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KATA PENGANTAR 

 

 

 

uji Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, 

Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat Asung Kertha Waranugraha-Nya 

Rencana Operasional (Renop) Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas 

Udayana (Unud) Tahun  2020-2024 dapat terwujud.   

 

Renop FIB Unud 2020-2024 mengacu pada Renstra FIB Tahun 2020-

2024 yang disusun dengan mengikuti Renstra Unud Tahun 2020-2024. 

Selain itu, Renop FIB Unud Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari 

Renop FIB Unud Tahun 2015-2019 yang masa berlakunya telah lewat.  

Renop FIB Unud Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman, 

pengembangan pendidikan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke 

depan, yakni 2020-2024, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

operasional atau acuan resmi bagi seluruh pemangku kebijakan di 

lingkungan FIB Unud. Renop FIB Unud Tahun 2020-2024 dibahas dan 

dikerjakan oleh Tim Renop FIB Unud. 

 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-

sama menyusun Renop ini. Semoga dengan tersusunnya Renop ini, 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FIB semakin baik dan 

berkualitas. 

       Denpasar,  

       Dekan Fakultas Ilmu Budaya 

        

 

 

       Made Sri Satyawati 

       NIP. 197103181994032001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan tinggi di Indonesia memegang peran yang sangat penting 

bagi kemajuan bangsa  dengan  menghasilkan  lulusan  yang  cerdas,  

berkarakter,  dan terampil. Lebih jauh juga diharapkan bahwa pendidikan 

tinggi di Indonesia diharapkan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni baik melalui kemajuan Iptek untuk kemakmuran bangsa 

maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Hal 

ini adalah untuk memenuhi perkembangan global serta meningkatnya daya 

saing yang kian terbuka. 

Guna mendukung peran perguruan tinggi tersebut, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP 2005-2025) menetapkan empat tema strategis pembangunan 

pendidikan.  Keempat tema strategis tersebut dibagi menjadi empat periode, 

yaitu: (1) periode 2005-2010 adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 

modernisasi, (2) periode 2010-2020 adalah untuk pendidikan yang 

bertemakan pembangunan pendidikan berfokus pada penguatan pelayanan, 

(3) periode 2010-2020 adalah pendidikan difokuskan pada penguatan daya 

saing regional, dan (4) periode 2020-2024 adalah pendidikan terfokus pada 

daya saing internasional. Tiga karakteristik yang dimiliki oleh pendidikan 

tinggi yang bersifat global yakni: (1) masifikasi: untuk berhasil di era 

ekonomi berbasis pengetahuan dan menuju pendidikan tinggi yang 

universal; (2) globalisasi: mobilisasi dosen dan mahasiswa antarnegara dan 

kompetisi tanpa batas negara; (3) pengaruh teknologi: modalitas baru dalam 

pembelajaran dan jaringan global (Ditjen Dikti, 2014). Setiap tema strategis 

pembangunan pendidikan jangka panjang tersebut diturunkan dalam 

program kerja yang menekankan tiga tatanan utama, yaitu: (1) pemerataan 

dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan 

(3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.   
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 Fakultas Ilmu Budaya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan 

tinggi tentu saja turut mengambil peran sesuai dengan kebijakan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mengikuti kebijakan 

Universitas Udayana sebagai lembaga induk. Penyelenggaraan kegiatan 

bidang akademik dan non-akademik di FIB Unud  dilakukan secara efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel. Seluruh pengelolaan ini menerapkan 

prinsip-prinsip Good University Governance (GUG) ke dalam sistem 

manajemen FIB Unud yang diikuti dengan penerapan prinsip kerja, 

mekanisme kerja, dan standard operating procedure (SOP) sehingga dapat 

menjadi World Class University (WCU). 

 Semua kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan 

oleh FIB dituangkan ke dalam Renop FIB Unud 2020-2024. Renop FIB 

Unud 2020-2024, dibuat berdasarkan dengan mengacu pada Renstra Unud 

2020-2024. Renop FIB Unud 2020-2024 tentu saja dirancang untuk dapat 

mewujudkan visi FIB Unud  yaitu terwujudnya Fakultas Ilmu Budaya yang 

memiliki keunggulan dan kemandirian dalam bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aplikasi keilmuan 

yang berlandaskan kebudayaan. 

Berlandaskan pada latar belakang di atas, semua unsur pimpinan 

FIB Unud wajib memanfaatkan Renop ini agar FIB menjadi intitusi dengan 

tatakelola yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar seluruh program studi 

(Prodi) di FIB dapat mencapai peringkat akreditasi tertinggi baik oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Badan 

Akreditasi Internasional.  Renop FIB Unud tahun 2020-2024 adalah sebagai 

pedoman untuk semua Program Studi (Prodi) di dalam merencanakan dan 

melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

 

2.1 Visi 

Terwujudnya Fakultas Ilmu Budaya yang memiliki keunggulan dan 

kemandirian dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan aplikasi keilmuan yang berlandaskan kebudayaan. 

Apabila visi di atas dijabarkan maka visi tersebut memiliki makna 

unggul, mandiri, dan berbudaya. 

1. Unggul: bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu 

yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta 

pembangunan masyarakat.  

2. Mandiri: bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan 

kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk 

menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.  

3. Berbudaya: bermakna menjunjung tinggi budaya akademik 

berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang 

bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan 

mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, 

perkataan dan perbuatan yang baik (Trikaya Parisuda).  

 

2.2 Misi  

 Visi di atas dijabarkan menjadi empat misi, seperti berikut ini: 

1. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal 

ditunjang teknologi komunikasi dan informasi, serta sistem 

penjaminan mutu yang memadai agar mampu menghasilkan 

lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta memiliki 
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kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, 

tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasioanal. 

2. Mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah unggulan sebagai 

“ujung tombak” agar mampu menghasilkan temuan baru yang 

berkualitas tinggi, bermanfaat bagi pengembangan Iptek, dan 

bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dalam upaya 

mewujudkan FIB Unud sebagai fakultas penelitian (research 

faculty) sesuai dengan SNDikti, perkembangan Iptek untuk 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia. 

3. Menumbuhkan dan mengembangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif kajian ilmiah dalam bentuk buku, artikel baik jurnal 

nasional, nasional terakreditasi, maupun internasional. 

4. Mengembangkan FIB Unud sebagai program unggulan untuk 

meningkatkan kredibilitas universitas di masyarakat dalam 

program pengabdian unggulan. 

 

 

2.3 Tujuan Strategis  

Tujuan strategis FIB Unud tahun 2020-2024 dirumuskan 

berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Unud 2020 

–2024, SNDikti (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat), dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas. Tujuan strategis untuk lima tahun ke depan 

juga didasarkan atas analisis kondisi internal dan eksternal, serta visi dan 

misi FIB Unud 2020-2024 di atas. Tujuan strategis dijabarkan sebagai 

berikut. 

 

Kode                                      Tujuan Strategis 

T1 Menghasilkan lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi tinggi 

dalam penguasaan Iptek, dan sesuai dengan SNDikti, KKNI 

berbasis PIP kebudayaan, serta gayut dengan kebutuhan 

pembangunan nasional dan daya saing bangsa. 
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T2 Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan SNDikti, dan perkembangan Iptek untuk 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

T3 Meningkatkan dan mendayagunakan sarana prasarana berstandar 

nasional, mencapai standar internasional. 

T4 Mewujudkan tata kelola dan tata pamong melalui sistem 

manajemen pendidikan yang bermutu, trasparan, akuntabel, dan 

demokratis untuk menciptakan kehidupan masyarakat akademis 

yang kondusif, berkualitas, dan mandiri. 

T5 Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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BAB III  

RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS ILMU BUDAYA 

 

 

3.1 Rencana Operasional FIB Unud 

 Renop ini difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan 

penguatan daya saing FIB Unud di tingkat nasional dan internasional. 

Peningkatan mutu dan penguatan daya saing dilakukan melalui 

peningkatan manajemen lembaga, kualitas SDM, sarana-prasarana, dan 

keuangan. Sesuai dengan SNDikti dan tugas pokok Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, maka rencana operasional difokuskan pada bidang akademik yang 

meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk 

kepentingan akreditasi, bidang itu dilengkapi dengan bidang non-akademik 

yang meliputi sumberdaya manusia, sarana-prasarana, serta kerjasama. 

 

A. Bidang Pendidikan 

 Renop bidang pendidikan meliputi relevansi kompetensi lulusan, 

kurikulum, serta proses dan penilaian pembelajaran. Hal tersebut untuk 

mencapai tujuan pendidikan, yaitu menghasilkan lulusan yang bermutu, 

minimal sesuai dengan SNDikti, KKNI yang berbasis PIP kebudayaan, dan 

relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daya saing bangsa.  

 

Kode Strategi Arah Kebijakan 

ST 1.1 Penyediaan standar 

mutu pendidikan 

Program Studi 

minimal sesuai 

dengan SNDikti dan 

standar Internasional 

Penyempurnaan Buku Panduan 

Program Studi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

ST1.2 Penyediaan standar 

Kompetensi 

1. Perumusan capaian 

pembelajaran lulusan program 
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lulusan/capaian 

pendidikan akademik, 

dan profesi bermutu, 

sesuai dengan KKNI, 

relevan dan berdaya 

saing nasional dan 

internasional 

magister, doktor dan profesi 

sesuai dengan SNDikti dan 

KKNI. 

2. Peningkatan kompetensi 

lulusan sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja, dunia 

usaha, dan daya saing bangsa. 

ST1.3 Penyedian kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) 

dan capaian pembelajaran 

(CP) 

1. Pembaharuan dan 

pengembangan kurikulum 

berbasis kompetensi dan 

capaian pembelajaran sesuai 

dengan SNDikti dan KKNI 

2. Pengembangan metodologi 

pendidikan yang kreatif, 

inovatif, sportif, dan 

wirausaha.  

ST1.4 Penyedian sistem dan 

metode proses 

pembelajaran sesuai 

dengan standar 

minimal pendidikan 

(SMPTN) dan 

peraturan yang 

berlaku 

1. Penyempurnaan SOP proses 

pembelajaran (Perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan 

pengembangan) program studi 

2. Penyusunan SOP proses 

pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa (Student 

Centred Learning). 

3. Pengembangan metodologi 

pendidikan yang kreatif, 

inovatif, sportif, dan wirausaha 

ST1.5 Penyedian sistem 

penilaian sesuai 

dengan SNDikti dan 

Standar Internasional 

Penyusunan dan penyempurnaan 

SOP standar penilaian berbasis 

kompetensi (penilaian produk dan 

proses, soft skill dan hard skill). 

ST1.6 Penciptaan suasana Menciptakan sistem pendidikan 
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akademik yang 

kondusif menuju 

Fakultas Ilmu Budaya 

Unud World Class 

University (WCU) 

berstandar internasional 

ST1.7 Tersedianya prosedur 

pelaksanaan, mimbar 

akademik dan 

kebebasan otonomi 

keilmuan untuk 

mencapai suasana 

akademik yang 

kondusif 

Peningkatan dan penyempurnaan 

pelaksanaan SOP mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan 

untuk menunjang suasana 

akademik yang kondusif. 

 

B. Bidang Sarana-Prasarana dan Sistem Informasi 

 Rencana operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, 

serta IKU disajikan sebagai berikut. 

 

Kode Strategi Arah kebijakan 

ST2.1 Penyediaan dan 

peningkatan sarana 

prasarana akademik dan 

nonakademik menuju 

WCU 

1. Pengadaan, peningkatan 

penggunaan dan pemanfaatan, serta 

pemeliharaan sarana prasarana 

sesuai dengan SNPT dan standar 

internasional 

2. Penguatan dan penyelarasan 

pemanfaatan TIK di bidang akademik 

dan nonakademik 

3. Peningkatan sarana prasarana yang 

memadai, berkualitas dan merata di 

seluruh unit kerja untuk penerapan 

sistem pembelajaran bermutu dan 

berkelas dunia 
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ST2.2 Penyediaan sistem 

pengadaan dan 

pengelolaan asset 

Fakultas Ilmu Budaya 

Unud yang transparan 

dan akuntabel. 

Peningkatan dan penyempurnaan SOP 

pengadaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana akademik dan non-akademik 

ST2.3 Mengembangkan 

perangkat lunak berupa 

media internet yang 

memadai 

Penyelesaian, penguatan dan perluasan 

pemanfaatan TIK di bidang Tri Dharma 

untuk meningkatkan pelayanan prima. 

ST2.4 Penyediaan sarana 

prasarana penunjang 

akademik dan 

nonakademik 

Peningkatan sarana prasarana 

penunjang akademik dan nonakademik 

diantaranya pembangunan gedung 

perkuliahan di kampus bukit Jimbaran 

ST2.5 Penyediaan sistem 

evaluasi pembelajaran 

berbasis IT 

Penyusunan desain sistem evaluasi 

pembelajaran yang transparan berbasis 

IT yang aksesibel bagi pengajar dan 

mahasiswa. 

 

 

C. Bidang Sumber Daya Manusia 

Rencapa operasional untuk peningkatan kompetensi sumberdaya 

manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) untuk pencapaian 

standar mutu pendidikan. Manajemen perubahan di tingkat Fakultas dan 

Prodi merupakan kunci untuk menyamakan persepsi, komitmen, 

konsistensi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya 

saing FIB Unud di tingkat nasional dan internasional. Strategi dan arah 

kebijakan bidang sumberdaya manusia disajikan sebagai berikut. 

Kode Strategi Arah Kebijakan 

ST4.1 Penyediaan tenaga dosen 

dan tenaga 

kependidikan yang 

1. Koordinasi dengan fakultas sesuai 

dengan home-based dosen 

2. Meningkatkan mutu, kualifikasi 
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kompeten di seluruh 

Prodi untuk mendukung  

pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang 

berkualitas dan berdaya 

saing. 

kompetensi tenaga kependidikan 

sesuai dengan SNDikti. 

ST4.2 Perbaikan budaya kerja 

menuju good governance 

Reformasi birokrasi terutama dalam 

sistem manajemen perubahan, 

manajemen SDM, akuntabilitas kinerja 

dan kualitas pelayanan.  

ST4.3 Meningkatkan 

leadership, dan mutu 

SDM 

Optimalisasi kinerja, sinkronisasi dan 

integrasi pengelolaan SDM 

ST4.4 Penyediaan beasiswa 

program pendidikan S1 

Peningkatan akses beasiswa mahasiswa 

S1 dari berbagai sumber 

ST4.5 Penyediaan wadah 

alumni 

Peningkatan peran alumni di bidang Tri 

Dharma akademik dan nonakademik. 

 

D. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 Rencana operasional dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat diarahkan kepada peningkatan mutu manajemen penelitian 

dan pengabdian, relevansi, efisiensi, dan produktivitas penelitian yang 

dilakukan, baik oleh staf pengajar maupun oleh mahasiswa  FIB Unud. 

Tercapainya standar penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana 

dan prasarana, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan penelitian), 

meningkatnya kreativitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan Iptek serta kebutuhan 

masyarakat. Renop disusun berdasakan strategi dan arah kebijakan bidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dicantumkan sebagai 

berikut. 

 

Kode Strategi Arah kebijakan 
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ST5.1 Penyediaan standar 

nasional penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai 

dengan SNDikti dan 

Standar Unud. 

Penyusunan standar penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan SNDikti dan Standar Unud. 

ST5.2 Penyediaan berbagai 

skim penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat baik dari 

Dikti, LPPM Unud, 

maupun dari Fakultas 

Ilmu Budaya dan Prodi. 

Peningkatan kreativitas dan mutu 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan 

perkembangan Iptek dan kebutuhan 

masyarakat. 

ST5.3 Penyediaan sarana 

prasarana sesuai 

dengan SNDikti dan 

standar internasional 

Koordinasi pengadaan dan 

pemanfaatan sarana prasarana dan 

pengelolaan penelitian dengan fakultas. 

ST5.4 Penyedian dana 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

dosen dari anggaran 

Fakultas dan Prodi. 

Peningkatan jumlah dan mutu 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat tingkat Fakultas maupun 

Prodi untuk memenuhi standar 

akreditasi 

ST5.5 Penyedian dana 

penelitian untuk 

mahasiswa S1 untuk 

mempercepat kelulusan 

Penyelarasan dana hibah penelitian 

desentralisasi dana dan hibah program 

S1 

ST5.6 Peningkatan publikasi 

hasil penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

berkualitas, berdaya 

1. Penyelarasan kurikulum program 

S1 dan LPPM Unud. 

2. Akselerasi publikasi ilmiah di jurnal 

terakreditasi nasional dan 

internasional. 
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saing internasional, dan 

relevan dengan 

kebutuhan bangsa dan 

negara 

ST5.7 Mengembangkan 

kerjasama penelitian 

dan pengembangan 

dengan dunia industri, 

serta pengembangan 

kelembagaan yang 

menangani Hak atas 

Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

1. Memfasilitasi kerjasama penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan institusi publik dan swasta 

melalui penandatanganan MOU. 

2. Rasionalisasi dukungan anggaran 

untuk pengembangan program 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berpotensi 

memiliki hak cipta. 

 

E. Bidang Kerja sama 

 Rencana operasional untuk mencapai tujuan bidang kerja sama 

akademik dan nonakademik dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar 

negeri dicantumkan sebagai berikut. 

 

Kode Strategi Arah kebijakan 

ST6.1 Penguatan dan 

peningkatan sistem dan 

mekanisme kerja sama 

akademik dan 

nonakademik 

 

1. Pengembangan dan perluasan 

kerjasama akademik dan 

nonakademik dengan berbagai 

pihak, baik dalam maupun luar 

negeri. 

2. Fasilitasi kerjasama Tri Dharma 

Prodi dengan berbagai pihak, baik 

dalam maupun luar negeri. 
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Renop merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan 

akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome 

dalam pemanfaatan anggaran bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sarana prasarana, 

penguatan lembaga dan kerja sama. Renop akan menjadi acuan 

pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin accountable. Reformasi 

perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renop tergambar 

secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukaan 

(input) untuk setiap unit kerja. Program ini direncanakan dan dilakukan 

minimal untuk memenuhi SNDikti, terutama mendukung tujuan layanan 

pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdaya saing internasional. 

Pelaksanaan program tersebut menggunakan strategi utama sebagai 

berikut. 

1. Peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk mendukung kompetensi 

lulusan atau capaian pembelajaran yang relevan dan berdaya saing 

internasional. 

2. Peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang bedaya saing 

internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. 

3. Penyediaan SDM berkompeten mendukung pelaksanaan Tri Dharma 

perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing . 

4. Penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana untuk 

penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan 

berdaya saing merata di seluruh Prodi. 

5. Peningkatan mutu pengelolaan fakultas untuk mendukung 

pelaksanaan Tri Dharma yang berdaya saing, transparan, akuntabel, 

layanan prima dan kepuasan pelanggan. 

6. Peningkatan mutu tata kelola, kerja sama akademik dan 

nonakademik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Program kerja yang terimplementasikan berdasarkan tujuan dan 

saran strategis, indikator kinerja utama, strategi dan arah kebijakan 

pengembangan fakultas lima tahun ke depan, dan pada tahun 2020-2024 

diperlukan berbagai program. Pelaksanakan program akan dijabarkan ke 

dalam berbagai kegiatan. Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari 

capaian target indikator kinerjanya. Indikator kinerja adalah ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah 

direncanakan atau sasaran yang akan dicapai. Program dan kegiatan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran strategi dari masing-masing bidang 

dicantumkan di bawah ini. Sedangkan hubungan antara sasaran strategis 

dan indikator kinerja program serta target tahunan selama lima tahun 

disajikan dalam lampiran 2. 

 

3.2  Program dan Indikator Kinerja 

Tujuan 
Strategis 

  
Sasaran 
Strategis 

Pogram Indikator Kinerja 

  1.2 

Terwujudnya 

proses 
pembelajaran 
yang bermutu, 

relevan, dan 
berdaya saing 
nasional dan 

internasional 
lintas disiplin 

1.     Pengembangan 

kurikulum 
berbasis Outcome 
Based Education 

(OBE), KKNI dan 
SNDIKTI yang 

memaksimalkan 
pemanfaatan 
Teknologi 

Informasi 

1.     Persentase prodi 

yang 
mengimplement

asikan OBE 

2.     Persentase 

mahasiswa lulus 

tepat waktu 

3.     Nilai IPK lulusan 

2.     Pengembangan 

proses 
pembelajaran 

berbasiskan e-
learning dan 

OASE 

1.     Persentase mata 

kuliah berbasis e-
learning dan 
OASE 

3.     Pengintegrasian 

hasil-hasil riset 
dan pengabdian 

dalam materi 
pembelajaran 

1.     Dokumen 

kebijakan dan 
dokumen 
pelaksanaan 

2.     Dokumen hasil 

monev 

3.     Jumlah buku 

referensi, buku 

ajar, dan modul 
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4.     Peningkatan 

peran 
pembimbingan 
dan konseling 

untuk kelancaran 
studi 

1.     Persentase 

mahasiswa 

melaksanakan 
bimbingan dan 

konseling 

2.     Lama studi 

5.     Peningkatan 

sarana-prasarana 
pendukung 
proses pendidikan 

dan pembelajaran 

1.     Persentase ruang 

kelas fasilitas 

lengkap 

2.     Jumlah 

laboratorium 
dengan fasilitas 
lengkap 

6.     Peningkatan 

partisipasi dan 
prestasi 
mahasiswa dalam 

tingkat nasional 
dan internasional 

1.     Jumlah 

mahasiswa 

berprestasi 

2.     Jumlah dan jenis 

layanan 
mahasiswa 

7.     Penguatan sistem 

sertifikasi 

kompetensi 
dosen, tenaga 
kependidikan, 

dan mahasiswa 

1.     Jumlah dosen 

bersertifikat 

kompetensi 

2.     Jumlah tenaga 

kependidikan 
bersertifikat 

kompetensi 

3.     Jumlah 

mahasiswa 
bersertifikat 
kompetensi 

8.     Penguatan 

koleksi jurnal 
bereputasi dan 
kemudahan akses 

perpustakaan 
bagi dosen dan 
mahasiswa 

1.     Jumlah jurnal 

bereputasi yang 
dapat diakses 
FIB Unud 

1.3 

Terwujudnya 
program studi 

bertaraf 
internasional 
(internasionalis

asi) 

1.     Pengembangan 

jumlah kelas 
internasional 

1.     Jumlah kelas 

internasional 

2.     Jumlah dosen 

asing 

3.     Jumlah 

mahasiswa asing 

2.     Pengembangan 

program student 
and staff 

1.     Jumlah dosen 

inbound dan 
outbound 
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exchange 2.     Jumlah 

mahasiswa 

inbound dan 
outbound 

3.     Pengembangan 

joint and double 
degree program 

1.     Jumlah prodi 

yang 

melaksanakan 
joint degree 
program 

2.     Jumlah prodi 

yang 
melaksanakan 
double degree 

program 

1.4 

Terwujudnya 

jiwa 
kewirausahaan 
dan inovasi 

mahasiswa dan 
lulusan 

1.     Pengembangan 

soft skill dan jiwa 

kewirausahaan 
mahasiswa dan 

lulusan 

1.     Jumlah 

mahasiswa yang 
berwirausaha 

2.     Persentase 

Lulusan yang 

langsung bekerja 
sesuai bidang 

2.     Pengembangan 

program 

kreativitas 
mahasiswa (PKM) 

1.     Jumlah PKM 

yang disetujui 

1.5 

Tersedianya 
sarana 

prasarana 
pendidikan 
tinggi yang 

memadai, 
berkualitas, 

dan 
memfasilitasi 
yang 

berkebutuhan 
khusus yang 
merata di 

semua unit 
kerja untuk 

mendukung 
penyelenggaraa
n Tri Dharma 

1.     Peningkatan 

sarana-prasarana 
pendukung 

proses pendidikan 
dan pembelajaran  

1.     Jumlah sarana 

dan prasarana 
pendidikan yang 

relevan, 
mutakhir, dan 

memfasilitasi 
yang 
berkebutuhan 

khusus 

2.     Peningkatan 

sarana prasarana 
riset 

1.     Jumlah sarana 

dan prasarana 
riset yang 

relevan, 
mutakhir, dan 
memfasilitasi 

yang 
berkebutuhan 

khusus 
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perguruan 
tinggi yang 

bermutu dan 
berdaya saing 

internasional. 

3.     Peningkatan 

sarana prasarana 
pengabdian 
kepada 

masyarakat 

1.     Jumlah sarana 

dan prasarana 

pengabdian 
kepada 

masyarakat yang 
relevan, 
mutakhir, dan 

memfasilitasi 
yang 
berkebutuhan 

khusus 

1.6 

Tersedianya 
sistem 
teknologi 

informasi dan 
komunikasi 
(TIK) yang 

efektif untuk 
layanan 

akademik, 
keuangan, 
SDM, dan 

sarana 
prasarana 

lainnya. 

1.    Peningkatan 

sistem layanan 
teknologi 
informasi di 

bidang akademik 

1.     Jumlah sistem 

TIK yang mudah 
diakses, 

lengkap, 
mutahir, dan 
terintegrasi 

2.    Peningkatan 

sistem layanan 
teknologi 
informasi di 

bidang keuangan 

2.     Dokumen hasil 

evaluasi 

3.     Peningkatan 

sistem layanan 
teknologi 

informasi di 
bidang SDM 

3.     Dokumen 

penyempurnaan 

program tindak 
lanjut 

4.     Peningkatan 

sistem layanan 
teknologi 

informasi di 
bidang sarana 

prasarana (aset) 

  

2.Meningkat
kan kapasitas 
Fakultas Ilmu 

Budaya Unud 
dalam 

memberikan 
akses pelayanan 
pendidikan 

kepada 
masyarakat. 

2.1 

Terealisasinya 
peningkatkan 

daya tampung 
program studi 

1.     Peningkatan 

penyediaan 
bantuan 
pendidikan 

1.     Jumlah dan jenis 

beasiswa 

  

2.     Penyelenggaran 

model 
pembelajaran 
inovatif 

1.     Persentase mata 

kuliah yang 
melaksanakan 
PJJ 

3.     Penyediaan dosen 

yang berkualitas 

1.     Persentase dosen 

bersertifikat 

2.     Persentase dosen 

berpendidikan 
S3 

3.     Persentase lektor 

kepala 
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4.     Persentase 

profesor 

  

4.     Penguatan 

kapasitas dan 

akselerasi 
akreditasi 

1.     Akreditasi 

perguruan tinggi 
unggul 

2.     Persentase 

program studi 
terakreditasi 
unggul 

3.     Jumlah program 

studi 

tersertifikasi 
internasional 

4.     Jumlah program 

studi 

terakreditasi 
internasional 

2.2 

Terwujudnya 
program studi 

baru yang 
relevan dan 
adaftif 

terhadap 
kebutuhan 
industri. 

1.     Pengembangan 

program studi 

baru yang inovatif 
dan memiliki daya 
tarik 

1.     Jumlah program 

studi baru 

inovatif dan 
memiliki daya 
tarik 

2.3 

Terwujudnya 

program 
sarjana, 
magister, dan 

doktor yang 
relevan, 
mandiri, 

berkualitas, 
dan memiliki 

daya tarik 

1.     Pengembangan 

program sarjana,  
magister, dan 

doktor yang 
relevan, mandiri, 
berkualitas, dan 

memiliki daya 
tarik 

1.     Jumlah dosen 

2.     Jumlah 

mahasiswa 

3.     Rasio dosen dan 

mahasiswa 

2.4 

Terwujudnya 

pemanfaatan 
fasilitas yang 
terintegrasi 

dalam rangka 
optimalisasi 

pelayanan. 

1.     Pengembangan 

dan pemanfaatan 
fasilitas yang 

terintegrasi dan 
terdokumentasi 

1.     Dokumen 

kebijakan, 
evaluasi, tindak 
lanjut dari 

sistem 
pemanfaatan 

fasilitas bersama 

2.     Pengintegrasian 

pengelolaan 

fasilitas gedung 

1.     Jumlah fasilitas 

yang 
dimanfaatkan 
bersama 
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3.     Penyediaan 

fasilitas ruang 

umum 

1.     Jumlah fasilitas 

umum 

3. 

Mengembangkan 
Fakultas Ilmu 

Budaya Unud 
yang sehat 
melalui 

optimalisasi 
peran organ-

organ organisasi 
tata kelola 
sesuai dengan 

prinsip BLU. 

3.1 

Terwujudnya 
kemampuan 

organisasi dan 
kepemimpinan 
institusi 

selaras dengan 
prinsip-prinsip 
tata kelola 

pendidikan 
tinggi yang 

baik sesuai 
dengan prinsip 
penjaminan 

mutu dan BLU. 

1.     Pengembangan 

pengelolaan 

fungsional, 
operasional, dan 
penjaminan mutu 

di bidang 
akademik 

1.     Tersedia sistem 

pengelolaan 
perencanaan 

(planning), 
pengorganisasia
n (organizing), 

penempatan 
personil 

(staffing), 
pengarahan 

(leading), dan 
pengawasan 
(controlling) 

2.     Pengembangan 

pengelolaan 
fungsional, 

operasional, dan 
penjaminan mutu 

di bidang SDM 

2.     Persentase prodi 

yang 
mengimplement
asikan sistem 

penjaminan 
mutu internal 

lewat penerapan 
PPEPP 

3.     Pengembangan 

pengelolaan 
fungsional, 

operasional, dan 
penjaminan mutu 

di bidang 
keuangan 

3.     Indeks kepuasan 

pemangku 
kepentingan 

4.     Pengembangan 

pengelolaan 
fungsional, 

operasional, dan 
penjaminan mutu 

di bidang sarana 
prasarana 

  

3.2 

Terwujudnya 

etos kerja yang 
profesional, 

berkualitas, 
dan melayani  

1.     Pengembangan 

program reward 
dan punishment 

2.     Pengembangan 

staf 
3.     Pengembangan 

sarana dan 
prasarana 

penunjang 

1.     Adanya regulasi 

2.     Produktivitas 

kerja 

3.     Indeks kepuasan 

pemanggu 
kepentingan 

(stakeholder) 
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3.3 

Tersedianya 
pendanaan 

alternatif 
untuk 

mendukung 
pembiayaan 
kegiatan 

perguruan 
tinggi. 

1.     Pengembangan 

sumber 
pendanaan non 

UKT 

1.     Jumlah dana 

dari inkubator 
bisnis 

2.     Jumlah dana 

dari unit bisnis 

3.     Jumlah dana 

dari Sumbangan 
Pengembangan 
Institusi (SPI) 

4.     Jumlah dana 

dari kerja sama 

5.     Jumlah dana 

hibah 

3.4 

Terintegrasinya 
sitem informasi 

dan pangkalan 
data secara 
handal untuk 

mendukung 
penyelenggaraa
n layanan 

prima. 

1.     Peningkatan 

sistem informasi 

dan pangkalan 
data secara 
terintegrasi 

1.     Regulasi sistem 

pangkalan data 
yang terintegrasi 

2.     Peningkatan 

sinkronisasi data 
secara internal 

dan eksternal 

2.     Sistem 

pangkalan data 

terintegrasi 

3.     Peningkatan SDM 
1.     Jumlah SDM IT 

yang 
berkompeten 

4.     Pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

1.     Jumlah sarana 

dan prasarana 

IT  

4. 

Mengembangkan 
kerja sama di 

berbagai bidang 
untuk 
meningkatkan 

mutu Tri 
Dharma 

perguruan tinggi. 

4.1 

Terjalinnya 
kerjasama di 
berbagai 

bidang dengan 
berbagai pihak, 
baik di dalam 

maupun di 
luar negeri, 

untuk 
meningkatkan 
kerja sama 

strategis dalam 
rangka 

akselerasi 
pengembangan 
pendidikan, 

hasil riset, 
hasil inovasi 
ilmu 

1.     Pengembangan 

kerjasama bidang 
Tri Dharma 

1.     Dokumen kerja 

sama 

2.     Jumlah kerja 

sama 

3.     Rekognisi 

kepakaran 

dosen 

2.     Pengembangan 

kerjasama bisnis 
dengan 

pemerintah, 
swasta, dan 
industri 

4.     Jumlah 

perolehan dana 

3.     Pengembangan 

jejaring kerjasama 
dalam dan luar 
negeri 

5.     Tingkat 

kepuasan para 

pihak 
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pengetahuan, 
teknologi, dan 

kebudayaan. 

4.2 

Terwujudnya 

Badan 
Pengelola 

Usaha yang 
profesional, 
mandiri, dan 

produktif 
untuk 

mendukung 
pertumbuhan 
aset dan 

kinerja unit-
unit bisnis.  

1.     Pengembangan 

Badan Pengelola 
Usaha yang 

profesional, 
mandiri, dan 
produktif 

1.     Dokumen 

kebijakan dan 
regulasi Badan 

Pengelola Usaha 
dan unit-unit 
bisnis 

2.     Pengembangan 

unit-unit bisnis 

yang produktif 

2.     Jumlah unit 

bisnis yang 

produktif 

3.     Pengembangan 

SDM badan 

usaha dan unit 
bisnis 

3.     Jumlah 

perolehan dana 
dari unit bisnis 

4.3 

Menjadi mitra 
strategis 
pemerintah, 

masyarakat, 
dan industri 

dalam upaya 
meningkatkan 
produktivitas 

dan 
kesejahteraan 
masyarakat 

1.     Pengembangan 

kerjasama yang 

berkelanjutan 
dengan mitra 
strategis 

pemerintah, 
masyarakat, dan 
industri. 

1.     Jumlah 

kerjasama 

2.     Jumlah SDM 

yang terlibat 

3.     Tingkat 

kepuasan mitra 

5.     

Menghasilkan 
riset yang 

bermutu, relevan 
dan berdaya 

saing sesuai 
dengan 
perkembangan 

Iptek, 
menghasilkan 
publikasi ilmiah 

nasional, 
internasional 

dan paten untuk 
kepentingan 
masyarakat. 

5.1 

Terwujudnya 

penelitian dan 
publikasi yang 
inovatif 

berbasis 
kearifan lokal 

yang 
berdampak 
kuat pada 

perkembangan 
Iptek untuk 

kepentingan 
bangsa, 
negara, dan 

kemanusiaan. 

1.     Peningkatan 

jumlah publikasi 

dan kekayaan 
intelektual hasil 
riset. 

1.     Jumlah 

publikasi 

2.     Jumlah sitasi 

3.     Jumlah jurnal 

ilmiah 

4.     Jumlah 

kekayaan 
intelektual 

5.     Jumlah produk 

inovasi 

2.     Pengembangan 

pemanfaatan 

hasil riset untuk 
strategi kebijakan 
dan industri 

  

3.     Pengembangan 

riset inovatif, 
multidisiplin 
berbasis kearifan 

lokal 

1.     Jumlah riset 

inovatif 
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4.     Pengembangan 

program 
pengabdian 
kepada 

masyarakat (PkM) 

1.     Jumlah kegiatan 

PkM 

2.     Jumlah 

kelompok PkM 

3.     Jumlah 

pengabdian  

  

5.     Pengembangan 

program 
kerjasama dalam 

dan luar negeri 

1.     Jumlah PkM 

nasional 

2.     Jumlah PkM 

internasional 

5.3 

Terwujudnya 

program 
inkubator 
bisnis sebagai 

upaya hilirisasi 
hasil-hasil riset 

yang siap 
dimanfaatkan 
masyarakat 

untuk 
meningkatkan 
income 
generating.  

1.     Peningkatan 

program 

inkubator bisnis  

1.     Jumlah program 

inkubator bisnis  

2.     Pengembangan 

program hilirisasi 

hasil-hasil riset. 

1.     Jumlah hasil 

riset yang 

dihilirisasi 

2.     Jumlah dana 

yang diperoleh 

5.4 

Terwujudnya 
pusat-pusat 

unggulan iptek 
(PUI). 

1.     Pengembangan 

pusat unggulan 
iptek. 

1.     Jumlah Pusat 

Unggulan Iptek 

5.5 

Terwujudnya 
Fakultas Ilmu 

Budaya Unud 
sebagai 
wahana 

penerapan 
iptek bagi 

masyarakat 
luas. 

1.     Pengembangan 

wahana 
penerapan iptek 

1.     Jumlah hasil 

riset yang 
dihilirisasi 

2.     Peningkatan 

jumlah penerapan 

iptek Unud bagi 
masyarakat luas 
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3.3  Indikator Target Capaian 2020-2024 

  

No Indikator 

TARGET CAPAIAN (Tahun) 

Baseline/ 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

SDM 

Pendidikan dosen 

 Persentase doktor 45% 45% 48% 51% 55% 59% 

Persentase magister 55% 55% 52% 49% 45% 41% 

Jabatan Dosen 

Persentase Profesor 16% 16% 19% 19% 21% 23% 

Persentase Lektor Kepala  42% 44% 46% 48% 48% 49% 

Persentase Lektor 34% 32% 31% 30% 28% 25% 

Persentase Asisten Ahli 8% 8% 4% 3% 3% 3% 

Jumlah dosen asing 
(Inbound) 

0 0 0 2 3 4 

Jumlah dosen yang 
outbound 

0 0 0 2 3 4 

Persentase Pengakuan 
Kepakaran (Rekognisi) 
dosen 

36% 38% 40% 45% 45% 47% 

Jumlah dosen yang 

mendapat penghargaan 
internasional 

0 0 0 2 3 4 

  Kompetensi Dosen 

  

Persentase dosen yang 

ber-Tri Dharma di kampus 
lain, bekerja sebagai 
praktisi di industri, atau 

sebagai pembimbing 
mahasiswa berprestasi 
tingkat nasional 

0% 0% 0% 1% 1% 2% 

  

Persentase dosen yang 
memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang 
diakui oleh industri dan 

dunia kerja 

0% 95% 95% 95% 95% 95% 

  

Persentase dosen yang 
berasal dari kalangan 

praktisi profesional, dunia 
industri atau dunia kerja 

0% 0% 0% 3% 5% 7% 

2 

Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa 2373 2539 2717 2907 3111 3328 

Persentase mahasiswa 

sarjana lulus tepat waktu 
59% 63% 68% 72% 77% 83% 
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Persentase mahasiswa 

Sarjana dengan nilai IPK> 
3.0 

97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Persentase mahasiswa 

Pascasarjana dengan nilai 
IPK > 3.50 

93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Mahasiswa berprestasi 
Tingkat Nasional 

11 15 20 25 30 35 

Mahasiswa berprestasi 
Tingkat Internasional 

2 3 4 5 6 7 

Jumlah mahasiswa asing 

(regular) 
1 2 3 4 5 6 

Jumlah mahasiswa asing 

(non reguler) 
274 293 314 336 359 384 

Pertukaran mahasiswa 

(outbound) 
0 0 5 7 10 15 

Jumlah mahasiswa S1 

berwirausaha 
20 25 27 30 32 35 

Persentase anggaran 

untuk kegiatan 
kemahasiswaan 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Jumlah PKM yang 
disetujui/didanai 

0 2 4 6 8 10 

Jumlah PKM yang lolos 
Pimnas 

0 0 1 1 1 1 

Persentase mahasiswa 

penerima beasiswa 
18% 20% 22% 22% 25% 25% 

Rasio dosen dan 

mahasiswa 
1:16 1:17 1:16 1:16 1:15 1:14 

Rasio tenaga 

kependidikan dan 
mahasiswa 

1:35 1:37 1:35 1:33 1:30 1:28 

Rasio pustakawan dan 
mahasiswa 

1:474 1:507 1:425 1:400 1:375 1:350 

3 

Lulusan 

Persentase rata-rata 

masa tunggu lulusan 
mendapatkan pekerjaan di 
bawah 6 bulan  

0% 62% 65% 68% 70% 72% 

Persentase lulusan yang 
studi lanjut 

0% 12% 15% 18% 20% 22% 

Persentase lulusan 
sarjana yang 

menghabiskan paling 
sedikit 20 SKS di luar 

0% 0% 43% 45% 47% 50% 
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kampus 

Persentase lulusan yang 

bekerja sesuai dengan 
kompetensinya 

0% 0% 25% 35% 45% 65% 

  
Persentase lulusan yang 

bersertifikat kompetensi 
dan profesi 

0% 0% 10% 20% 30% 40% 

4 

Kelembagaan 

Persentase Prodi 

terakreditasi Unggul 
0% 0% 8% 8% 8% 8% 

Persentase Prodi 

terakreditasi Internasional 
0% 0% 0% 8% 8% 8% 

Persentase Prodi 

tersertifikasi internasional 
0% 0% 0% 0% 0% 8% 

Jumlah pendirian Prodi 

Baru yang inovatif dan 
dibutuhkan oleh 
masyarakat 

0 0 0 0 0 1 

Persentase mata kuliah 
sarjana dan yang 

menggunakan metode 
pemecahan kasus atau 
pembelajaran kelompok 

berbasis projek 

0 0 4% 6% 8% 10% 

Jumlah layanan sistem 

informasi dan komunikasi 
(TIK) bidang pendidikan 

4 4 4 4 4 4 

Jumlah layanan sistem 

informasi dan komunikasi 
(TIK) bidang keuangan 

4 4 4 4 4 4 

Jumlah layanan sistem 
informasi dan komunikasi 
(TIK) bidang SDM 

4 4 4 4 4 4 

Jumlah layanan sistem 
informasi dan komunikasi 

(TIK) bidang sarana dan 
prasarana 

2 2 2 2 2 2 

Persentase mata kuliah 
(MK) dengan sistem e-

learning (PJJ) 

2% 29% 32% 35% 40% 49% 

Jumlah daya tampung 
mahasiswa per tahun 

740 792 847 907 970 1038 
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Adanya regulasi 

pengembangan badan 
usaha dan unit-unit bisnis 
yang produktif 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Jumlah kerjasama dalam 
negeri 

            

Anggaran yang diperoleh 
dari kerjasama (Juta) 

200 250 300 350 400 450 

Jumlah Pusat Unggulan 
Iptek 

0 0 0 1 1 1 

  

Persentase prodi yang 
mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu 

internal lewat penerapan 
PPEPP 

0% 58% 67% 83% 92% 100% 

5 

Riset 

Jumlah penelitian 2407 2575 2756 2949 3155 3376 

Persentase keterlibatan 
dosen dalam penelitian 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase keterlibatan 
mahasiswa dalam 

penelitian dosen 

0% 0% 25% 27% 30% 32% 

Jumlah dana penelitian 

internal (M) 
1.568 1.678 1.683 1.701 1.715 1.726 

Dana penelitian dari luar 

(kerjasama) (Juta) 
156 170 185 189 195 200 

Jumlah Publikasi (Rata-rata/tahun) 

Nasional 213 228 244 261 279 299 

Nasional terakreditasi 203 217 232 249 266 285 

Internasional 207 221 237 254 271 290 

Internasional bereputasi 143 153 164 175 187 201 

HKI, Penerbitan, dan Sitasi 

HKI 3 8 12 17 20 24 

Jumlah Buku yang 
diterbitkan 

8 9 10 11 12 13 

Jumlah jurnal ilmiah 
yang diterbitkan 
terakreditasi Sinta 1 dan 

Sinta 2 

0 0 0 0 1 1 

Jumlah jurnal ilmiah 

internasional bereputasi 
0 0 0 0 1 1 

Rata-rata jumlah sitasi 

per dosen (Google Scholar) 
31 32 33 34 35 36 

Rata-rata jumlah sitasi 

perdosen (Scopus) 
5 6 7 8 9 10 
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Rata-rata sitasi per paper 

(Google Scholar) 
350 360 373 380 395 400 

Rata-rata sitasi per paper 
(Scopus) 

1 1 1 2 3 3 

Jumlah produk Inovasi 0 0 0 0 0 1 

Luaran penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat yang mendapat 

rekognisi internasional 
atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah 
dosen 

0 0 1 1 1 1 

Presentase prodi Sarjana 

yang melaksanakan 
kerjasama dengan mitra 

0% 17% 25% 42% 67% 83% 

6 

Pengabdian kepada Masyarakat 

Jumlah pengabdian 

kepada masyarakat 
14 14 14 14 14 14 

Jumlah kelompok 

pengabdian kepada 
masyarakat 

14 14 14 14 14 14 

Pengintegrasi Pengabdian 
Masyarakat sesuai hasil-
hasil penelitian(hilirisasi) 

0 0 0 0 1 1 

Jumlah Pengabdian 
Masyarakat dengan pihak 

asing 

0 1 1 1 1 1 

Jumlah produk/jasa PT 
yang diadopsi oleh 

masyarakat/industri 

0 0 0 0 1 1 

7 

Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan (Bidang Usaha) 

Jumlah pendapatan unit 
bisnis (Juta) 

150 180 193 206 221 236 

Jumlah dari pendapatan 
kerjasama (Juta) 

0 0 50 75 100 170 

*) Sesuai dengan instrumen BAN-PT 
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3.4 Matrik Pendanaan 2020-2024 

Kode 
APBN 

Nama Program Base Line 2020 2021 2022 2023 2024 

400969 Universitas Udayana       

 

1 Fakultas Ilmu Budaya Rp 6,055,931,000 Rp6,479,846,170 Rp6,933,435,402 Rp7,418,775,880 Rp7,938,090,192 Rp8,493,756,505 

 

2642.001 
Layanan Perkantoran 
Satker /Dukungan 

Operasional PTN 

  
     

2642.002 Layanan Pembelajaran   
     

5741.994 Layanan Perkantoran   
     

5742 
Peningkatan Layanan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 
Rp 6,055,931,000 Rp6,479,846,170 Rp6,933,435,402 Rp7,418,775,880 Rp7,938,090,192 Rp8,493,756,505 

5742.001 Layanan Pendidikan Rp2,114,904,675 Rp2,262,948,002 Rp2,421,354,362 Rp2,590,849,168 Rp2,772,208,610 Rp2,966,263,212 

5742.002 Penelitian Rp1,568,954,000 Rp1,678,780,780 Rp1,796,295,435 Rp1,922,036,115 Rp2,056,578,643 Rp2,200,539,148 

5742.003 Pengabdian Masyarakat Rp75,731,500 Rp81,032,705 Rp86,704,994 Rp92,774,344 Rp99,268,548 Rp106,217,346 

5742.004 
Sarana/Prasarana 
Pendukung Pembelajaran 

Rp721,968,820 Rp772,506,637 Rp826,582,102 Rp884,442,849 Rp946,353,849 Rp1,012,598,618 

5742.005 
Sarana/Prasarana 

Pendukung Perkantoran 
Rp310,774,128 Rp332,528,317 Rp355,805,299 Rp380,711,670 Rp407,361,487 Rp435,876,791 

5742.994 Layanan Perkantoran Rp1,263,597,877 Rp1,352,049,728 Rp1,446,693,209 Rp1,547,961,734 Rp1,656,319,055 Rp1,772,261,389 

5742.016 
Dukungan Layanan 
Pembelajaran 

  
     

5742.017 
Operasional Rumah Sakit 
Pendidikan (PNBP) 

  
     

Jumlah Rp6,055,931,000 Rp6,479,846,170 Rp6,933,435,402 Rp7,418,775,880 Rp7,938,090,192 Rp8,493,756,505 

Persentase dari tahun sebelumnya 0% 7% 7% 7% 7% 7% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Renop FIB Unud tahun 2020-2024 merupakan dokumen resmi 

lembaga yang berada di lingkungan FIB Unud. Implementasi Renop 

yang telah dimulai tahun 2020 akan menjadi pedoman Dekan FIB 

Unud beserta jajarannya dan para Koprodi dalam merumuskan 

kebijakan umum, dan Renja (Rencana Kerja) FIB Unud. Semua 

kegiatan program pengembangan prodi dan unit kerja di lingkungan  

FIB Unud sampai tahun 2024 harus selaras dengan Renop FIB ini. 

 Untuk pencapain misi FIB Unud pada tahun 2024 didasarkan 

pada: tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan FIB Unud untuk 

lima tahun ke depan. Selain itu, Renop ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan Renop prodi-prodi di lingkungan FIB 

Unud. Sehingga terjadi kesamaan persepsi dan implementasi misi 

FIB Unud. 

 Pembiayaan dan sumber dana untuk mengimplementasikan 

visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang tercantum 

dalam Renop ini bersumber dari Unud, UKT mahasiswa FIB Unud 

dan kerjasama dengan pihak ketiga. Pengawasan terhadap 

implementasi dan anggarannya menjadi kewenangan Lembaga 

Pengawas Internal. Apabila terjadi perubahan terhadap Renop ini, 

pimpinan FIB Unud wajib mendapat persetujuan dari Senat FIB 

Unud sebelum perubahan tersebut dilaksanakan. 

 Pencapaian keberhasilan dalam implementasi Renop FIB Unud 

2020-2024 diperlukan komitmen semua unsur sivitas akademika 

dan tenaga penunjang akademik di tingkat FIB Unud dan ditingkat 

prodi untuk melaksankan program dan kegiatan secara konsisten 

sesuai indikator kinerja program dan tahun capaian yang telah 

disepakati.  


