoran diukur dengan 

beberapa indikator kinerja sebagai berikut. 

 

Tabel 5.2: Indikator Kinerja Misi Strategis 2  
 

 

Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                    
 

 Dokumen roadmap penelitian 0  1  1  1  1  1  
 

 dosen                   
 

 Jumlah seminar rutin pada Prodi 1  1  1  1  1  1  
 

 Pendidikan ADP                   
 

 Jumlah diskusi rutin kelompok 3  4  4  4  4  4  
 

 bidang (melibatkan dosen dan                   
 

 mahasiswa dari berbagai jenjang)                   
 

 Jumlah buku ajar karya dosen 2  2  -  1  2  2  
 

 yang diterbitkan pada penerbit                   
 

 nasional (ber-ISBN)                   
 

 Dokumen system 0  1  1  1  1  1  
 

 penyelenggaraan                   
 

 penelitian/pengembangan                   
 

 Dokumen rencana strategis 0  1  1  1  1  1  
 

 penelitian                   
 

 Jumlah kerjasama penelitian 2  2  2  3  4  5  
 

 dengan pemerintah/ lembaga                   
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Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                    
 

 Jumlah kerjasama penelitian -  1  -  1  1  2  
 

 dengan universitas di dalam                   
 

 negeri                   
 

 Jumlah penelitian yang dilakukan             
 

 dengan asosiasi profesi                   
 

 Jumlah penelitian yang dilakukan             
 

 dengan DU/DI                   
 

 Jumlah karya ilmiah yang -  -  1  7  11  11  
 

 dipublikasikan pada jurnal                   
 

 internasional terindeks                   
 

 Jumlah karya ilmiah yang -  -  -  1  1  1  
 

 dipublikasikan pada jurnal                   
 

 nasional terakreditasi                   
 

 Jumlah karya ilmiah yang 5  24  24  28  35  40  
 

 dipublikasikan pada jurnal                   
 

 nasional                   
 

 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat             
 

 nasional                   
 

 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat             
 

 internasional                   
 

 Jumlah jurnal nasional yang             
 

 dilanggan                   
 

 Jumlah jurnal internasional yang 15  22  28  39  41  43  
 

 dilanggan                   
 

 Jumlah e-journal yang dilanggan 25  420  525  630  735  840  
 

              
 

 Jumlah buku referensi/monograf             
 

 yang diterbitkan tingkat nasional                   
 

             
 

                     
  

 
 

 

3. Misi Strategis 3: Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui 

penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang Administrasi Perkantoran  

 
 

a. Tujuan  
Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada 

hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan 

pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 
 

b. Sasaran strategis  
Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada 

hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan 

pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 
 
 

c. Kegiatan  
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut 

sebagai berikut.  
1) Peningkatan kualitas dan produktivitas pengabdian di sekolah binaan:  

a) Pengembangan konsep/naskah akademik pendidikan/sekolah unggul  
b) Pendampingan manajemen sekolah binaan 



 
2) Peningkatan kualitas dan produktivitas pengabdian kepada 

masyarakat kampus dan luar kampus baik oleh dosen maupun 

mahasiswa atau kerjasama dosen-mahasiswa  
a) Penyusunan dokumen pengembangan arah kebijakan program 

pengabdian kepada masyarakat  
b) Peningkatan kualitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan 

swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat  
c) Peningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat  
d) Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 

mahasiswa, dan dosen-mahasiswa  
e) Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat oleh 

dosen, mahasiswa, dan dosen-mahasiswa  
3) Peningkatan partisipasi alumni dalam pengembangan kampus 

 
d. Indikator Kinerja  

Keberhasilan strategi dan kegiatan menyelenggarakan pengabdian kepada 

masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang 

Administrasi Perkantoran diukur dengan beberapa indikator kinerja 

sebagai berikut. 

 
Tabel 5.3: Indikator Kinerja Misi Strategis 3  

 
 

Indikator 

  

Baseline 

    

 

Target Kinerja 

    

          
 

                   
 

   
2014 

  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                
 

                     
 

 Jumlah konsep/naskah akademik sekolah 
20 

 
22 

 
27 

 
32 

 
36 

 
38 

 
 

 unggul yang dikembangkan       
 

                   
 

 Jumlah satuan pendidikan binaan 34  50  58  68  77  84  
 

 Dokumen system penjaminan mutu 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 penyelenggaraan pengabdian       
 

                   
 

 Jumlah payung kegiatan pengabdian 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
 

 kepada masyarakat       
 

                   
 

 Jumlah kerjasama dengan pemerintah 73  81  92  103  111  118  
 

 Jumlah kerjasama dengan swasta 91  116  136  157  181  200  
 

 Jumlah dosen yang                   
 

 melaksanakanpengabdian kepada 
274 

 
346 

 
378 

 
413 

 
449 

 
481 

 
 

 masyarakat yang didanai dan/atau       
 

                   
 

 mandiri                   
 

 Jumlah publikasi karya inovatif dosen 31  48  59  70  86  100  
  

 

1) Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan kualitas dan kinerja program studi 

2) Menyelenggarakan organisasi,  manajemen,  dan administrasi yang otonom, akuntabel, 

dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan 
 
 

4. Misi Strategis 4: Menyelenggarakan tatapamong yang tangguh, akuntabel, 

dan transparan dan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan 

kualitas berkelanjutan 
 

a. Tujuan  
1) Menguatkan kapasitas kelembagaan dalam menunjang penyelenggaraan 

layanan tridharma perguruan tinggi  
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengelola asset sebagai 

income generator  



3) Meningkatkan status kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi institusi 

pada skala nasional dan internasional. 
 

b. Sasaran strategis  
1) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tri-

dharma perguruan tinggi  
2) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola asset sebagai income 

generator 

3) Meningkatnya status kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi 

institusipada skala nasional dan internasional 
 

c. Kegiatan  
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut sebagai 

berikut.  
1) Penetapan seluruh dokumen standar pendidikan (standar kompetensi 

lulusan, standar isi, standar proses, standar dosen dan tenaga kependidikan, 

standar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pendanaan, dan standar penilaian)  
a) Pengembangan kebijakan relevansi kurikulum 

b) Pengembangan standar-standar pembelajaran 

c) Pemutakhiran pedoman akademik yang mengacu pada standar nasional 

pendidikan tinggi 

2) Penetapan dokumen standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan 

a) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian dosen 

b) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 

3) Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan standar audit mutu layanan 

a) Pengembangan standar pelayanan pendukung pembelajaran 

b) Pengembangan standar pelayanan kepegawaian 

c) Pengembangan standar pelayanan kemahasiswaan 

d) Pengembangan standar pelayanan publik 

e) Peningkatan standar audit mutu layanan akademik 

f) Peningkatan standar audit mutu layanan non akademik 

g) Peningkatan standar audit kinerja institusi 

4) Penetapan pedoman pengelolaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

a) Pengembangan sistem tata kelola penelitian yang mengacu pada standar 

nasional pendidikan tinggi 

b) Pengembangan sistem pembinaan, pembiayaan, penghargaan publikasi 

ilmiah 
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c) Pengembangan sistem tata kelola pengabdian kepada masyarakat yang 

mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi  
5) Pemutakhiran data dan Pengembangan aplikasi system informasi 

a) Pemutakhiran data aktivitas akademik, penelitian dan pengabdian, 

kemahasiswaan, kepegawaian, dan aktivitas operasional lainnya 

b) Pengembangan aplikasi system informasi kearsipan, persuratan, dan 

kepegawaian 

c) Pengembangan aplikasi system informasi akademik dan kemahasiswaan 

d) Pengembangan aplikasi system informasi keuangan, 

saranaprasarana/BMN 

6) Peningkatan kapasitas lembaga dalam pengelolaan asset sebagai income 

generator 

a) Penetapan asset yang dapat menjadi income generator UM 

b) Penyusunan pedoman operasional pusat bisnis sebagai unit pengelola 

asset income generator 

c) Penyusunan sistem akuntansi pusat bisnis 

d) Penyusuan pedoman penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan asset 

yang menjadi income generator 

e) Penyusunan pedoman pemanfaatan SDM UM oleh pihak luar 

7) Peningkatan jalinan kerjasama 

a) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri 

b) Peningkatan kerjasama dengan lembaga riset di dalam dan luar negeri 

c) Peningkatan kerjasama dengan dunia industry/dunia usaha di dalam dan 

luar negeri 

d) Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah 

e) Peningkatan kerjasama dengan ikatan alumni. 

8) Peningkatan status menjadi PTN BH dan reputasiinstitusi 

a) Penyiapan naskah akademik menuju PTN BH 

b) Penyiapan rencana peralihan status 

c) Implementasi rencana peralihan 

d) Internalisasi brand name UM sebagai the Learning University 

e) Pemutakhiran isi website um.ac.id dan sub domainnya 

f) Pemutakhiran sistem promosi 

g) Internasionalisasi institusi 

9) Peningkatan kesejahteraan bagi mahasiswa 

10) Peningkatan keefektivan tata pamong dalam bidang kemahasiswaan 
 

d. Indikator Kinerja  
Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan tatapamong yang 

tangguh, akuntabel, dan transparan dan memperkuat kemitraan dalam rangka 

meningkatkan kualitas berkelanjutan diukur dengan beberapa indikator kinerja 

berikut. 

 

Tabel 5.4: Indikator Kinerja Misi Strategis 4  
 

 

Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                     
 

 Dokumen pedoman akademik 1  1  1  1  1  1  
 

                     

 Dokumen pedoman 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 pengembangan kurikulum       
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Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                     
 

 Dokumen standar mutu  
na 0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 pembelajaran dan mutu lulusan       
 

                   
 

 Dokumen system penjaminan                   
 

 mutu pembelajaran dan mutu  na  na 1  1  1  1  
 

 lulusan                   
 

 Jumlah prodi yang memenuhi                   
 

 standar mutu pembelajaran dan  na 0  80  100  106  106  
 

 mutu lulusan                   
 

 Jumlah Kelompok Bidang  
na 

 
na 228 

 
235 

 
240 

 
250 

 
 

 Keahlian dosen       
 

                   
 

 Jumlah dosen yang sudah sesuai                   
 

 dengan kualifikasi dan  na  na 930  1008  1108  1218  
 

 kompetensi KBK                   
 

 Dokumen standar kualifikasi dan                   
 

 kompetensi jabatan/pekerjaan  na  na 1  1  1  1  
 

 tenaga kependidikan                   
 

 Dokumen standar pelayanan 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 pendukung pembelajaran       
 

                   
 

 Dokumen standar layanan 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 kepegawaian       
 

                   
 

 Dokumen standar layanan 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 kemahasiswaan       
 

                   
 

 Dokumen standar layanan publik 0  1  1  1  1  1  
 

                     

 Dokumen standar audit mutu 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 layanan akademik       
 

                   
 

 Dokumen standar audit mutu 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 layanan non akademik       
 

                   
 

 Dokumen standar audit kinerja 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 institusi       
 

                   
 

 Dokumen pedoman tata kelola                   
 

 penelitian, pengembangan, dan 0  1  1  1  1  1  
 

 pengabdian kepada masyarakat                   
 

 Dokumen pedoman pembinaan,                   
 

 pembiayaan, penghargaan 0  0  0  1  1  1  
 

 publikasi ilmiah                   
 

 Dokumen tahun terakhir tentang                   
 

 aktivitas akademik, penelitian dan 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 pengabdian, kepegawaian, dan       
 

                   
 

 aktivitas operasional lainnya                   
 

 Aplikasi system informasi                   
 

 kearsipan, persuratan, dan 0  3  3  3  3  3  
 

 kepegawaian                   
 

 Aplikasi system informasi 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

 akademik dan kemahasiswaan       
 

                   
 

 Aplikasi system informasi 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

 keuangan, sarana prasarana/BMN       
 

                   
 

 Dokumen pedoman operasional 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 Pusat Bisnis       
 

                   
 

 Dokumen Sistem Akuntansi Pusat 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 Bisnis       
 

                   
 

 Dokumen pedoman penggunaan,                   
 

 pemanfaatan, dan pemeliharaan 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 asset yang menjadi income       
 

                   
 

 generator                   
 

 Dokumen pedoman Pemanfaatan 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 SDM UM oleh pihak luar       
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Indikator 

  

Baseline 

     

Target Kinerja 

    

           
 

   

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
 

 

               
 

                     
 

 Jumlah kerjasama dengan PT D/N 48  115  123  130  137  149  
 

               

 Jumlah kerjasama dengan PT L/N 28  43  48  52  57  63  
 

                     

 Jumlah kerjasama dengan 
45 

 
51 

 
57 

 
73 

 
85 

 
96 

 
 

 lembaga riset D/N       
 

                   
 

 Jumlah kerjasama dengan 
31 

 
36 

 
40 

 
43 

 
47 

 
52 

 
 

 lembaga riset L/N       
 

                   
 

 Jumlah kerjasama dengan DUDI 
75 

 
184 

 
191 

 
198 

 
205 

 
212 

 
 

 D/N       
 

                   
 

 Jumlah kerjasama dengan DUDI 
0 

 
3 

 
7 

 
11 

 
13 

 
16 

 
 

 L/N       
 

                   
 

 Jumlah kerjasana dengan lembaga 
17 

 
20 

 
24 

 
26 

 
30 

 
33 

 
 

 pemerintah pusat       
 

                   
 

 Jumlah kerjasama dengan 
25 

 
30 

 
34 

 
40 

 
42 

 
45 

 
 

 lembaga pemerintah daerah       
 

                   
 

 Jumlah kerjasama dengan ikatan 
9 

 
13 

 
16 

 
18 

 
22 

 
25 

 
 

 alumni       
 

                   
 

 Dokumen naskah akademik 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 

 usulan menjadi PTN BH       
 

                   
 

 Dokumen peraturan peralihan 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
 

 menjadi PTN BH       
 

                   
 

 Dokumen pedoman tata kelola 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 kelembagaan PTN BH UM       
 

                   
 

 Jumlah kegiatan dalam rangka                   
 

 internalisasi brand name UM  na  na 10  10  8  8  
 

 sebagai the Learning University                   
 

 Jumlah kegiatan yang diikuti dan                   
 

 atau diselenggarakan UM dalam 0  0  1  2  2  2  
 

 rangka internasionalisasi institusi                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI  

KERANGKA IMPLEMENTASI 
 

Keberhasilan pengembangan Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran lima tahun yang akan datang, sangat tergantung pada bagaimana 

program kerja yang tertulis dalam Rencana Strategi 2015 - 2019 tersebut 

diimplementasikan. Guna mencapai keberhasilan seluruh visi dan misi strategis lima 

tahun, sasaran strategis, dan kegiatan operasional yang termaktub dalam dokumen 

ini, perlu dibuat kerangka implementasi yang meliputi: pelembagaan, sumberdaya, 

koordinasi, tata kelola, sistem informasi, monitoring-evaluasi dan pelaporan, sistem 

penjaminan dan pengendalian mutu, serta komitmen manajemen puncak. 

 

A. PELEMBAGAAN 
 

Salah satu aspek penting untuk memastikan keberhasilan implementasi 

Renstra    Prodi Pendidikan  Administrasi Perkantoran ini adalah komitmen dan 

kesadaran seluruh sivitas akademika prodi akan pentingnya perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi, serta pemahaman peran dan tanggung jawab mereka 

untuk mengambil bagian dalam melaksanakan segenap program yang direncanakan. 

Komitmen dan kesadaran sivitas akademika tersebut akan muncul jika mereka 

memahami dan mengimplementasi  visi, misi, sasaran strategis, kegiatan, dan 

indikatornya, serta bagaimana Renstra Prodi tersebut harus dilaksanakan. 

 

Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan institusionalisasi 

atau pelembagaan secara berkelanjutan oleh segenap jajaran pimpinan Fakultas 

Ekonomi dan Jurusan Manajemen kepada seluruh  warga Prodi Pendidikan  

Administrasi Perkantoran secara merata tanpa terkecuali. Proses pelembagaan akan 

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga setiap tahapan pelaksanaan 

termasuk juga perubahan yang mungkin terjadi serta langkah-langkah yang akan 

ditempuh dapat diketahui oleh seluruh warga prodi. Agar mencapai pemahaman yang 

baik, proses pelembagaan dilaksanakan dengan dukungan data-data empiris yang 

dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel. 

 

Proses pelembagaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui 

pertemuan-pertemuan formal secara berjenjang, misalnya Rapat Pimpinan (Rapim) 

Fakultas, Rapim Jurusan, dan pertemuan-pertemuan lain. Sosialisasi dapat dilakukan 

dengan bantuan teknologi informasi, khususnya Website      www.manajemen-

feum.com  dan (www.um.ac.id). Selain itu dapat dilakukan juga melalui media-

media, baik online maupun offline yang dihasilkan oleh berbagai unit kerja di 

Fakultas Ekonomi.  Media yang akan digunakan di antaranya adalah website, email, 

majalah, tabloid, buletin, leaflet, brosur, spanduk, poster, baliho, dan reklame. 

 

B. SUMBER DAYA 
 

1. Sumber Daya Manusia 
 

Pada tahun 2016 Prodi Administrasi Perkantoran  memiliki  8 dosen tetap 

PNS, dan 1 orang dosen PTT, dan   613  mahasiswa. Dari jumlah tersebut, 2 orang 

http://www.manajemen-feum.com/
http://www.manajemen-feum.com/


dosen berkualifikasi doktor. Sumber  daya manusia Prodi Administrasi Perkantoran 

memiliki kualifikasi, potensi dan andil yang cukup besar dalam pembangunan dan 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran tingkat nasional. Beberapa dosen 

menjadi Asesor SMK, Asesor Uji kompetensi SMK, Asesor Kepala Sekolah, 

Pengurus dan Anggota Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran 

Indonesia (ASPAPI), reviewer, konsultan bidang pendidikan level nasional.  

Pengalaman nasional maupun internasional para civitas academica prodi 

Administrasi Perkantoran tersebut dapat menjadi modal dasar implementasi sasaran 

strategis dan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Prodi.  Sumber 

daya manusia yang ada di Prodi ini harus dimobilisasi agar dapat menjadi kekuatan 

yang besar untuk mewujudkan program studi  yang unggul dan menjadi rujukan serta 

mampu bersaing di skala nasional maupun internasional. 

 

 

2. Pendanaan 
 

Skenario pendanaan pendidikan tinggi di prodi  Pendidikan Administrasi Perkantoran 

disusun melalui Jurusan Manajemen yang diusulkan  pada Fakultas Ekonomi  

Universitas Negeri Malang (UM)   mengacu pada: 

 

a. UUD RI 1945; 

 

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

 

c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

 

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 

e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung jawab Keuangan Negara; dan 

 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan 

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam 

kerangka jangka menengah. Dengan mengacu berbagai peraturan perundangan yang 

ada diharapkan pendanaan UM mengarah pada pendanaan yang tidak lepas dari 

tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa meninggalkan prinsip efisiensi, 

transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan ditetapkannya UM sebagai Instansi 

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 

2008, maka pengelolaan PNBP sepenuhnya akan mengacu pada peraturan tentang 

pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

 



Sumber dana untuk penyelengaraan program dan kegiatan di UM secara garis 

besar bersumber dari: 

 

a. APBN Rupiah Murni 
 

APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni 

eks-Pembangunan. 

 

1) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja 

Pegawai dan operasional perkantoran yang yang terdiri dari; Belanja Gaji dan 

tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta 

pemeliharaan gedung. 

 

2) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan 

kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi. 

 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
 

PNBP dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terdiri 

atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) berupa 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan hasil dari income generating activities beberapa 

asset pusat bisnis di lingkungan UM. 

 

1) Biaya Pendidikan atau SPP. SPP digunakan untuk: (a) biaya operasional tri 

darma PT (dibayar setiap semester), (b) biaya operasional pendidikan dan 

pengembangan program di fakultas, (c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya 

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat,(e) kegiatan kemahasiswaan, (d) pengembangan SDM, (e) 

peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (f) kegiatan pembinaan dan 

pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan 

Perguruan Tinggi dari 

 

sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal yang tidak ada lagi 

pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP sama untuk tiap 

semesternya. 

 

2) Pendapatan dari Kerjasama, Hibah dan Income Generating Activities. 

Pendapatan dari kerjasama, hibah dan jasa layanan, hasil usaha, serta hasil 

sewa fasilitas yang dimasukkan ke dalam APBN digunakan untuk 

pengembangan unit kerja yang bersangkutan dan pengembangan universitas. 

Proporsi sumber pendanaan saat ini masih lebih banyak berasal dari APBN 

daripada PNBP. Pada tahun mendatang proporsi tersebut secara bertahap akan 

diseimbangkan. Oleh karena itu, penerimaan dari sumber jasa layanan, hasil 

usaha, dan hasil sewa fasilitas, serta peraihan dana-dana hibah maupun dana 

kerjasama akan terus diupayakan peningkatannya di antaranya melalui 

diversifikasi usaha. 

 



3. Sumber Daya Lain 
 

Sumber daya lain yang berupa fasilitas gedung, jaringan IT, laboratorium 

Teknologi Perkantoran, laboratorium mini office, Laboratorium Micro Teaching, 

laboratorium Perbankan Syariah, Creative Centre, Tax Centre, Laboratorium TIK,   

meskipun masih terbatas dapat dijadikan modal dasar untuk mengimplementasikan 

rencana strategis yang telah disusun.  

Sumber daya lain ini tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan Jurusan 

Manajemen FE UM dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut, sehingga dapat 

dimanfaatkan secara resource sharing dan diberdayakan untuk mendukung 

implementasi program- program pada Renstra Prodi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran. 

 

C. KOORDINASI 
 

Koordinasi implementasi program dan rencana strategis Program Studi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran dilakukan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan 

melibatkan seluruh organ Jurusan, seperti Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan 

jajaran Kaprodi, Senat, Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Hal ini dimaksudkan untuk 

menampung aspirasi seluruh warga Jurusan Manajemen dan memperoleh 

perencanaan yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan 

Prodi. 

 

Pada tahap implementasi program dan kegiatan pada sasaran-sasaran strategis, 

koordinasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun 

tidak resmi. Forum-forum resmi seperti Rapat Pimpinan (Fakultas dan Jurusan) yang 

dilaksanakan secara rutin dan Rapat Kerja (Jurusan, Prodi, KBK Prodi) yang 

dilaksanakan secara berkala, harus diupayakan agar dapat secara efektif menjadi 

ajang koordinasi kegiatan. Rapat kerja tingkat Fakultas digunakan untuk mewadahi 

keterwakilan seluruh organ yang ada di FE  UM seperti Para Wakil Dekan dan 

Gugus Penjaminan Mutu sehingga terbangun kinerja yang sinergis. Selanjutnya, 

untuk mewujudkan Renstra    Prodi Pendidikan  Administrasi Perkantoran ke dalam 

program dan kegiatan di setiap tahunnya, Dekan FE akan menandatangani kontrak 

capaian kinerja pada setiap indikator kegiatan. Selain itu, dilakukan koordinasi 

dalam bentuk rapat kerja penyusunan rencana kinerja tahunan yang diselenggarakan 

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. 

 

Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja Fakutas dengan 

melibatkan seluruh organ Fakultas dan Jurusan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

keseuaian implementasi dengan rencana program dan ketercapaian tujuan. 

 

D. TATA KELOLA 
 

Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran adalah Prodi yang 

diselenggarakan oleh Jurusan Manajemen yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi, selanjutnya Dekan bertanggung jawab 

kepada Rektor UM. Dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan 



pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,  FE menetapkan 

organisasi dan tata kerja dengan struktur posisi Dekan sebagai organ pengelola, Senat 

Fakultas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan 

akademik, Unit Penjaminan Mutu sebagai organ yang menjalankan fungsi 

penjaminan mutu akademik dan non akademik.  

Implementasi Renstra    Prodi Pendidikan  Administrasi Perkantoran oleh 

setiap unit kerja sebagai sistem tata kelola dan penataan terhadap tugas dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan, telah ditetapkan sejumlah indikator 

kinerja utama (main indicators) dan indikator kinerja antara (auxiliary indicators). 

Kedua indikator tersebut memiliki baseline dan target capaian per tahun yang akan 

ditetapkan sebagai kontrak kinerja antara Dekan dan pimpinan Jurusan. 

Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan 

penyusunan prosedur operasional baku (POB) dalam penyusunan, sosialisasi, serta 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 

Program studi. 

 

Implementasi Renstra    Prodi Pendidikan  Administrasi Perkantoran ini 

dilakukan oleh segenap sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Jurusan 

Manajen, dengan pengawalan oleh pimpinan di tingkat fakultas dan program studi. 

Guna mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen, di samping melaksanakan 

pengendalian umum, Dekan bersama para Wakil Dekan dan para Ketua Jurusan 

melaksanakan pembidangan ranah kerja sebagai berikut. 

 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran dikoordinasikan oleh Wakil 

Dekan I bersama Ketua Jurusan dan Ketua Program studi, Kepala 

Laboratorium Jurusan dan Kasubag Akademik Fakultas. 

 

2. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinasikan oleh 

Wakil Dekan I bersama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M), Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.  

 

3. Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Kepegawaian yang 

dikoordinasikan oleh Wakil Dekan II, Kasubag Keuangan Fakultas bersama 

Ketua Jurusan. 

 

4. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang dikordinasikan oleh Wakil Dekan III, 

Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, BEM, DMF, LSO dan 

organisasi kemahasiswaan yang ada di Jurusan Manajemen FE UM 

 

 

Untuk memberi jaminan tercapainya mutu yang unggul, dibentuk Gugus  

Penjaminan Mutu yang memiliki akses yang mudah kepada setiap unit yang ada di 

Jurusan sampai dengan Prodi guna melakukan pembinaan mutu. Pengembangan 

program studi dan ketercapaian bidang-bidang tersebut di atas mendapat bantuan dari 

unit-unit pendukung lainnya. 

 

E. SISTEM INFORMASI 
 



Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan peningkatan 

kualitas layanan informasi yang lebih baik di Prodi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran,  Jurusan Manajemen FE UM, yang diwujudkan dalam suatu sistem 

informasi terpadu yang disebut Sistem Layanan Online Universitas Negeri Malang. 

Pengembangan sistem informasi terpadu ini bertujuan untuk mendukung 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga UM dapat menyediakan 

layanan informasi yang lebih baik kepada stakeholder baik internal dan eksternal 

secara transparan dan akuntabel.  

Sistem informasi terpadu ini diwujudkan dalam bentuk Sistem Informasi 

Akademik (SIAKAD), Registrasi Mahasiswa Baru (Registrasi online), Kajian 

Pengalaman Lapangan (KPL online), Sistem Pemesanan dan Peminjaman Bahan 

Pustaka (SIPADU) Perpustakaan UM, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEGA), 

Sistem Penilaian Prestasi dan Perilaku Kerja PNS (PPK-PNS online), Tracer Study 

online, Portal Statistik, Seleksi Mahasiswa Baru, Beban Kinerja Dosen (BKD 

online), E-mail, E-Learning, dan Pendaftaran Beasiswa yang terintegrasi dalam 

sistem pangkalan data universitas.  

Pengembangkan program dan implementasi rencana kerja dengan sistem dan 

teknologi informasi terpadu diterapkan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

F. SISTEM  PENJAMINAN  DAN PENGENDALIAN MUTU 
 

Penjaminan dan pengendalian mutu perlu memperhatikan tujuan, prinsip, 

ruang lingkup dan pelaksana pemantauan dan pengendalian. Pusat Penjaminan Mutu 

berfungsi untuk menjamin kualitas kepemimpinan, good governance, skala prioritas, 

kerjasama dan networking, keberlangsungan dan akuntabilitas. Penjaminan dan 

pengendalian mutu harus mencerminkan visi, misi, kompleksitas, keragaman dan 

struktur universitas. 

 

1. Tujuan Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Sistem penjaminan dan 

pengendaian mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi 

Renstra Prodi dengan Renstra secara umum di tingkat Fakultas maupun 

Universitas. 

 

Penjaminan mutu dan pengendalian bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra  

Prodi Pendidikan  Administrasi Perkantoran dengan hasil yang dicapai 

berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan di 

setiap unit kerja. 

 

2. Prinsip Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Pelaksanaan penjaminan dan 

pengendalian mutu dilakukan berdasarkan prinsip: (a) kejelasan tujuan, 

pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh dari penjaminan mutu, (b) pelaksanaan 

dilakukan secara objektif dan akuntabel, (c) dilakukan oleh petugas yang 

memahami konsep, teori, proses, serta berpengalaman dalam melaksanakan 

pemantauan agar hasilnya sahih dan andal, (d) pelaksanaan dilakukan secara 

terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui 



hasil pelaporan melalui berbagai cara, (e) pelaksanaan dapat 

dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal, (f) dilaksanakan secara 

berkala dan berkelanjutan,dan (g) berbasis indikator kinerja. 

 

3. Ruang Lingkup Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Implementasi 

penjaminan dan pengendalian mutu mencakup bidang akademik dan non 

akademik sesuai dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan 

dan pengendalian mutu dilakukan secara periodik meliputi (a) pemantauan dan 

pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi kinerja tahunan 

melalui sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), 

(c) evaluasi kinerja tengah periode Renstra, dan (d) evaluasi akhir masa 

Renstra. 

 

4. Pelaksana Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Pejaminan dan 

pengendalian mutu dilakukan melalui internal dan eksternal prodi. Secara 

internal penjaminan dan pengendaian mutu dilakukan oleh Senat Fakutas 

Ekonomi, dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Tugas Senat adalah memberi 

pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Dalam pelaksanaan tugas 

tersebut, senat melakukan rapat koordinasi secara periodik.  

  Sementara itu, penjaminan mutu program di setiap unit kerja dilakukan 

oleh unit penjaminan mutu Tingkat Fakultas yang memiliki kepanjangan tangan 

di unit-unit kerja di bawahnya. Bersama unit penjaminan mutu (UPM) 

melakukan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan kemahasiswaan. Sistem pengendalian, pengawasan dan 

penjaminan mutu internal yang akuntabel dilakukan melalui pengendalian 

operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

5. Pengawasan secara eksternal akan dilakukan oleh institusi pengawasan. 

Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan 

lembaga pengawas pemerintah lainnya. Hasil evaluasi digunakan untuk 

menyusun Renstra/Program berikutnya. 

 

G.  KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK 
 

Tantangan terberat dan paling mendasar bagi lembaga pendidikan adalah 

menciptakan lembaga yang terus belajar bersama untuk memberi nilai tambah 

kepada stakeholder. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen manajemen 

puncak dalam meletakkan fondasi bagi transformasi budaya kerja lembaga secara 

total. Budaya kerja dimaksudkan suatu sistem nilai yang merupakan kesepakatan 

kolektif dari semua yang terlibat dalam lembaga. Budaya kerja tersebut 

diaktualisasikan dalam bentuk dedikasi/loyalitas, tanggung jawab, kerjasama, 

kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, semangat, mutu kerja, keadilan, dan integritas 

kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya kerja ini bermakna komitmen. 

Perubahan budaya kerja ini diawali dari pimpinan puncak dengan menggunakan 

keterlibatan pimpinan di bawahnya dan staf sebagai agen perubahan. 

 

 



H.  SISTEM IMPLEMENTASI KEGIATAN 
 

Proses implementasi program dimulai dengan menyusun kegiatan yang 

menyajikan informasi lengkap tentang program: latar belakang (alasan pentingnya 

program dilaksanakan), tujuan yang akan dicapai, hasil konkret terukur yang 

diharapkan, kelompok sasaran, kegiatan, waktu, dan rencana anggaran (penghitungan 

termasuk pajak). Proposal kemudian diserahkan kepada badan pengawas dan/atau 

pertimbangan untuk memperoleh masukan berupa pertimbangan dan jika masih ada 

yang perlu diperbaiki dilakukan perbaikan, kemudian memperoleh persetujuan. 

Dengan persetujuan yang diperoleh, maka pencairan dana dapat dipastikan sehingga 

segera dilakukan persiapan. Pada tahap persiapan telah dilakukan pemantaun untuk 

menjamin agar persiapan benar-benar sesuai dengan arah program ke tujuan. Saat 

pelaksanaan program, dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa 

pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan sekaligus pemantauan. Maka setelah 

selesai, disusunlah pelaporan yang akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. 

Hasil yang telah dievaluasi dimanfaatkan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti. 

 

I. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 
 

Untuk memastikan bahwa Renstra Prodi Pendidikan  Administrasi 

Perkantoran dijalankan dan mencapai hasil sesuai target, maka setiap tahun 

pelaksanaannya akan dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan. Sistem monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan (monevlap) bagi Renstra    Prodi Pendidikan  Administrasi 

Perkantoran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

 

a. Monevlap Renstra  Prodi Pendidikan  Administrasi Perkantoran dilakukan 

periodik satu kali dalam satu tahun. 

 

b. Monevlap dilakukan oleh Tim Monev Renstra    Jurusan Manajemen  yang 

dibentuk oleh Ketua Jurusan Manajamen  FE UM, di bawah koordinasi seorang 

ketua Monevlap (GPM)  dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai: 

 

- Komitmen pimpinan Jurusan  untuk mendukung implementasi Renstra 

Prodi  2015 - 2019 yang tercermin dari keikutsertaan seluruh civitas 

akademik dalam melaksanakan program yang telah dilakukan. 

 

- Persentase kemajuan implementasi program, kesesuaiannya dengan 

rencana kegiatan, serta pengelolaan program yang diukur pada 

pencapaian indikator keberhasilan (target kinerja). Pengelolaan program 

juga dinilai dari upaya lembaga dalam mengatasi hambatan sehingga 

signifikan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang dinyatakan 

dalam persen. 

 

- Masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap unit kerja (Prodi dan Sub 

Laboratorium Administrasi Perkantoran), termasuk upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasinya. Temuan penyelesaian masalah dapat menjadi 

masukan pada implementasi tahap berikutnya. 



- Dampak dan keberlanjutan capaian Renstra Program Studi. Penilaian pada 

aspek ini ditujukan pada kejelasan dampak implementasi dan keberlanjutan 

capaian target kinerja pada Renstra prodi. 

 

- Tingkat keberhasilan pencapaian indikator pada target kinerja yang 

ditetapkan. Capaian indikator kinerja implementasi Renstra  Prodi Pendidikan  

Administrasi Perkantoran menggambarkan efektivitas proses dan ditentukan 

oleh rasio antara jumlah indikator yang mencapai target dengan jumlah 

indikator yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 
 

PENUTUP 
 
 

Rencana Strategis Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UM periode 2014 - 2018 ini, disusun untuk 

menjadi acuan seluruh unit kerja di Prodi  dalam rangka penyusunan program 

kegiatan dan anggaran. Seluruh kegiatan harus mencerminkan output yang akan 

dihasilkan serta mengarah pada pencapaian misi Program Studi. 
 

Rencana Strategis Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

periode 2014-2018 ini masih dimungkinkan adanya beberapa penyesuaian terhadap 

tuntutan eksternal yang belum bisa diprediksi pada saat penyusunan Renstra ini. 

Segala bentuk penyesuaian atas Renstra ini akan ditetapkan oleh Dekan  setelah 

dilakukan pembahasan dengan semua unsur pimpinan Fakultas. 

 

 

 

 
 

 


