
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAKATA 

Atas rahmat dan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) 
Universitas Negeri Malang (UM) 2008—2012 telah dapat diselesaikan. 

Renstra ini merupakan pernyataan resmi lembaga yang menggariskan dan menentukan 
arah perkembangan lembaga untuk masa lima tahun yang akan datang. Pada dokumen ini 
dirumuskan secara kualitatif dan ringkas namun menyeluruh tentang (1) visi dan misi, serta 
tujuan, (2) sistem nilai, prinsip, dan wawasan, (3) analisis strategis, (4) isu strategis, (5) strategi 
pencapaian tujuan, dan (6) anggaran. 

Dokumen ini merupakan revisi atas Renstra UM 2007—2011. Revisi dilakukan karena 
dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan berikut. 
1. Depdiknas menetapkan tiga pilar program pengembangan dalam merespon isu-isu strategis 

pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, yakni (1) pemerataan dan perluasan akses, 
(2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan (3) penguatan tata kelola, 
akuntabilitas, dan pencitraan publik. Tiga pilar program pengembangan ini digunakan 
sebagai acuan oleh UM dalam menyusun rencana strategis 2007—2011, namun belum 
tampak secara eksplisit. 

2. Ada perkembangan baru dalam perancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM 25 
tahun ke depan yang harus mulai ditampakkan dalam Renstra UM 2008—2012.  

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang tinggi kepada 
semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses revisi dokumen ini. Semua 
anggota Senat UM telah berpartisipasi dalam membahas, menyempurnakan, dan mengesahkan 
sebagai keputusan lembaga yang diselenggarakan dalam Rapat Senat tanggal 9 Januari 2008. 

Akhirnya kami berharap Renstra 2008—2012 ini benar-benar dapat menjadi pedoman 
dan menyatukan pandangan segenap sivitas akademika UM dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab bersama menghadapi masa depan dalam membangun UM ke depan.  

 

 

Malang, 14 Januari 2008 
Rektor, 

   
Prof. Dr. H. Suparno 
NIP 130687454 
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PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2008—2012 

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
 
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri 

Malang Tahun 2007—2011 kurang sesuai dengan Renstra 
Depdiknas Tahun 2003—2011; 

b. bahwa dalam rangka memberi arah pengembangan lima 
tahun ke depan, diperlukan Renstra UM Tahun 2008—
2012 yang sesuai dengan Renstra Depdiknas; 

c. bahwa unit kerja Fakultas, Program Pascasarjana, 
Lembaga, Biro, UPT, dan Jurusan di Universitas Negeri 
Malang perlu menyusun Renstra unit yang bersangkutan 
berdasarkan Renstra UM Tahun 2008—2012; 

d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b, dan c di atas, 
perlu ditetapkan Keputusan Rektor untuk memberlakukan 
Renstra UM Tahun 2008—2012 yang telah sesuai dengan 
Renstra Depdiknas. 

 
Mengingat  : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
   2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi; 
3. Keputusan Presiden Nomor 117/M Tahun 2006 tentang 

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang; 
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 270/0/1999 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri 
Malang; 

5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang 
Statuta Universitas Negeri Malang; 

6. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional RI 
Tahun 2003—2011; 

7. Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Tinggi 2003—2010 
(Higher Education for Long Term Strategy 2003—2010). 

 
Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang tanggal 9 

Januari 2008. 
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MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan 
Pertama : Memberlakukan Renstra UM Tahun 2008—2012 sebagai 

pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengembangan Universitas Negeri Malang. 

. 
Kedua :  Menginstruksikan unit kerja Fakultas, Program Pascasarjana, 

Lembaga, Biro, UPT, dan Jurusan di Universitas Negeri 
Malang untuk menyusun Renstra unit yang bersangkutan 
berdasarkan Renstra UM Tahun 2008—2012.  

 
Ketiga : Dengan telah ditetapkannya surat Keputusan Rektor Nomor 

0027/KEP/H32/PR/2008 tanggal 14 Januari 2008, mencabut 
Keputusan Rektor Nomor 0798/KEP/J36/PR/2006 tanggal 4 
Desember 2006 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri 
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Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 Januari 2008, 

dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana 
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Rektor, 
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NIP  130687454 

Tembusan: 
1. Para Pembantu Rektor 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
Sebagai bangsa dan negara modern, NKRI menghadapi tantangan zaman, yakni 

globalisasi, liberalisasi, dan postmodern. Dalam menghadapi tantangan itu bangsa 
Indonesia senantiasa dijiwai, dilandasi, dan dipandu oleh dasar negara Pancasila 
sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pendiri negara sebagai 
representasi pejuang kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia mengamanatkan cita-cita 
nasional yang menjadi kewajiban negara dan kewajiban nasional untuk mewujudkannya. 

Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk  
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat itu merupakan visi dan misi untuk meningkatkan 
derajat dan martabat kepribadian manusia dan bangsa Indonesia.  Amanat itu diwujudkan 
melalui suatu sistem pendidikan nasional yang bermartabat, berwibawa, dan mampu 
memberdayakan seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, beradab, dan 
unggul dalam menghadapi tantangan zaman. 

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan amanat nasional tersebut, pemerintah 
menetapkan kebijakan dasar dalam pengembangan pendidikan tinggi 2003–2011 dalam 
bentuk pengembangan organisasi yang sehat (HELTS 2003–2010). Organisasi yang sehat 
memiliki kemampuan untuk menanggapi dinamika lingkungan, baik lokal, regional, 
nasional, maupun global secara tepat, di samping lingkungan internal dalam rangka 
mencermati serta memelihara kesehatan organisasi. Oleh karena itu, setiap perguruan 
tinggi diharapkan mampu untuk membaca situasi lingkungannya, baik lingkungan internal 
maupun lingkungan eksternal. Kebijakan itu mendorong perguruan tinggi agar memiliki 
kemampuan untuk menjalankan tugas sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi masing-
masing sambil meningkatkan kapasitasnya. Perguruan tinggi yang sehat ditandai dengan 
kemampuan (1) mewujudkan visi dan misi; (2) mengembangkan kebebasan akademik; (3) 
menghargai tinggi inovasi dan kreativitas; (4) memberdayakan sivitas akademika untuk 
berbagi pengetahuan dan bekerja demi keberhasilan organisasi; (5) secara sistematik 
mendorong pendekatan proaktif dalam mengelola organisasi yang efektif dan efisien; (6) 
membekali sivitas akademika untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang relevan 
dengan visi dan misi organisasi; (7) melakukan mekanisme penjaminan mutu (quality 
assurance) yang bertumpu pada evaluasi diri dan evaluasi eksternal; dan (8) meningkatkan 
kualitas kehidupan sivitas akademika untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin.  

Isu-isu strategis pengembangan pendidikan tinggi secara umum dewasa ini meliputi 5 
(lima) isu berikut ini. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) harus 
ditingkatkan sebagai respon tehadap perubahan paradigma dalam otonomi dan desentralisasi, 
terutama untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum pendidikan. 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 (Depdiknas) 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 
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dan hasil yang berkualitas sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Universitas Negeri 
Malang (UM) berkewajiban merespon isu-isu strategis tersebut untuk menjadi universitas 
unggulan dan rujukan bagi masyarakat.  

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas menetapkan tiga pilar program 
pengembangan dalam merespon isu-isu strategis pengembangan pendidikan tinggi di 
Indonesia. Ketiga program pengembangan tersebut adalah (1) pemerataan dan perluasan 
akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) penguatan tata kelola, 
akuntabilitas, dan pencitraan publik. Tiga pilar program pengembangan ini digunakan 
sebagai acuan oleh Universitas Negeri Malang dalam menyusun rencana strategis.  

Berdasarkan isu-isu strategis umum di atas, UM mengidentifikasi 9 (sembilan) isu 
strategis untuk menjawab tantangan perkembangan perguruan tinggi ke depan: (1) perluasan 
pembangunan nasional dalam bidang pendidikan; (2) demokratisasi pendidikan; (3) per-
saingan global; (4) perkembangan IPTEKS; (5) peningkatan citra UM; (6) pemberlakuan 
otonomi PT (BHP); (7) implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen; (8) keterpaduan 
Tri Dharma perguruan tinggi; dan (9) kualitas dan efisiensi manajemen. 

UM mengemban tugas untuk (1) menyelenggarakan program pendidikan akademik 
dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni; (2) mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga 
akademik dan profesional dalam bidang kependidikan. Untuk melaksanakan tugas itu, UM 
telah menyusun dan menggunakan Renstra 1997-2006, yang dalam perkembangannya 
direvisi menjadi Renstra 2004–2006. Implementasi semua program dan aktivitas berbasis 
Renstra ini, menjadikan UM berkembang menuju organisasi yang sehat dan otonom. 
Dalam bidang tri dharma perguruan tinggi telah terjadi perubahan sikap yang positif dari 
berbagai unit di UM dalam merespon program-program pengembangan pendidikan tinggi. 
Perubahan sikap tersebut antara lain tercermin dalam orientasinya, yaitu perubahan dari 
Invesment-Based menjadi Activity-Based; dari Provided-Based menjadi Competitive-
Based, penyusunan program berbasis keinginan dan berbasis anggaran menjadi berbasis 
evaluasi diri dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesehatan organisasi dan kualitas 
kinerjanya. Di samping kemajuan yang telah tercapai, masih ada beberapa program yang 
masih terus diupayakan pengembangannya. Untuk mewadahi perkembangan kebijakan 
tersebut, disusunlah Renstra 2007-2011 yang selanjutnya direvisi menjadi Renstra UM 
2008-2012. 

Manajemen institusi juga berkembang menjadi lebih baik. Unit-unit di lingkungan 
UM menjadi proaktif merencanakan peningkatan dirinya melalui upaya-upaya penyusunan 
proposal untuk memenangkan Block Grant. Keterbukaan mulai berkembang, suasana 
Corporate Management melalui satu pintu di bawah tanggung jawab Rektor sebagai Top 
Manager mulai dipahami dengan baik. Semua itu merupakan bekal ke depan untuk 
menjadi universitas otonom. Suasana akademik juga telah berkembang dengan baik atas 
dukungan program-program hibah atau block grant yang jumlahnya mencapai 81 milyar 
rupiah dalam kurun waktu 8 tahun (1999–2007). 

Renstra UM 2008–2012 ini disusun selaras dengan Renstra Depdiknas 2005–2009 
dan HELTS 2003–2010 yang menginginkan adanya peningkatan kapasitas organisasi. 
Perkembangan yang cepat, baik lokal, regional, maupun internasional, telah diupayakan 
untuk diperhatikan dalam Renstra UM ini. Namun demikian, dalam mengantisipasi ke 
depan, masih terbuka kemungkinan untuk diadakan penyesuaian yang diperlukan sesuai 
dengan perkembangan. 
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BAB II 
VISI, MANDAT DAN MISI, SERTA TUJUAN 

 
A. VISI 

Visi UM adalah menjadikan UM sebagai perguruan tinggi unggul yang peduli 
terhadap nilai kemanusiaan dan menjadi rujukan dalam pengembangan bidang 
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 
B. MANDAT DAN MISI 
1. Mandat 

Sejak perluasan mandat dari IKIP menjadi Universitas, UM telah diberi kepercayaan 
untuk (1) menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesio-
nal di bidang kependidikan, (2) menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau 
pendidikan profesional di bidang nonkependidikan. 

 Kedua tugas tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kehadiran tugas 
sebagai penyelenggara pendidikan bidang nonkependidikan diharapkan dapat meningkat-
kan kualitas penyelenggaraan tugas pendidikan bidang kependidikan. Pengalaman dalam 
penyelenggaraan program pendidikan bidang kependidikan sudah memadai dan tetap 
mempertahankan eksistensi UM sebagai LPTK. Pengalaman dalam penyelenggaraan 
program pendidikan bidang nonkependidikan, meskipun dianggap sudah memadai, masih 
perlu ditingkatkan dan dikembangkan.  

Dalam melaksanakan tugas perluasan mandat tersebut, UM membenahi diri dalam 
bidang-bidang pengembangan berikut: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses; (2) 
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, 
dan pencitraan publik. 

Pada tahun 2005 UM mulai menyiapkan diri menuju perguruan tinggi otonom 
berbadan hukum. Untuk itu, berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain menelaah 
berbagai peraturan perundang-undangan terkait, menimba pengalaman perguruan tinggi 
lain yang sudah berstatus BHMN, melakukan diskusi-diskusi kemungkinan UM menjadi 
PT-BHMN, dan mengajukan proposal pengembangan manajemen ke arah PT-BHMN. 
Pada tahun 2006, Senat UM secara aklamasi telah menyetujui rencana UM menjadi 
perguruan tinggi otonom berbadan hukum. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Depdiknas RI juga telah memberikan dukungan nyata dengan menyetujui proposal UM 
dalam mengembangkan manajemennya melalui program I-MHERE (Indonesia Managing 
Higher Education for Relevance and Efficiency) Component B.2a. 

2. Misi 
Misi yang diemban UM dapat dipaparkan sebagai berikut. 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan 
perluasan akses bagi masyarakat. 

b. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, 
penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Membangun organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, 
dan pencitraan publik menuju perguruan tinggi yang otonom.  
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C. TUJUAN 
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan di atas, perlu dirumuskan 

tujuan-tujuan yang berlandaskan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internal, 
keberlanjutan, dan efisensi. Rumusan tujuan UM adalah sebagai berikut. 

1.   Pemerataan dan Perluasan Akses   
a. Mengembangkan program-program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. 
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya tampung. 
c. Mengembangkan kerjasama dengan sekolah untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 
d. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota untuk 

mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

e. Meningkatkan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik melalui beasiswa, 
pinjaman dana lunak, voucher, dan bantuan penelitian. 

f. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat melalui pendidikan nonformal. 
g. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana 

pembelajaran jarak jauh. 
h. Meningkatkan peran masyarakat dan alumni dalam penyelenggaraan pendidikan di 

UM. 

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing  
a. Mengembangkan baku mutu akademik secara berkelanjutan. 
b. Meningkatkan pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram melalui 

internal quality assurance, evaluasi diri, dan sistem monitoring dan evaluasi. 
c. Meningkatkan relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran.  
d. Meningkatkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam pendidikan. 
e. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik. 
f. Meningkatkan kreativitas, entrepeneurship, dan kepemimpinan mahasiswa. 
g. Meningkatkan mutu pendidikan melalui program sertifikasi kompetensi. 
h. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan gelar 

dan nongelar di dalam negeri dan luar negeri. 
i. Meningkatkan sarana/prasarana untuk memenuhi baku mutu penyelenggaraan 

pendidikan  
j. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra dan alumni di dalam dan di luar 

negeri. 
k. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengembangan, kegiatan ilmiah, dan 

publikasi. 
l. Meningkatkan jumlah paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 
m. Meningkatkan peran lembaga dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.  
n. Meningkatkan kepercayaan pemerintah kota/kabupaten atau lembaga penyelenggara 

pendidikan dasar dan menengah formal dan nonformal  
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3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik  
a. Meningkatkan penataan organisasi kelembagaan.  
b. Meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia. 
c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat di bidang pengelolaan pendidikan 

tinggi. 
d. Meningkatkan penataan regulasi pendidikan dan penegakan hukumnya. 
e. Meningkatkan citra dan layanan publik melalui berbagai media. 
f. Mengembangkan SIM terintegrasi (akademik, kemahasiswaan, keuangan, aset, 

kepegawaian, dan data lainnya). 
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BAB III 
SISTEM NILAI, PRINSIP DAN WAWASAN 

 
 
A. SISTEM NILAI 

Dalam upaya mewarisi dan mewariskan nilai-nilai fundamental nasional: pandangan 
hidup bangsa, budaya bangsa, dan dasar negara Pancasila sebagaimana yang dimuat dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UM 
berkewajiban melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan 
tugas itu, UM menyusun Renstra secara berkelanjutan. 

Dalam mencapai visi dan misinya, UM menjunjung tinggi nilai-nilai luhur: 
ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, 
kedisiplinan, dan musyawarah. Berdasarkan karakteristik itu, dikembangkan misi 
profesionalitas UM untuk menjadikan para peserta didik menjadi manusia yang berdaya 
dan unggul (to let each become all he/she is capable of being). Nilai-nilai luhur tersebut 
senantiasa menjadi pedoman dalam memperjuangkan cita-cita dan mengembangkan program-
programnya dalam rangka mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan kemanusiaan. 

B. PRINSIP DAN WAWASAN 
Dalam membangun lembaga yang sehat, tangguh dan mandiri, Universitas Negeri 

Malang menerapkan prinsip korporasi, penjaminan mutu, evaluasi diri secara berkesinam-
bungan, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pengembangan UM ke depan berdasarkan wawasan global, nasional, regional, lokal, 
dan institusional. Dengan memperhatikan berbagai wawasan tersebut, pengembangan UM 
memperhatikan asas keseimbangan antara wawasan global dan nasional, antara sifat 
universal dan individual, antara nilai tradisional dan modern, antara perkembangan jangka 
pendek dan jangka panjang, antara kebutuhan kompetisi dan persamaan kesempatan, serta 
antara orientasi material dan spiritual. Dengan demikian, UM berkewajiban memberikan 
kontribusi yang berarti dalam transformasi sosial budaya dan sumber daya manusia, yakni 
SDM yang cerdas dan kompetitif. 

1. Wawasan Global 
Bangsa Indonesia kini menghadapi era globalisasi dan liberalisasi dalam segala bidang. 

Dalam bidang ekonomi, globalisasi ditandai dengan adanya kesepakatan-kesepakatan, 
antara lain GATT di Marrakesh tahun 1994, APEC di Bogor tahun 1994, dan di Osaka tahun 
1995 untuk membentuk kawasan perdagangan bebas di Asia Pasifik tahun 2010 (untuk 
negara maju) dan 2020 (untuk negara-negara sedang berkembang), dan AFTA untuk 
membentuk kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN pada tahun 2003. 

Liberalisasi ekonomi menimbulkan persaingan antarbangsa yang semakin ketat. 
Untuk menghadapi persaingan-persaingan tersebut, Indonesia harus mampu melakukan 
langkah-langkah proaktif dan antisipatif secara tepat dengan memperbaiki sistem produksi 
dan distribusi sehingga dapat menghasilkan produk-produk industri dan jasa yang 
berkualitas serta memenuhi standar internasional. Tantangan liberalisasi politik dan sosial 
budaya yang ditandai dengan berbagai fenomena perubahan sosial, seperti adanya 
pergeseran nilai moral, praktik neoliberalisme, individualisme, dan materialisme 
mengancam integritas dan kepribadian bangsa Indonesia. Menghadapi situasi dan kondisi 
ini, UM harus berperan serta dalam memikirkan dan menyiapkan SDM Indonesia agar 
menjadi insan yang berintegritas, cerdas, dan kompetitif. UM juga harus mampu 
menguasai dan mengembangkan Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.  
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2. Wawasan Nasional 
Perkembangan nasional ditandai oleh gerakan reformasi dengan berbagai isu: jati diri 

dan integritas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kualitas SDM, penguasaan Ipteks, 
dan pertumbuhan ekonomi. Jati diri dan integritas nasional terancam oleh masuknya 
berbagai pengaruh nilai ideologi dan sosial budaya global yang tidak sesuai dengan 
kepribadian bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa terancam oleh praktik 
individualisme yang menonjolkan primordialisme kedaerahan melalui otonomi daerah. 
Kualitas SDM yang belum memadai menjadi kendala untuk meraih kemampuan daya saing 
bangsa. Penguasaan IPTEKS yang masih terbatas menyebabkan pertumbuhan ekonomi 
relatif rendah sehingga  jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat. 

Untuk menghadapi isu-isu tersebut, pengembangan UM berorientasi pada kepentingan 
nasional dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan 
itu berupa 3 (tiga) pilar rencana strategis yang meliputi (1) pemerataan dan perluasan akses 
pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) tata kelola, akuntabilitas, 
dan transparansi. Selain itu, ditambahkan satu pilar yaitu (4) kerjasama dan pemberdayaan 
alumni. 

3. Wawasan Regional  
Kawasan Timur Indonesia (KTI), terutama dalam menghadapi APEC, merupakan 

kawasan yang strategis. Namun, potensi keunggulan komparatif dan kompetitif sumber daya 
alam yang dimiliki KTI belum didukung oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, 
dan sistem manajemen di kawasan itu. UM yang berada di KTI bertekad untuk memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan 
regional, di samping pembangunan nasional pada umumnya. 
4. Wawasan Lokal 

UM memiliki kepedulian yang besar terhadap pembangunan Jawa Timur. Tiga 
program utama yang ditekankan dalam pembangunan wilayah Jawa Timur meliputi (1) 
pertumbuhan ekonomi; (2) pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; 
dan (3) pembinaan umat beragama dan peranannya dalam pembangunan. UM juga 
memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan Malang Raya. 
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BAB IV 
ANALISIS STRATEGIS 

 
Berikut disajikan ringkasan hasil analisis strategis yang mendasari penyusunan 

Renstra UM ini. Analisis strategis dimaksudkan untuk mengenali dan mengemukakan 
seobjektif mungkin berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki UM saat ini serta 
menangkap secermat mungkin berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi UM pada saat 
ini maupun di masa mendatang. 

Sesuai dengan Visi dan Misi UM, uraian analisis strategis disusun berdasarkan 3 
(tiga) bidang utama pengembangan UM, yaitu (1) bidang pemerataan dan perluasan akses, 
(2), bidang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta (3) bidang tata kelola, akun-
tabilitas, dan pencitraan publik. Pada setiap bidang, dikemukakan berbagai kekuatan dan 
kelemahan UM saat ini serta peluang dan ancaman yang dihadapi UM dalam rangka 
mengembangkan bidang tersebut. Dengan sistematika seperti itu diharapkan pengembangan 
masing-masing bidang dapat dirancang berdasarkan hasil analisis strategis yang relevan. 
Selain itu, juga diharapkan dapat memudahkan stakeholder dan pihak lain yang ingin 
memberikan masukan terhadap dokumen Renstra ini. 
 

A.  BIDANG PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES  
1. Kekuatan 

a. Jumlah dosen UM saat ini (2008) sebanyak 935 orang. Rasio dosen terhadap 
mahasiswa berkisar antara 12 sampai 48, yaitu: FT 12, FS 13, FMIPA 14, FIP 22, 
dan FE 48. Mengacu pada standar nasional, rasio dosen terhadap mahasiswa 1:20, 
maka 3 fakultas yang disebut pertama tersebut memiliki potensi besar untuk 
menambah daya tampungnya. 

b. Jumlah mahasiswa UM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah 
mahasiswa UM tahun 2003/2004 sebesar 11.593 mahasiswa, tahun 2004/2005 
sebesar 14.820 mahasiswa, tahun 2005/2006 sebesar 16.036 mahasiswa, tahun 
2006/2007 sebesar 17.066 mahasiswa, dan tahun 2007/2008 meningkat menjadi 
19.349 mahasiswa. 

c. Jumlah lulusan SLTA yang berminat masuk UM dari tahun ke tahun juga terus 
meningkat. Pada tahun 2007, jumlah peminat total (melalui berbagai cara seleksi) 
sebesar 38.112. Khusus peminat melalui jalur SPMB, pada tahun 2007 meningkat 
25,70% dari tahun 2006 menjadi 19.177 orang. Kualitas mereka juga semakin baik. 
Ini dapat dilihat dari parameter nilai rata-rata ujian SPMB. Pada tahun 2007, nilai 
rata-rata peminat UM kelompok IPS masuk pada urutan 6 dari 53 PTN, sedangkan 
kelompok IPA pada urutan 13 dari 56 PTN. Angka ini memang sedikit menurun 
dibanding tahun 2006, yaitu IPS masuk 5 besar nasional dari 50 PTN, dan IPA 8 
besar nasional dari 53 PTN. 

d. Jumlah program studi terus berkembang, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3. 
Saat ini (2007) UM menyelenggarakan 75 program studi dengan rincian sebagai 
berikut. 
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Tabel 4.1 Jumlah Prodi di Universitas Negeri Malang tahun 2007 
 

No Fakultas/PPs Jumlah 
Prodi 

D-
II 

D-
III 

S1 S2 S3 

1. Fakultas Ilmu Pendidikan 13 2 - 11 - - 
2. Fakultas Sastra 10 - - 10 - - 
3. Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam 
9 - - 9 - - 

4. Fakultas Ekonomi 9 - 2 7 - - 
5. Fakultas Teknik 12 - 6 6 - - 
6. Program Pascasarjana 22 - - - 14 8 
 Universitas Negeri Malang 75 2 8 43 14 8 

Jumlah program studi tersebut dimungkinkan terus bertambah. Selain upaya 
menambah jumlah program studi, daya tampung program studi yang telah ada juga 
masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian, UM memiliki potensi untuk terus 
meningkatkan daya tampung mahasiswa.  

e. UM memiliki potensi besar untuk mengembangkan program-program pendidikan 
vokasi, khususnya di bidang teknik. Beberapa program pendidikan vokasi nongelar 
telah dicobakan di UM. Selama masa uji coba tersebut, program-program tersebut 
setiap tahun selalu mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Program-program 
tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi program pendidikan vokasi 
bergelar (program diploma). 

f. Lokasi kampus relatif dekat dengan pusat kota dan mudah dijangkau, baik dengan 
kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. UM mudah melakukan akses keluar 
karena lokasinya berdekatan dengan berbagai fasilitas umum, seperti bank, pusat 
perbelanjaan, dan rumah sakit. 

g. Pengembangan ICT untuk pembelajaran jarak jauh juga sudah mulai dikembangkan 
dan diterapkan. Pada tahun 2007, program studi yang telah menerapkan pembe-
lajaran jarak jauh adalah PGSD. Infrastruktur ICT yang telah dikembangkan 
melalui program INHERENT juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 
sarana pembelajaran jarak jauh. Melalui INHERENT tersebut, sejumlah dosen di 
beberapa program studi juga telah memiliki kemampuan mengembangkan content 
pembelajaran berbasis e-learning. Potensi mengembangkan infrastruktur pembe-
lajaran jarak jauh ini perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan daya tampung 
UM sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan di UM semakin luas. 

h. UM juga memiliki lahan yang cukup luas (lebih dari 52 hektare) meskipun 
tempatnya tidak berada di satu lokasi. Dalam lahan yang telah ada, terdapat sejumlah 
bangunan (gedung kuliah) lama yang berstruktur satu lantai. Secara teknis, 
bangunan-bangunan tersebut sudah saatnya direhab. Jika gedung-gedung satu lantai 
tersebut direhap dengan struktur bertingkat, maka UM akan memiliki sejumlah besar 
ruang kuliah baru tanpa harus menambah luas lahan atau mengurangi luasan lahan 
kosong yang sangat penting bagi kelestarian lingkungan. 

i. UM juga memiliki sejumlah aset (cukup luas) yang masih digunakan oleh pihak lain. 
Jika aset-aset tersebut dapat dikembalikan lagi, maka UM memiliki potensi lebih 
besar untuk mengembangkan diri, utamanya dalam konteks peningkatan dan per-
luasan akses. 

j. UM, melalui LPM, juga terus meningkatkan program-program yang bermuara pada 
perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, antara lain program KKN Wajar, 
pembinaan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat di daerah khusus. Melalui 
potensi yang dimiliki LPM ini, UM memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pendidikan melalui program-program pendidikan nonformal. 
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k. UM telah memiliki banyak mitra untuk membangun masyarakat. Sampai dengan 
tahun 2007 ini UM telah menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, seperti 
Direktorat Pembinaan Penelitian dan PKM (Dirbinlitabmas) Dikti, Bappeprop Jatim, 
Balitbang Jawa Timur, Bapemas Jawa Timur, Disperindag Jawa Timur, Dinas 
Koperasi dan UKM Jawa Timur, Bappekab Malang, Bappekab Blitar, Bappekab 
Trenggalek, Bappekab Magetan, Bappekab Pacitan, Bappekab Jember, Bappekot 
Batu, Bappekot Malang, Bappekot Probolinggo, Pemda Kabupaten Lumajang, 
Pemda Kabupaten Bojonegoro, Perum Perhutani KPH Malang, dan PLAN 
International. 

l. Dalam rangka membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, 
UM telah memiliki kemampuan untuk menggalang dana atau mencari sponsor 
dalam rangka memberikan beasiswa. Tahun 2007, terdapat 15 jenis beasiswa yang 
berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa sebanyak 2.414 mahasiswa (naik 9,78% dari tahun 2006). Potensi ini se-
bagai modal penting untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, khususnya 
bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. 
 

2.  Kelemahan  
a. Kapasistas laboratorium dan ruang kuliah di beberapa program studi yang rasio 

dosen terhadap mahasiswanya masih kecil (kurang dari 20) belum memungkinkan 
melayani mahasiswa lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. Dengan demikian, 
meskipun jumlah dosennya cukup banyak, penambahan daya tampung masih sulit 
dilakukan dalam waktu dekat. Di pihak lain, program studi yang rasio dosen 
terhadap mahasiswanya melebihi standar nasional (lebih dari 20) memerlukan 
sejumlah besar dosen baru. Proses pemenuhan jumlah dosen juga memerlukan 
waktu cukup lama. Terlebih lagi, kemampuan keuangan UM belum memungkinkan 
menggaji dosen luar biasa dengan standar gaji yang layak. 

b. Infrastruktur ICT untuk mengembangkan perkuliahan jarak jauh yang ada saat ini 
masih sangat kurang. Jumlah program studi yang siap untuk menyelenggarakan pro-
gram ini juga masih sangat terbatas.  

c. Perangkat peraturan akademik untuk penyelenggaraan kuliah jarak jauh juga belum 
dikembangkan. 

d. Alumi UM, yang secara teoritis merupakan aset UM yang mampu mendukung 
penyediaan beasiswa, masih sangat lemah baik secara organisatoris maupun secara 
finansial.  
 

3.  Peluang 
a. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan merupakan program nasional pembangunan 

pendidikan. Dengan demikian, upaya UM meningkatkan daya tampung dan perluasan akses 
memiliki peluang besar untuk didukung pemerintah dan masyarakat luas. 

b. Adanya Undang-Undang Nomor 14/2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan kesem-
patan UM untuk meningkatkan mutu guru melalui pendidikan profesi.  

c. Adanya Undang-Undang  Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi memberikan pelu-
ang UM untuk melakukan pendidikan dan sertifikasi bagi tenaga terampil jasa konstruksi. 

d. Semakin berkembangnya kebutuhan tenaga kerja memungkinkan dibukanya prodi baru, 
khususnya bidang-bidang vokasi. 

e. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah menuntut 
setiap pemerintah daerah mempersiapkan SDM yang berkualitas dan Ipteks tepat guna, agar 
mampu membangun masyarakat di wilayahnya. Hal ini membuka peluang bagi UM untuk 
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ikut mengembangkan kualitas SDM setempat dan memberikan asistensi keahlian dalam 
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna. 

f. Semakin banyaknya jumlah koorporasi/perusahaan besar yang menyadari pentingnya 
mengembangkan program-program community development atau social responsibility atau 
yang sejenisnya merupakan peluang bagi UM untuk menjalin kerjasama dengan korporasi-
korporasi dalam rangka memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa UM.  

 
4.  Ancaman 

a. Diterapkannya pendidikan jarak jauh atau kemudahan lain oleh PT luar negeri 
berdampak pada ketatnya persaingan mendapatkan mahasiswa yang potensial.  

b. Adanya PTN dan PTS yang lebih berorientasi pada output dari pada outcome. 
c. Semakin ketatnya kompetisi dengan perguruan tinggi lain (negeri maupun swasta) 

dan LSM dalam penjaringan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun badan 
swasta dalam program-program pemberdayaan masyarakat. 

 
B.  BIDANG PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING 
 
1. Kekuatan 

a. Tenaga dosen dengan kualifikasi yang memadai 
1) Semakin meningkatnya jumlah dosen yang berpendidikan S3 (dari 97 orang 

pada tahun 2003/2004 menjadi 105 orang pada tahun 2004/2005, 116 orang 
pada tahun 2005/2006, dan 161 orang per Januari 2008).  Komposisi dosen 
tetap sampai dengan Januari tahun 2008 terdiri atas 552 orang (59,00%) 
bergelar magister/master, dan 161 orang (17,20%) bergelar doktor. Secara 
keseluruhan dosen yang bergelar master/magister dan doktor sebanyak 713 
orang (76,26%). 

2) Semakin meningkatnya jumlah dosen yang bergelar/memangku jabatan guru besar/ 
profesor (dari 26 orang pada tahun 2003/2004 menjadi 30 orang pada tahun 
2004/2005, 33 orang pada tahun 2005/2006, dan menjadi 41 orang per Januari 
2008, dan guru besar emiritus 9 orang). 

b. Sarana pendukung, utamanya perpustakaan, telah memasuki jalur yang benar untuk 
mengembangkan diri menjadi perpustakaan modern berbasis ICT. Demikian juga 
fakultas dan unit lainnya telah menerapkan ICT. 

c. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran sudah mulai tampak diterapkan di berbagai 
program studi, meskipun masih harus memerlukan kerja keras untuk mencapai taraf 
cukup baik. 

d. Beberapa dosen UM telah mendapatkan pengakuan internasional terutama dalam 
bidang riset. Juga telah ada dosen yang mampu menghasilkan karya teknologi yang 
diakui secara nasional. Meskipun jumlah dosen istimewa seperti itu masih sangat 
langka, keberhasilan mereka memiliki potensi untuk mengangkat kepercayaan diri 
dan semangat dosen yang lain. 

e. Semua program studi di UM telah memiliki pengalaman dan kemampuan mengem-
bangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

f. UM telah memiliki pengalaman berhasil dalam membina kegiatan kemahasiswaan 
sehingga mendapatkan prestasi di tingkat nasional, baik dalam bidang penalaran 
maupun pengembangan minat dan kegemaran. 

g. Potensi UM dalam melakukan kegiatan penelitian terus meningkat. Selama tiga 
tahun terakhir sejumlah peneliti/dosen UM terlibat dalam kegiatan penelitian yang 
didanai UM, DP2M, Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti, dan Kementerian Ristek.  
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h. UM telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri dalam rangka 
peningkatan mutu, antara lain sebagai berikut. 
1) Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bidang pengembangan 

pendidikan Matematika dan Sain. 
2) National Council on Economics Education (NCEE) Amerika dalam 

pengembangan bidang pendidikan ekonomi. 
3) DAAD  (Deutcher Akademischer Austausch Dienst) Germany dalam bidang 

pertukaran dosen dan mahasiswa. 
4) Kolej Universiti Technology Tun Hussein On (KUiTTHO) Malaysia dalam 

bidang sandwich program S2 bidang Pendidikan Kejuruan. 
5) Konstanz University of Applied Sciences dalam bidang pertukaran dan 

kerjasama akademis (Dual Degree). 
6) Walailak University Thailand dalam bidang pertukaran dan kerjasama akademis 

(bidang budaya). 
7) PASIAD Turkey dalam bidang pemberian matakuliah bahasa Turki. 
8) National Institute of Education (NIE) Singapore 
9) Guangxi Normal University (RRT) dalam bidang pendirian Confucious Institute 

dan Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. 
10) Malaya University Malaysia, Fast Eastern University Phillipine, Visayes State 

University Phillipine, University of The Phillipines, Ateno De Manila 
University Phillipine, Burupha University Thailand, Univ Munster Jerman, 
Univ Dusserdolf Jerman, Univ Passau Jerman, Glassgow England, Wales 
Australia, dalam rangka pertukaran mahasiswa. 

11) Atarkiyah University Thailand, Walailak University Thailand, KOICA Korea 
Selatan, Valunteer Korea, Univ Kassel Jerman, TU Berlin Jerman, Univ 
Chemitz Jerman, Rajabhat Univ, Univ Imam Muhammad Bin Saud Saudi 
Arabia, Univ Ummul Qura Saudi Arabia, Okayama Universiti Japan, dalam 
rangka lecture exchanges. 

i. UM juga telah membangun kerjasama dengan berbagai dunia usaha dan dunia 
industri, di antaranya lembaga perbankan, industri otomotif, Asosiasi  Perusahaan 
Konstruksi Nasional, Ikatan Konsultan Indonesia, Asosiasi Kelistrikan Nasional, 
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia 
(PPGI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Perhutani, dan Asosiasi Bimbingan 
Konseling Indonesia (ABKIN). 

j. UM telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti 
pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah propinsi, Direktorat Pembinaan SMK, 
Ditjen Mandikdasmen, Ditjen PMPTK, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar 
Negeri. Kerjasama itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk Tim Sekolah 
Unggulan yang telah mengembangkan sekolah unggulan di seluruh nusantara, dan 
berbagai yayasan yang menangani masalah pendidikan. 

 
2. Kelemahan 

a. Sejumlah besar dosen belum mendapatkan fasilitas ruang kerja yang memadai. 
Sebagian besar mereka terpaksa masih harus bergabung dengan dosen lain (dalam 
satu ruang lebih dari 10 orang). Bahkan masih ada jurusan yang baru mampu 
menyediakan satu ruang untuk seluruh dosennya. Kondisi ini tentu kurang 
mendukung kinerja dosen, baik dalam rangka pemberian layanan akademik kepada 
mahasiswa maupun dalam rangka mengembangkan potensi akademiknya. 
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b. Pengembangan softskill mahasiswa masih jauh dari memadai. Fungsi dosen PA 
masih belum disadari pentingnya oleh mahasiswa. UPT dan unit-unit khusus yang 
berfungsi mengembangkan softskill mahasiswa juga belum berfungsi secara 
optimal. 

c. Publikasi ilmiah melalui jurnal internasional, sampai saat ini, masih sangat sedikit. 
Karya-karya penelitian dan pengembangan yang mendapatkan paten atau pengakuan 
HaKI juga masih sangat sedikit. Ini menunjukkan bahwa kemampuan dosen dalam 
meneliti dan atau mempublikasikan karyanya masih harus ditingkatkan. Kesadaran 
sivitas akademika UM untuk mengurus perlindungan HaKI atas hasil karyanya juga 
perlu digalakkan 

d. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain, terlebih dengan dunia industri, juga belum 
terjalin secara signifikan. Sampai saat ini penelitian kerjasama tiap tahun masih 
sekitar 7,5% dari seluruh kegiatan penelitian yang ada di UM. 

e. Sinergi antara lembaga (Lemlit, LPM, dan LP3) masih belum berjalan dengan baik 
sehingga belum mampu menghasilkan karya agung yang diakui secara nasional.  

f. Potensi alumni belum diberdayakan secara maksimal sehingga belum memberikan 
kontribusi yang memadai terhadap pengembangan UM. 

 
3. Peluang 

a. Semakin gencarnya Ditjen Dikti dalam upaya mengangkat citra pendidikan tinggi 
ke tingkat internasional merupakan peluang bagi UM untuk mendapatkan dukungan 
pemerintah, dalam hal ini Ditjen Dikti, untuk mengembangkan diri sehingga 
mampu menginternasionalkan beberapa program studi unggulannya. 

b. UM telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Infokom untuk mengembangkan 
akses bidang media elektronik beserta dampak ikutannya. 

c. Semakin banyak institusi dan organisasi eksternal yang memerlukan jasa UM 
dalam bidang penelitian dan pengembangan.  

d. Munculnya lembaga pendidikan bertaraf internasional memberikan kesempatan UM untuk 
mengembangkan tenaga kependidikan bertaraf internasional. 

e. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen, dan berdasar 
pengalaman dan potensi yang ada, UM berpeluang tampil sebagai provider 
informasi dan kegiatan ilmiah, khususnya di bidang kependidikan. Sekaligus 
tersedia peluang sebagai motor penyelenggaraan forum ilmiah yang mempunyai 
nilai strategis. 

f. Adanya kebijakan pemerintah untuk meng-HaKI-kan produk ilmiah yang memiliki 
nilai komersial tinggi yang dihasilkan oleh sivitas akademika UM. 

g. Semakin besarnya peluang untuk meningkatkan penerbitan jurnal ilmiah, buku, 
atau majalah (cetak ataupun elektronik) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 
akademis, tenaga profesional pendidikan maupun nonkependidikan.  

h. Semakin pesatnya teknologi komunikasi melalui internet, UM sebagai LPTK yang 
melakukan perluasan fungsi berpeluang meningkatkan berbagai kegiatan penelitian 
dan pengembangan ilmu, baik secara cetak maupun elektronik yang berkualitas dan 
relevan. 

i. Semakin beragamnya bentuk kegiatan penerapan Ipteks yang ditawarkan Ditjen 
Dikti. Berbagai bentuk kegiatan tersebut antara lain (1) penerapan Ipteks bagi 
masyarakat (pada umumnya dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan); (2) 
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi usaha kecil (dikenal dengan 
Program Vucer); (3) pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi usaha 
menengah berorientasi pada peningkatan ekspor nonmigas (dikenal dengan Program 



 

        Renstra UM 2008—2012   14

Vucer Multi Years atau Vucer Nonmigas); (4) kuliah kerja nyata alternatif; (5) 
pengembangan budaya kewirausahaan yang meliputi kuliah kewirausahaan (KWU), 
magang kewirausahaan (MKU), kuliah kerja usaha (KKU), konsultasi bisnis dan 
penempatan kerja (KBPK), dan inkubator wira usaha baru (Inwub); (6) integrasi 
kewirausahaan ke dalam bahan ajar; dan (7) unit usaha jasa dan industri (UJI), dan 
pengembangan wilayah melalui program sinergi pemberdayaan potensi masyarakat 
(sibermas). UM termasuk 5 (lima) perguruan tinggi teratas yang memenangkan 
kompetisi program pengabdian kepada masyarakat dari Ditjen Dikti. 

j. Semakin luasnya jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar 
negeri, memberi peluang melakukan penelitian bersama (joint research) maupun 
student/lectrurer exchange. 

k. Di era otonomi, setiap pemerinah daerah bekerja keras untuk membangun 
daerahnya sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, banyak 
pemerintah daerah yang memerlukan bantuan perguruan tinggi baik dalam tahap 
perencanaan maupun implementasi dan evaluasi. UM perlu menyiapkan diri untuk 
menjadi partner bagi pemerintah daerah. 

 
4. Ancaman 

a. Dengan kemajuan teknologi informasi, secara periodik ada publikasi peringkat 
perguruan tinggi dunia. Indikator penting yang digunakan dalam pemeringkatan itu 
adalah publikasi di jurnal ilmiah internasional dan kerjasama dengan perguruan 
tinggi luar negeri. Kedua indikator utama tersebut saat ini dirasakan masih kurang 
dioptimalkan oleh UM. Jika publikasi dan kerjasama internasional tersebut tidak 
segera diwujudkan, peringkat UM akan semakin rendah dalam jajaran perguruan 
tinggi di dunia.  

b. Diijinkannya perguruan tinggi luar negeri beroperasi di Indonesia melalui pembu-
kaan cabang maupun melalui perkuliahan jarak jauh, merupakan ancaman bagi 
UM. Jika UM tidak masuk dalam peringkat terhormat di jajaran perguruan tinggi 
dunia, UM akan ditinggalkan masyarakat. 

c. Sesuai tuntutan masyarakat, UM harus mampu menghasilkan lulusan yang selain 
menguasai hardskill juga harus menguasai softskill. Jika lulusan UM memiliki dua 
jenis kecakapan tersebut secara baik maka lulusannya akan dipercaya masyarakat, 
dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UM. Jika 
yang terjadi sebaliknya, maka UM akan ditinggalkan masyarakat. 

 

C.  BIDANG PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN 
PENCITRAAN PUBLIK 

1. Kekuatan 
a. Saat ini UM telah dalam posisi menyiapkan diri untuk menuju BHP. Rencana ini 

telah mendapatkan dukungan luas dari sivitas akademika, meskipun dengan 
beberapa catatan, khususnya terkait dengan SPP. Dalam rangka ini, UM telah 
mendapatkan dukungan dana dari Dikti melalui program I-MHERE. 

b. UM telah memiliki pengalaman berhasil dalam menggalang dana pengembangan 
melalui mekanisme hibah kompetisi yang disediakan Ditjen Dikti. Dalam kurun 
waktu 8 tahun terakhir, UM telah berhasil mengalang dana block grant tersebut 
sebesar 81 milyar rupiah. Hibah kompetisi terkait dengan pengembangan ICT 
(hibah INHERENT) juga dapat diraih UM. 
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c. UM juga telah mulai membangun perangkat sistem administrasi modern yang 
berbasis Information and Communication Technology (ICT). Pengembangan blue 
print ICT saat ini memasuki tahap finalisasi. 

d. Telah dilaksanakan berbagai bentuk pengembangan manajemen sumberdaya 
manusia lewat kerjasama dengan institusi profesional, seperti J. TANZIL dan 
Rekan, Microsoft, Lembaga Administrasi Negara, dan industri otomotif. 

e. Telah dibentuk Badan Penjaminan Mutu yang melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap program, output, dan outcome UM. 

f. Semakin banyaknya dosen UM yang dilibatkan dalam kegiatan pendidikan 
nasional, misalnya sebagai anggota Komisi Disiplin Ilmu Pendidikan, penilai 
usulan penelitian tingkat nasional, penilai berbagai usulan hibah kompetisi, penilai 
atau asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN), penilai akreditasi jurnal ilmiah, 
anggota Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), detasering  dosen ke 
beberapa perguruan tinggi di dalam negeri, staf pengajar, penyelia luar (external 
examiner) di luar negeri. 

g. Dalam rangka menyebarluaskan kegiatan ilmiah bagi tenaga fungsional akademik 
di lingkungan UM, telah tersedia media komunikasi cetak, baik di tingkat universitas, 
fakultas/jurusan, lembaga, maupun unit kerja lain. Media tersebut berupa koran 
kampus “Komunikasi” yang terbit tiap bulan, “Warta UM” yang terbit tiap dua 
bulan, buletin-buletin, kumpulan artikel/karya ilmiah, dan jurnal. UM mempunyai 
37 jurnal/berkala, 11 di antaranya telah terakreditasi (8 bidang pendidikan, 3 jurnal 
non-kependidikan). Berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah Dirjen Dikti (tahun 
1996 s.d. Juli 2006), terdapat 10 jurnal ilmiah bidang pendidikan di Indonesia yang 
terakreditasi. Dari 10 jurnal tersebut, 5 (lima) atau 50% adalah jurnal ilmiah 
terbitan UM. UM telah memiliki penerbit berprestasi nasional yang telah 
memperoleh penghargaan Mendiknas tahun 1999. Buku-buku yang telah 
diterbitkan UM Press lebih dar 600 judul, dan saat ini telah tersebar di dalam dan 
luar negeri. 

h. Pada tahun 2007, UM termasuk dalam 50 perguruan tinggi paling menjanjikan versi 
Ditjen Dikti. 

 
2. Kelemahan 

a) Manajemen korporasi belum sepenuhnya memiliki kekuatan internal yang 
memadai. 

b) Akreditasi internal belum berjalan secara maksimal. 
c) Penjaminan mutu masih relatif baru dan minim dalam pengalaman. 
d) Evaluasi diri terkendala oleh lemahnya sistem administrasi. 
e) Transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kelembagaan telah dilaksanakan, 

tetapi terkendala oleh sistem birokrasi pemerintah. 
f) Otonomi perguruan tinggi terbatas pada aspek akademik, sementara aspek 

pendanaan terkendala oleh aturan birokrasi pemerintah. 
g) Terbatasnya upaya dan variasi sumber dana yang dapat digunakan untuk 

membiayai aktivitas rutin dan pengembangan UM. 
h) Teknologi komunikasi dan informasi relatif masih sederhana, baik ditinjau dari 

sarana yang dimiliki, sistem yang dikembangkan, dan akses yang dimiliki. 
i) Pengembangan budaya kerja organisasi berbasis kewirausahaan (corporate culture)  

di UM belum maksimal. 
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3.  Peluang 
a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengharuskan PTN menjadi PT BHP. 
b) Surat Dirjen Dikti Nomor 1703/D/T/06 tanggal 11 Mei 2006 tentang penawaran 

kepada perguruan tinggi untuk segera menjadi PT BHP, yang ditindaklanjuti 
dengan turunnya Surat Dirjen Dikti Nomor 3094/D/T/2006 tanggal 28 Agustus 
2006 tentang Hasil Evaluasi Site Visit Component B.2.a I-MHERE dalam rangka 
persiapan UM menjadi BHP. 

c) Otonomi daerah memberikan peluang bagi UM untuk menyumbangkan kepakaran 
bagi pemerintah daerah di bidang pendidikan, penelitian, dan latihan. 

d) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah interaksi antara 
alumni dan UM serta upaya publikasi yang mengarah pembentukan citra positi UM. 

 
4.  Ancaman 

a. Ketatnya persaingan bisnis mempersulit UM untuk memperoleh pendanaan melalui 
usaha-usaha produktif.  

b. Persaingan yang ketat antarperguruan tinggi untuk memperoleh SDM yang 
berkualitas memungkinkan tenaga potensial UM diambil oleh PT lain. 

c. Adanya lembaga-lembaga luar negeri yang berpartisipasi dalam meningkatkan 
kemampuan profesional guru dan kepala sekolah, seperti Management Based 
Education (MBE). 
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BAB V 
ISU STRATEGIS 

 
Isu strategis mencakup berbagai hal yang diprediksi akan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja UM, setidaknya pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 
2011. Uraian mengenai isu strategis ini memberikan arah bagi perumusan berbagai program 
kegiatan UM pada tahun-tahun mendatang. Berbagai isu strategis yang dimaksud 
dipaparkan sebagai berikut. 
A. PERLUASAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL  

1. Perluasan sasaran pembangunan nasional yang meliputi berbagai bidang kehidupan 
terus berkembang semakin cepat dan kompleks membutuhkan SDM yang 
berkualitas. 

2. Tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi dalam tata 
pergaulan nasional atau internasional juga semakin berat. Sebagai lembaga 
pendidikan tinggi, UM harus dapat memberikan respon yang tepat terhadap 
tantangan tersebut, terutama dalam  pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas 
untuk mendukung bidang pendidikan sebagai bagian sasaran pembangunan 
nasional.  

B. DEMOKRATISASI PENDIDIKAN 
1. Pendidikan yang demokratis dan berkeadilan memberikan kesempatan yang sama 

kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, baik 
pada tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. 

2. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UM harus mampu memfasilitasi akses 
pendidikan berbagai lapisan masyarakat terhadap program-program yang 
diselenggarakan. Dalam implementasinya, UM menyelenggarakan sistem 
penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur, penyelenggaraan pendidikan 
dan pembelajaran yang demokratis melalui berbagai format, misalnya: sistem 
pendanaan subsidi silang, sistem belajar jarak jauh, dan sistem pembelajaran 
berbasis Information Communication Technology (ICT). 

 
C. PERSAINGAN GLOBAL 
 

1. Perkembangan sains dan teknologi semakin meningkat dengan kecepatan yang 
signifikan. Hal ini menuntut respon perguruan tinggi untuk mengakomodasi 
percepatan dan dinamika kemajuan tersebut secara memadai. 

2. Sangat diperlukan penyediaan SDM yang memiliki kemampuan berpikir kritis, 
bekerja sama, memecahkan masalah, berkepribadian nasional, berwawasan global; 
yang menguasai Ipteks, ICT, dan bahasa internasional. 

3. Persaingan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam menawarkan lulusannya ke 
pasaran tenaga kerja nasional, regional, dan internasional semakin kuat, menuntut 
UM mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas memiliki kompetensi dan daya 
saing yang tinggi/keunggulan kompetitif. 

4. Peluang pengembangan sekolah nasional bertaraf internasional (SNBI) menuntut 
respon secara serius melalui pengembangan berbagai lembaga pendidikan (sekolah) 
yang berafiliasi di UM.   
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D. PERKEMBANGAN IPTEKS 
1. Perkembangan Ipteks menuntut perguruan tinggi mengembangkan program-

program tri dharma sesuai dengan arah perkembangan tersebut.  
2. Untuk percepatan perkembangan Ipteks, diperlukan kerjasama antarperguruan 

tinggi dan dengan berbagai pihak lain secara produktif.  
3. Dalam konteks percepatan perkembangan Ipteks diperlukan peningkatan sistem 

informasi berbasis ICT yang memadai untuk  pengembangan tri dhama UM ke 
masa depan. 

E. PENINGKATAN CITRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
1. Dalam konteks pengembangan citra UM sebagai universitas yang memperoleh 

perluasan mandat, kinerja sivitas akademika dan alumni UM harus benar-benar 
menunjukkan kompetensi yang handal dalam berbagai tugas profesinya sehingga 
mampu membangun citra UM sebagai universitas yang unggul.  

2. Dalam konteks perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, peran sivitas 
akademika dan alumni UM sangat diperlukan untuk menyebarluaskan informasi 
tentang keberadaan dan jatidiri UM.  

3. Tuntutan akan pengakuan terhadap fungsi UM sebagai penghasil tenaga 
kependidikan dan nonkependidikan memerlukan sosialisasi yang lebih intensif  
kepada pengguna lulusan dan masyarakat luas. 

F. PEMBERLAKUAN OTONOMI PT (BHP) 
1. Dalam rangka mengantisipasi rencana otonomi UM menjadi BHP PT diperlukan 

keputusan universitas sebagai dasar perencanaan pengembangan dan 
penyelenggaraan BHP UM.  

2. Dalam rangka mewujudkan BHP UM, diperlukan dukungan manajemen 
kelembagaan dengan prinsip good university governance yang berkarakteristik 
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, taat hukum, dan berkeadilan. 

G. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN 
1. Dalam konteks implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, UM dituntut untuk mengambil peran secara proaktif, dinamis, dan 
proporsional di tingkat nasional.  

2. Dalam perannya sebagai LPTK, UM harus segera mengambil peran strategis dalam 
penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.  

H. KETERPADUAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 
1. Lemahnya sinergi antarunsur tri dharma perguruan tinggi menuntut upaya 

peningkatan keterpaduan antarprogram-program pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

2. Belum intensifnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan program 
pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat, diperlukan upaya 
peningkatan sinkronisasi antarprogram.  

I. KUALITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN 
1. Semakin kompleksnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh UM, diperlukan 
dukungan manajemen yang handal agar dihasilkan kinerja yang optimal dan efisien. 
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Manajemen tersebut hendaknya dilandasi oleh paradigma baru berikut. 
a. otonomi dan kebebasan akademik dalam melaksanakan kegiatan fungsi kelem-

bagaan perguruan tinggi; 
b. akuntabilitas atau tanggung jawab dalam penyelenggaraan kinerja dan hasil; 
c. akreditasi yang dapat menjamin dan meningkatkan kualitas hasil;  
d. sistem informasi manajemen yang dikelola dengan mantap berbasis ICT; 
e. evaluasi yang dapat menjamin keputusan manajerial didasarkan pertimbangan 

objektif; dan 
f. sustainability dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga.  

 
2. Untuk membangun manajemen yang berkualitas dan efisien, diperlukan dukungan 

sumber daya manusia, yakni tenaga manajemen yang terampil dalam melaksanakan 
tugas dan memiliki disiplin serta etos kerja yang tinggi. 

3. Masih kurang intensifnya pendayagunaan sumber daya UM sebagai income 
generating agents menuntut upaya peningkatan kerjasama antarunit kerja di 
lingkungan UM dan pihak-pihak luar  melalui pengembangan lembaga konsultansi 
di setiap fakultas sesuai dengan disiplin ilmunya.  
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BAB VI 
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN 

 
Strategi mencapai tujuan dirumuskan melalui serangkaian kebijakan, program dan 

kegiatan. Merujuk visi dan misi yang dicanangkan UM sebagaimana diuraikan di Bab II 
dan IV, strategi tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang yang masing-masing 
bidang merujuk pada misi tertentu. Ketiga bidang tersebut adalah (1) Pemerataan dan 
perluasan akses; (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) Penguatan tata 
kelola akuntabilitas dan pencitraan publik. Berikut diuraikan strategi pencapaian tujuan 
untuk masing-masing bidang tersebut.  
 
A. BIDANG PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES  

 
Dengan telah dimilikinya mandat untuk menyelenggarakan program studi non-

kependidikan, dan mengingat potensi sumber daya yang dimiliki, UM memiliki peluang 
besar untuk mendukung program nasional tentang peningkatan pemerataan dan perluasan 
akses pendidikan bagi masyarakat. Cara strategis untuk dapat mencapai bidang tersebut 
adalah (1) pengembangan program-program pendidikan akademik, vokasi dan profesi, (2) 
peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya tampung, (3) 
peningkatan kerjasama dengan sekolah/lembaga mitra untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas, (4) peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota 
untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat, (5) Peningkatan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik melalui 
beasiswa, pinjaman dana lunak, dan bantuan penelitian, (6) perluasan kesempatan belajar 
sepanjang hayat bagi masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan, (7) pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, dan (8) 
peningkatan peran masyarakat dan alumni dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan 
di UM.  

Selain itu, UM menampung siswa berprestasi dari keluarga yang secara ekonomi 
tidak mampu melanjutkan studi di UM. Wujud upaya ini adalah dengan memberikan 
keringanan atau pembebasan biaya studi, baik kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa 
lama dari keluarga kurang mampu. Dengan bantuan ini diharapkan angka drop-out akibat 
faktor ekonomi dapat diminimalkan.  

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya 
tampung peserta didik, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik 
dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, 
lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Untuk itu, 
perlu dikembangkan dan ditingkatkan program dan kegiatan pendidikan akademik, vokasi, 
dan profesi; kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya tampung; kerjasama 
dengan sekolah untuk menghasilkan guru; kesempatan yang sama bagi semua peserta didik 
melalui beasiswa, pinjaman dana lunak, voucher, dan bantuan penelitian; kesempatan 
belajar sepanjang hayat melalui pendidikan berkelanjutan; teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) sebagai sarana pembelajaran jarak jauh; dan peran masyarakat dan 
alumni dalam penyelenggaraan pendidikan di UM. Kebijakan ini sekaligus mendukung 
kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk 
belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global.  

Kebijakan untuk peningkatan pemerataan dan perluasan akses dilakukan melalui 
program dan kegiatan antara lain sebagai berikut. 



 

        Renstra UM 2008—2012   21

a. Pengembangan program-program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. 
1) Membuka program studi baru untuk jenjang bergelar, baik program studi S1, S2, 

maupun S3. 
2) Membuka program studi baru pendidikan vokasi. 
3) Membuka program-program pendidikan profesi.  
4) Mengembangkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi guru. 
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya tampung. 

1) Membangun gedung pendidikan. 
2) Merenovasi gedung pendidikan. 
3) Mengadakan alat pendidikan dan peralatan lain pendukung pendidikan 
4) Membangun sarana dan prasarana lingkungan. 
5) Mengadakan perlengkapan sarana gedung dan meubelair. 
6) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. 

c. Peningkatan kerjasama dengan sekolah/lembaga mitra untuk menghasilkan 
lulusan yang berkualitas. 

1) Meningkatkan jumlah sekolah mitra untuk mendukung penyelenggaraan PPL 
Kependidikan (teaching & nonteaching). 

2) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan dunia usaha/industri, organisasi profesi, 
lembaga penelitian, instansi lain untuk mendukung penyelenggaraan PPL Non 
kependidikan. 

d. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk 
pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

1) Meningkatkan kerjasama dalam kesempatan belajar. 
2) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian untuk kebijakan.  
3) Meningkatkan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat. 
4) Meningkatkan kerjasama dalam bentuk pelatihan dan pengembangan SDM. 

e. Peningkatan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik melalui beasiswa, 
pinjaman dana lunak, dan bantuan penelitian. 

1) Memberikan beasiswa kepada lulusan SMTA yang berprestasi tetapi tidak mampu 
secara ekonomis. 

2) Memberikan keringanan biaya kuliah kepada mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak 
mampu secara ekonomis. 

3) Memberikan pinjaman lunak bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang 
mengalami masalah ekonomi.  

4) Memberikan bantuan dana penelitian untuk penyelesaian studi bagi mahasiswa dari 
keluarga tidak mampu yang mengalami masalah ekonomi.  

f. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi masyarakat melalui 
pendidikan berkelanjutan.  
1) Meningkatkan keikutsertaan dalam program Percepatan Penuntasan dan Wajar 

Dikdas 9 tahun dan penuntasan Buta Aksara.  
2) Meningkatkan keikutsertaan UM dalam program kegiatan pengembangan budaya 

kewirausahaan dan peningkatan kecakapan hidup.  
3) Meningkatkan keikutsertaan UM dalam program pemberdayaan kelompok usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 
4) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan spesifik, seperti 

masyarakat kawasan hutan, kawasan pantai, kawasan DAS, pinggiran kota, dan 
sekitar kampus.  
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5) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan program Kuliah Kerja Nyata 
Tematik. 

6) Meningkatkan keikutsertaan dalam upaya-upaya pemecahan masalah pendidikan 
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. 

g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana 
pembelajaran jarak jauh. 
1) Mengembangkan sistem dan content untuk distance learning berbasis E-learning 
2) Mengembangkan pangkalan data untuk menunjang sistem distance learning 
3) Mengembangkan layanan informasi akademik untuk menunjang sistem distance 

learning  
h. Peningkatan peran masyarakat dan alumni dalam mendukung penyelenggaraan 

pendidikan di UM. 
1) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sponsor atau masyarakat umum 

dalam memberikan bantuan beasiswa. 
2) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sponsor atau masyarakat umum 

dalam rangka pemerataan dan perluasan akses 
3) Meningkatkan peran dan kinerja IKA UM dalam mendukung penyelenggaraan 

pendidikan di UM. 
4) Membentuk dan mengembangkan unit khusus yang berperan meningkatkan 

kontribusi alumni dalam memajukan UM.  
5) Meningkatkan akses dan jaringan komunikasi antara IKA UM dengan pihak lain 

baik pemerintah maupun swasta. 
 
 
B.  BIDANG PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING 

Dalam era persaingan yang semakin ketat, UM harus mampu menghasilkan lulusan 
yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan dan 
standar internasional pendidikan. Lulusan tidak saja harus menguasai hard skill 
(kompetensi utama), tetapi juga harus menguasai soft skill (kompetensi pendukung), 
misalnya berkomunikasi, bekerja dalam tim, berpikir kritis, menguasai teknologi informasi, 
memiliki jiwa enterpreneurship, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Oleh karena 
itu, pembinaan mahasiswa, baik melalui proses perkuliahan maupun kegiatan di luar 
perkuliahan. Semua penguasaan itu  harus diupayakan sehingga mahasiswa tidak saja 
menguasai hard skill, tetapi juga memiliki soft skill yang memadai. 

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing diharapkan dapat memberikan dampak 
bagi terwujudnya UM sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, menghasilkan karya-karya akademik 
yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan berpotensi meningkatkan peringkat UM 
di tingkat dunia, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat 
melalui penerapan  ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan 
akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif 
terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang, baik di tingkat lokal, nasional, 
maupun global. Oleh karena itu, kurikulum program studi harus terus menerus disesuaikan 
dengan tuntutan pembangunan, proses pembelajaran harus terus menerus ditingkatkan 
kualitasnya, dan pembinaan non kurikuler harus mengacu pada pengembangan kreativitas, 
entrepeneurship, dan kepemimpinan mahasiswa. Selain itu, pembinaan kecakapan hidup 
perlu dikembangkan agar lulusan  memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan 
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kehidupan yang terus berkembang secara mandiri. Pembinaan kecakapan hidup tersebut 
dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler maupun nonkurikuler. 

Proses perkuliahan yang berkualitas mempersyaratkan dosen dan tenaga pendukung 
yang berkualitas dan berkomitmen tinggi terhadap tugasnya. Kualitas dosen diukur 
berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional, dan produktivitas tri dharmanya. 
Jumlah dosen UM yang berkualifikasi S2 saat ini sudah cukup banyak, namun jumlah dosen 
yang berkualifikasi S3 masih perlu ditingkatkan. Dalam pengiriman dosen untuk studi lanjut 
S2 dan S3 perlu memperhatikan bidang ilmu yang dikembangkan di jurusan. Pengiriman 
dosen untuk studi lanjut di luar negeri harus menjadi prioritas. Jumlah guru besar di UM saat 
ini masih perlu ditingkatkan dengan mendorong mereka yang berpendidikan S3 segera 
melengkapi karya dan persyaratan untuk promosi ke guru besar. 

Produktivitas dosen dalam melaksanakan tri dharma menggambarkan motivasi dalam 
berkarya. Atmosfer ini berpotensi untuk diamati dan dirasakan mahasiswa sehingga akan 
berdampak bagi kegairahan berkarya pada diri mahasiswa. Oleh karena itu, penciptaan 
atmosfer akademik yang kondusif bagi terciptanya kegairahan berkarya bagi dosen  
diupayakan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain pemberian penghargaan 
dalam bentuk finansial bagi dosen yang produktif dalam pendidikan, penelitian, atau 
penulisan buku. 

Komitmen dosen terhadap tugas, terutama dharma pertama dari tri dharma, yaitu  
pelayanan akademik terhadap mahasiswa, dapat diukur dari tingkat kehadiran kuliah, 
intensitas pembimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan tugas perkuliahan, serta 
respon mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan. Oleh karena itu, perlu sistem 
monitoring yang efektif dan efisien. Pembinaan kompetensi dosen, khususnya dalam 
penyelenggaraan perkuliahan, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, peran LP3 
perlu ditingkatkan. Pembinaan dosen yunior oleh dosen senior juga perlu dilaksanakan 
secara tersistem dan berkelanjutan. 

Peningkatan mutu dan relevansi juga harus diterapkan pada bidang penelitian dan 
pengembangan. Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang ini diarahkan agar UM 
mampu menghasilkan karya-karya akademik yang layak mendapatkan paten dan atau 
HaKI, dapat dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan inter-
nasional. Keberhasilan UM mempublikasikan karya-karyanya melalui jurnal internasional 
merupakan syarat utama agar UM mampu menembus peringkat terhormat di tingkat dunia. 

Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian menjadi program yang mendapatkan 
perhatian utama sebagai realisasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai 
kegiatan ilmiah dikembangkan sebagai ciri perguruan tinggi yang sangat menjunjung tinggi 
nilai-nilai ilmiah berikut sistem publikasi karya sivitas akademika. Setiap karya pruktif 
yang dihasilkan oleh sivitas akademka diupayakan memperoleh sertifikat HKI. 
Pengembangan program ini meliputi: (1) Peningkatan produktivitas dan kualitas peneliti, 
(2) Peningkatan Sistem Informasi Penelitian, (3) Publikasi hasil karya akedemik sivitas 
akedemik kepada stakeholder, dan (4) Menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah 
yang berpotensi HaKI. 

Indikator utama keberhasilan program bidang ini adalah dihasilkannya karya 
penelitian (model, prototipe, instrumen, teknologi, dan seni) yang berbobot dalam jumlah 
yang sepadan dengan jumlah dosen aktif, dihasilkannya sejumlah besar publikasi ilmiah 
hasil penelitian dan/atau pengembangan ilmu (melalui jurnal ilmiah terakreditasi nasional 
atau internasional, seminar dan forum ilmiah lain, serta dalam bentuk buku), dan penga-
kuan/kepercayaan masyarakat ilmiah (scientific community), para praktisi, dan atau dunia 
industri terhadap kemampuan meneliti SDM UM. 
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Peningkatan mutu dan relevansi juga perlu diterapkan pada bidang pengabdian 
kepada masyarakat. Peningkatan mutu dan relevansi bidang ini diarahkan agar UM mampu 
meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat melalui penerapan teknologi dan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, diharapkan UM semakin dipercaya 
sebagai mitra oleh pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga swadaya masyarakat.  

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, penjaminan mutu akademik, kualitas 
sumberdaya manusia, dan sarana/prasarana mutlak dikembangkan secara berkelanjutan. 
Kerjasama dengan lembaga mitra dan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar 
negeri, juga perlu terus ditingkatkan dan diarahkan untuk mendukung program-program 
peningkatan mutu. 

Kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing diarahkan untuk (1) 
pengembangan baku mutu akademik secara berkelanjutan, (2) peningkatan pengawasan 
dan penjaminan mutu secara terprogram melalui internal quality assurance, evaluasi diri, 
dan sistem monitoring dan evaluasi, (3) peningkatan relevansi kurikulum dan kualitas 
pembelajaran, (4) peningkatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) dalam pendidikan, (5) pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik, (6) peningkatan kreativitas, entrepeneurship, dan 
kepemimpinan mahasiswa, (7) peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi 
kompetensi, (8) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan 
gelar dan nongelar di dalam negeri dan luar negeri, (9) peningkatan sarana/prasarana untuk 
memenuhi baku mutu penyelenggaraan pendidikan, (10) peningkatan kerjasama dengan 
lembaga mitra dan alumni di dalam dan di luar negeri, (11) peningkatan jumlah dan mutu 
penelitian dan pengembangan, kegiatan ilmiah, dan publikasi, (12) peningkatan jumlah 
paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), (13) peningkatan peran kelembagaan 
dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan daya saing masyarakat, dan (14) peningkatan kepercayaan pemerintah 
kota/kabupaten atau lembaga penyelenggara pendidikan dasar dan menengah formal dan 
nonformal. 

Kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dilakukan melalui program 
dan kegiatan, antara lain,  sebagai berikut. 
a. Pengembangan baku mutu akademik secara berkelanjutan. 

1) Mengembangkan baku mutu bidang pendidikan dan pengajaran. 
2) Mengembangkan baku mutu bidang penelitian dan pengembangan 
3) Mengembangkan baku mutu bidang pengabdian kepada masyarakat 

b. Peningkatan pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram melalui 
internal quality assurance, evaluasi diri, dan sistem monitoring dan evaluasi. 
1) Mengembangkan manual mutu akademik (pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengembangan  ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat) 
2) Memantapkan sistem penjaminan mutu (input, proses dan output). 
3) Meningkatkan peran unit-unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, 

jurusan, lembaga, dan UPT. 
c. Peningkatan relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran. 

1) Mereview dan meningkatkan relevansi kurikulum secara periodik. 
2) Mengembangkan metode-metode pembelajaran inovatif yang mampu memacu 

kecerdasan intelektual, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memper-
kokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual mahasiswa. 
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d. Peningkatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dalam pendidikan. 
1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas program sistem informasi akademik yang 

telah ada. 
2) Mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. 
3) Mengembangkan metode pembelajaran berbasis e-learning. 
4) Mengembangkan bahan ajar berbasis digital. 
5) Mengembangkan digital library 
6) Mengintegrasikan jaringan intranet secara menyeluruh. 
7) Meningkatkan layanan akses internet bagi civitas akademika UM dan masyarakat 

umum. 
e. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik. 
1) Meningkatkan peran UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dalam pengembangan 

kecakapan hidup mahasiswa. 
2) Meningkatkan peran UPT/lembaga terkait dalam pengembangan kecakapan hidup 

mahasiswa. 
3) Meningkatkan peran dosen pembimbingan akademik mahasiswa pengembangan 

kecakapan hidup mahasiswa. 
4) Meningkatan layanan konseling sesuai standar pelayanan konseling baku dan 

bermutu.  
f. Peningkatan kreativitas, entrepeneurship, dan kepemimpinan mahasiswa. 

1) Meningkatkan kemampuan entrepeneurship mahasiswa. 
2) Meningkatkan kegiatan penalaran mahasiswa UM. 
3) Meningkatkan layanan kegiatan penunjang kemahasiswaan. 
4) Meningkatkan pembinaan kepemimpinan mahasiswa. 
5) Meningkatkan pembinaan bakat dan minat mahasiswa. 

g. Peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi kompetensi. 
1) Meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai asosiasi pemberi sertifikat 

kompetensi pada program-program studi vokasi. 
2) Meningkatkan relevansi program-program studi vokasi dengan tuntutan kompetensi 

yang disyaratkan asosiasi terkait.  
h. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan 

gelar dan nongelar di dalam negeri dan luar negeri. 
1) Meningkatkan jumlah guru besar 
2) Meningkatkan jumlah dosen bergelar master dan doktor. 
3) Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dosen. 
4) Meningkatkan kualitas pustakawan, teknisi, dan laboran melalui studi lanjut atau 

pendidikan nongelar.  
i. Peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi baku mutu penyelenggaraan 

pendidikan. 
1) Meningkatkan jumlah buku teks dan bahan pustaka lainnya. 
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perkuliahan, praktikum, dan 

pendukung lainnya. 
3) Meningkatkan pemenuhan daya dan jasa. 
4) Meningkatkan jumlah ruang kerja dosen. 
5) Meningkatkan kapasitas ruang laboratorium dan kelas. 
6) Meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
7) Meningkatkan layanan akses internet bagi mahasiswa. 
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8) Meningkatkan kenyamanan ruang kelas dan lingkungan belajar.  
9) Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. 
10) Melakukan standarisasi kualitas peralatan laboratorium. 
11) Meningkatkan sarana layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

j. Peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra dan alumni di dalam dan di luar 
negeri. 
1) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pendidikan dengan perguruan tinggi mitra, 

di dalam maupun di luar negeri. 
2) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra (non PT), di dalam maupun di luar 

negeri, untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik. 
3) Meningkatkan jumlah nota kesepahaman dengan lembaga mitra. 
4) Meningkatkan peran alumni dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan akademik. 
k. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian dan pengembangan, kegiatan ilmiah, 

dan publikasi. 
1) Meningkatkan produktivitas ilmiah melalui kegiatan penelitian, seminar, pertemuan 

ilmiah, dan publikasi di jurnal ilmiah. 
2) Menyelenggarakan lokakarya penulisan jurnal ilmiah internasional. 
3) Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam meneliti melalui lokakarya, 

penelitian latihan, dan atau pencangkokan. 
4) Meningkatkan kemampuan lembaga dalam meraih hibah-hibah penelitian dari 

Depdiknas, lembaga riset, industri, dan lembaga sponsor lainnya. 
l. Peningkatan jumlah paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 

1) Meningkatkan motivasi sivitas akademika untuk mempatenkan karyanya. 
2) Meningkatkan peran unit HaKI dalam memfasilitasi dan mempromosikan kekayaan 

intelektual.  
m. Peningkatan peran kelembagaan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknolo-

gi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.  
1) Mengembangkan teknologi tepat guna. 
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
3) Meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

kegiatan seminar, pelatihan, dan lokakarya. 
4) Meningkatkan penyebarluasan informasi dan hasil kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat melalui media cetak, elektronik dan ICT. 
n. Peningkatan kepercayaan pemerintah kota/kabupaten atau lembaga penyeleng-

gara pendidikan dasar dan menengah formal dan nonformal  
1) Meningkatkan jumlah kerjasama dalam pengembangan sekolah unggulan, SSN (Sekolah 

Standar Nasional), dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). 
2) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendi-

dikan dasar dan menengah. 
3) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan lembaga lain di lingkungan Depdiknas dalam 

peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. 
 
 
C.  PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN 

PUBLIK 
Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik meliputi sistem 

pembiayaan berbasis kinerja pada semua unit/lini dalam mengalokasikan sumberdaya serta 
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memonitor kinerjanya secara keseluruhan. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan 
pencitraan publik diarahkan pada penguatan kapasitas UM melalui pengembangan 
mekanisme untuk mewujudkan organisasi pendidikan tinggi yang sehat, mandiri, dan 
otonomi. Secara keseluruhan, upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan sistem, 
mekanisme, norma-norma, dan standar yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi 
setiap unsur pelaksana. Dalam masa transisi dari sentralisasi menuju mandiri dan otonomi, 
pengembangan kapasitas dilakukan untuk mewujudkan  UM sebagai perguruan tinggi yang 
memiliki keleluasaan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu secara 
sehat dan akuntabel. Aplikasi ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu 
merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerap-
annya diwujudkan melalui media on-line yang memuat informasi dan laporan perencanaan 
dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau stakeholder pendidikan lainnya. Dengan 
media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya 
dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.  

Upaya mewujudkan UM sebagai PT Berbadan Hukum yang telah dirintis sejak 2005 
terus berlangsung. Oleh karena itu, selambat-lambatnya pada akhir 2010 UM sudah 
menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan segala peraturan yang diperlukan sudah 
lengkap dan berkekuatan hukum sehingga siap memasuki tahap pengembangan IV, yaitu 
Tahap Improvisasi. Penataan kelembagaan mulai tingkat universitas, fakultas, lembaga, 
jurusan, prodi, sampai UPT perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensinya. Penataan kelembagaan yang dimaksud meliputi restrukturisasi kelembagaan 
yang telah ada, pengembangan kelembagaan baru (fakultas, jurusan, prodi, lembaga, dan 
unit kerja administratif), penyempurnaan deskripsi tugas dan tanggung jawab. 

Kebijakan Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik diarahkan 
untuk (1) meningkatkan penataan organisasi kelembagaan, (2) meningkatkan sistem 
manajemen sumber daya manusia, (3) meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat di 
bidang pengelolaan pendidikan tinggi, (4) meningkatkan penataan regulasi pendidikan dan 
penegakan hukumnya, (5) meningkatkan citra dan layanan publik melalui berbagai media, 
dan (6) mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) terintegrasi (akademik, 
kemahasiswaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya).  

Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan pu-
blik dilakukan melalui program dan kegiatan, antarai lain, sebagai berikut. 

a. Penataan organisasi kelembagaan. 
1) Memantapkan sistem pengelolaan program pendidikan pasca sarjana, sarjana, 

diploma, vokasi, dan profesi. 
2) Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menuju UM sebagai PT 

BHP. 
3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan melalui penataan struktur 

organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan hubungan tatakerja kelembagaan. 
4) Mengembangkan unit untuk mengelola masa transisi dari PTN menjadi PT BHP.  
5) Meningkatkan sistem manajemen keuangan, perencanaan, dan anggaran. 
6) Mengembangkan penataan organisasi dan manajemen sumber daya manusia. 
7) Mengembangkan penataan organisasi dan manajemen aset dan sarana-prasarana. 
8) Mengembangkan organisasi dan manajemen sumberdaya informasi. 
9) Mengembangkan unit usaha penunjang dan unit usaha komersial. 
10) Meningkatkan manajemen program hibah berbasis kompetisi. 
11) Menata organisasi dan manajemen di bidang monitoring dan evaluasi. 
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b. Peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia. 
1) Memetakan potensi sumberdaya manusia. 
2) Meningkatkan sistem rekrutmen dan purnatugas.  
3) Mengembangkan sistem manajemen karier dan kualifikasi jabatan. 
4) Mengembangkan instrumen rincian tugas pekerjaan masing-masing pegawai sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi. 
5) Mengembangkan indikator kinerja staf.  
6) Meningkatkan sistem manajemen satuan pengamanan. 
7) Meningkatkan manajemen kearsipan, data base, dan layanan administrasi kepega-

waian. 
c. Peningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat di bidang pengelolaan pendidikan 

tinggi 
1) Meningkatkan kemampuan pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran 

berbasis kinerja melalui pendidikan dan pelatihan. 
2) Meningkatkan kompetensi staf di bidang perencanaan dan anggaran.  
3) Meningkatkan kompetensi staf pengadaan barang dan jasa. 
4) Meningkatkan kompetensi staf verifikasi dan rekonsiliasi SPJ, SPP, SPM dan 

SP2D. 
5) Meningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat untuk meningkatkan 

layanan pendidikan yang efektif, inovatif, efisien, dan akuntabel. 
6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat di bidang monitoring dan evaluasi, 

dan audit internal. 

d. Peningkatan penataan regulasi pendidikan dan penegakan hukumnya. 
1) Mengembangkan instrumen regulasi pendidikan (misal: pedoman pendidikan, kode 

etik, dan katalog) 
2) Meningkatkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi 

regulasi pendidikan. 

e. Peningkatan citra dan layanan publik melalui berbagai media. 
1) Meningkatkan kualitas website sehingga mampu menginformasikan segala perkem-

bangan yang terjadi di UM.   
2) Meningkatkan layanan akses informasi dan komunikasi dengan masyarakat dan 

stakeholders lainnya.  
3) Meningkatkan kualitas kehumasan.  
4) Meningkatkan intensitas promosi (misalnya: media cetak, media elektronik, 

presentation  to school,  gathering, dan aktivitas sosial) 
5) Meningkatkan kualitas penerbitan berkala/jurnal ilmiah. 
6) Meningkatan jumlah dan mutu penerbitan buku ilmiah dan populer 
7) Meningkatkan peran Laboratorium Pancasila UM, layanan Badan Bantuan Hukum 

UM, dan kinerja UM Press. 
8) Meningkatkan peran aktif UM dalam program sertifikasi guru dan dosen. 

f. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) terintegrasi (akademik, 
kemahasiswaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya). 
1) Mengembangkan sistem database terintegrasi dari tingkat pusat (UM) hingga 

tingkat bawah (unit atau jurusan) 
2) Meningkatkan sistem layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan 

dan aset, kepegawaian, dan data lainnya. 
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INDIKATOR  PENINGKATAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES 
 

Tahun No. Informasi 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.  Jumlah prodi S1 42 43 45 45 47 50 
2.  Jumlah prodi S2 14 17 19 19 20 20 
3.  Jumlah prodi S3 8 10 12 12 13 13 
4.  Jumlah prodi vokasi 5 12 15 17 20 21 
5.  Jumlah program pendidikan profesi 1 2 2 3 3 5 
6.  Jumlah daya tampung UM 5700 5900 6200 6500 6800 7100 

7.  % penerima beasiswa 13,19 14,5 16 17,6 18,5 20 

8.  % pembebasan SPP 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1 

9.  % penerima bantuan skripsi 4,40 5 6 7 8,5 10 
10.  % penerima bantuan thesis 1,94 2,5 3 3,5 4 5 
11.  % penerima bantuan disertasi 4,55 5 5,25 5,5 6 6,5 
12.  % mahasiswa dari luar jawa 5,12 5,75 6 6,25 6,5 7 

 
 
 
INDIKATOR  PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING 
 

Tahun No. Informasi 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.  % dosen bergelar master  60 62 64 66 68 70 
2.  % dosen bergelar doktor 16 18 20 22 24 25 
3.  % jumlah guru besar 4 5 6 8 10 12,5 
4.  % dari lulusan yang bekerja dalam 

periode 1 tahun setelah lulus 
59,8 59,8 60 60 61 61 

5.  Jumlah award yang diterima sivitas di 
tingkat nasional 

6 6 8 10 13 15 

6.  Jumlah award yang diterima sivitas di 
tingkat Internasional 

1 2 2 3 3 5 

7.  Jumlah Kekayaan Intelektual (HaKI) 4 8 10 13 17 20 
8.  Jumlah penelitian/pagelaran berskala 

kota/kabupaten/provinsi 
79 85 91 97 103 109 

9.  Jumlah penelitian/pagelaran berskala 
nasional 

167 170 170 180 190 210 

10.  Jumlah penelitian/pagelaran berskala 
internasional 

14 18 20 22 24 26 

11.  Jumlah publikasi di jurnal nasional tak 
terakreditasi 

NA 100 125 150 160 175 

12.  Jumlah publikasi di jurnal nasional 
teraktreditasi 

34 50 60 70 85 100 

13.  Jumlah publikasi di jurnal internasional  25 10 12 15 17 20 
14.  % Jumlah Tugas Akhir S1 yang 

dipublikasi-kan pada prosiding atau 
jurnal nasional 

5,75 10 15 20 23 25 

15.  % Jumlah Tesis dipublikasikan pada 
prosiding atau jurnal nasional 

3,8 25 40 60 70 80 

16.  % Jumlah Disertasi dipublikasikan pada 
prosiding atau jurnal nasional 

3 30 45 60 75 90 
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Tahun No. Informasi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
17.  % Jumlah Disertasi dipublikasikan pada 

prosiding atau jurnal internasional 
3 2 4 6 8 10 

Jumlah Program studi terakreditasi A/U:       
Program studi jenjang D3 2 2 3 4 5 6 
Program studi jenjang S1 9 11 13 15 18 21 
Program studi jenjang S2 8 9 10 11 12 13 

18.  

Program studi jenjang S3 1 2 3 4 5 6 
19.  Jumlah program studi terakreditasi 

internasional 
0 0 0 1 2 2 

20.  Jumlah layanan masyarakat/pagelaran 
berskala kota/kabupaten/provinsi 

24 
 

26 
 

28 30 32 35 

21.  Jumlah layanan masyarakat/pagelaran 
berskala nasional 

2 5 8 10 12 15 

22.  Jumlah layanan masyarakat/pagelaran 
berskala internasional 

2 2 3 5 6 8 

23.  Jumlah PT mitra dalam negeri 13 15 17 19 21 23 
24.  Jumlah PT mitra luar negeri 29 33 37 40 42 45 
25.  Jumlah instansi mitra (non PT) dalam 

negeri 
NA 47 54 60 63 65 

26.  Jumlah instansi mitra (non PT) luar 
negeri 

5 7 9 11 13 15 

27.  % Jumlah matakuliah yang menggunakan 
E-learning sebagai media pembelajaran 

NA 10 20 40 60 75 

28.  Jumlah karya kreativitas mahasiswa yang 
diakui secara nasional  

5 10 13 17 20 23 

29.  Jumlah program studi penyelenggara 
program sertifikasi kompetensi (misal 
akuntan, brevet perpajakan, jasa 
konstruksi, otomotif, analis kimia) 

1 3 5 7 9 11 

30.  % jumlah ketersediaan buku teks wajib 
sesuai jumlah matakuliah yang 
ditawarkan 

64 66 68 70 72 75 

31.  Jumlah jam layanan perpustakaan per 
minggu 

40 
jam 

42 
jam 

42 
jam 

43 
jam 

43 
jam 

43 
jam 

32.  Jumlah pengakses perpustakaan dari luar 
UM  

10.500 11.000 12.000 14.000 16.000 18.500 

33.  Jumlah jam layanan lab/bengkel/studio 
per minggu 

40 
jam 

41 
jam 

42 
jam 

43 
jam 

44 
jam 

45 
jam 

34.  Rasio ruang kuliah/mahasiswa (m2) 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1m 

35.  Rasio ruang lab/mahasiswa (m2) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 
36.  % ketersediaan peralatan utama 

laboratorium  
20 30 40 50 60 70 
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INDIKATOR  PENINGKATAN  TATAKELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN 
PUBLIK 

Tahun No. Informasi 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.  UM sebagai BHP: 
 Proposal 
 Penetapan PP 

 
x 
 

 
 
x 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.  Jumlah jurnal nasional terakreditasi 
terbitan UM  

9 9 9 10 10 11 

3.  % Keketatan seleksi mahasiswa baru 10,90 11,00 11,5 12 12,30 12,50 
4.  Jumlah buku berISBN terbitan UM Press 610 635 650 665 680 695 

5.  Kenaikan Jumlah buku berISBN karya 
sivitas UM 

NA 45 45 45 45 45 

6.  Kenaikan Jumlah penghargaan yang 
diterima UM secara lembaga 

3 5 5 5 5 5 
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BAB VII 
ANGGARAN 

 
TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN dan ANGGARAN (dalam ribuan rupiah) 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2008-2012 
 

PROGRAM/KEGIATAN 2008 2009 2010 2011 2012 
I  Pemerataan dan Perluasan Akses           

1.1 Pengembangan program-program pendidikan akademik, 
vokasi, dan profesi           250,000             275,000             302,500             332,750  

           
366,025  

1.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka 
meningkatkan daya tampung       18,000,000        19,800,000        21,780,000         23,958,000  

       
26,353,800  

1.3 Peningkatan kerjasama dengan sekolah/lembaga mitra untuk 
menghasilkan lulusan yang berkualitas           700,000             770,000             847,000             931,700  

         
1,024,870  

1.4 Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, 
Kabupaten dan Kota untuk pengembangan pendidikan 
dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat         1,500,000          1,650,000          1,815,000           1,996,500  

         
2,196,150  

1.5 Peningkatan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik 
melalui beasiswa, pinjaman dana lunak, dan bantuan 
penelitian      1,400,000          1,540,000          1,694,000           1,863,400  

         
2,049,740  

1.6 Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi 
masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan         1,400,000          1,540,000          1,694,000           1,863,400  

         
2,049,740  

1.7 Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
sebagai sarana pembelajaran jarak jauh         6,000,000          6,600,000          7,260,000           7,986,000  

         
8,784,600  

1.8 Peningkatan peran masyarakat dan alumni dalam 
mendukung penyelenggaraan pendidikan di UM           500,000             550,000             605,000             665,500  

           
732,050  

II  Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing                        -           
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PROGRAM/KEGIATAN 2008 2009 2010 2011 2012 

2.1 Pengembangan baku mutu akademik secara 
berkelanjutan         1,000,000          1,000,000          1,000,000           1,000,000  

         
1,000,000  

2.2 Peningkatan pengawasan dan penjaminan mutu secara 
terprogram melalui internal quality assurance, evaluasi 
diri, dan sistem monitoring dan evaluasi         1,000,000          1,100,000          1,210,000           1,331,000  

         
1,464,100  

2.3 Peningkatan relevansi kurikulum dan kualitas 
pembelajaran       25,000,000        27,500,000        30,250,000         33,275,000  

       
36,602,500  

2.4 Peningkatan dan pendayagunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan         3,600,000          3,960,000          4,356,000           4,791,600  

         
5,270,760  

2.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik           800,000             880,000             968,000           1,064,800  

         
1,171,280  

2.6 Peningkatan kreativitas, entrepeneurship, dan 
kepemimpinan mahasiswa         1,700,000          1,870,000          2,057,000           2,262,700  

         
2,488,970  

2.7 Peningkatan mutu pendidikan melalui program 
sertifikasi kompetensi         1,500,000          1,650,000          1,815,000           1,996,500  

         
2,196,150  

2.8 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 
melalui pendidikan gelar dan nongelar di dalam negeri 
dan luar negeri       16,000,000        17,600,000        19,360,000         21,296,000  

       
23,425,600  

2.9 Peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi baku 
mutu penyelenggaraan pendidikan       25,000,000        27,500,000        30,250,000         33,275,000  

       
36,602,500  

2.10 Peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra dan 
alumni di dalam dan di luar negeri         1,500,000          1,650,000          1,815,000           1,996,500  

         
2,196,150  

2.11 Peningkatan jumlah dan mutu penelitian dan 
pengembangan, kegiatan ilmiah, dan publikasi       15,000,000        16,500,000        18,150,000         19,965,000  

       
21,961,500  

2.12 Peningkatan jumlah paten dan Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI)         1,000,000          1,100,000          1,210,000           1,331,000  

         
1,464,100  
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PROGRAM/KEGIATAN 2008 2009 2010 2011 2012 
2.13 Peningkatan peran kelembagaan dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat         1,423,000          1,565,300          1,721,830           1,894,013  

         
2,083,414  

2.14 Peningkatan kepercayaan pemerintah kota/ 
kabupaten atau lembaga penyelenggara pendidikan 
dasar dan menengah formal dan nonformal           110,000             121,000             133,100             146,410  

           
161,051  

III  Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik                          -                           -                            -    
                        

-    

3.1 Penataan organisasi kelembagaan 
             

2,500,000  
              

1,000,000  
              

1,000,000  
               

1,000,000  
               

1,000,000  

3.2 Peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia 
             

1,000,000  
              

1,000,000  
              

1,000,000  
               

1,000,000  
               

1,000,000  

3.3 Peningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat di 
bidang pengelolaan pendidikan tinggi 

                
750,000             825,000             907,500             998,250  

         
1,098,075  

3.4 Peningkatan penataan regulasi pendidikan dan 
penegakan hukumnya 

             
1,000,000  

  
1,000,000  

              
1,000,000  

               
1,000,000  

               
1,000,000  

3.5 Peningkatan citra dan layanan publik melalui berbagai 
media  

             
1,945,172          2,139,689          2,353,658           2,589,024  

         
2,847,926  

3.6 Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen 
(SIM) terintegrasi (akademik, kemahasiswaan, 
keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya       10,000,000        11,000,000        12,100,000         13,310,000  

       
14,641,000  

T o t a l  141,578,172    153,685,989    168,654,588     185,120,047    203,232,052  
Rencana anggaran tersebut belum termasuk Gaji Pegawai dan Langganan Daya dan Jasa 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

Renstra UM 2008–2012 adalah pernyataan komitmen untuk melakukan 
pengembangan lembaga berorientasi pada manajemen berbasis korporasi dalam 
rangka menuju perguruan tinggi berbadan hukum. Renstra ini disusun berbasis pada 
(1) pemerataan dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, 
dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Dengan komitmen melalui Renstra UM 2008–2012 ini seluruh sivitas 
akademika UM, terutama para pejabatnya, terikat janji untuk bersama-sama 
melakukan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan 
sesuai rencana yang telah disepakati bersama. 

Renstra UM 2008–2012 dikembangkan dengan prinsip fleksibel. Dengan 
prinsip ini menjadikan Renstra ini tidak kaku, luwes, harus dilaksanakan sesuai 
dengan yang tertulis. Dengan prinsip ini perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat dapat diadopsi dan 
diadaptasi. 

Renstra merupakan dokumen tertulis yang tidak dengan sendirinya dapat 
mengubah UM tanpa dukungan para pelaksana yang andal dan bermotivasi tinggi. 
Renstra menjadi tidak bermakna tanpa kemampuan para pemimpin UM pada tingkat 
atas, menengah, dan bawah untuk mengelola semua sumberdaya yang dimiliki dan 
memadukannya dengan sumberdaya eksternal untuk melaksanakan program sesuai 
rencana. Oleh karena itu, segenap sivitas akademika bertanggung jawab untuk 
merealisasikan segala kemauan yang terkandung dalam Renstra. 

Semoga kandungan Renstra ini menjadi jiwa penggerak maju pelaksanaan 
tugas oleh setiap sivitas akademika UM, dan Allah s.w.t senantiasa memberikan 
dorongan dan kekuatan untuk mampu melaksanakan program yang tertuang di 
dalamnya. 
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