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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan upaya pelaksanaan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik, dalam 

rangka menuju perguruan tinggi yang unggul dibidang moralitas, intelektual dan 

berjiwa entrepreneur yang memiliki otonomi yang utuh dengan diimbangi oleh 

akuntabilitas yang tinggi. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan program 

untuk tahun 2014.  

Laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi dari bidang akademik, 

bidang adminstrasi dan keuangan dan bidang kemahasiswaan serta informasi dari 

berbagai fakultas. 

Secara garis besar, laporan kinerja  ini mencakup informasi mengenai perencanaan 

strategik, akuntabilitas kinerja yang meliputi pencapaian dan evaluasi kinerja kegiatan, 

masalah dan usaha penanggulangan serta akuntabilitas keuangan yang kemudian 

diakhiri dengan penutup. Diharapkan  laporan kinerja ini  dapat dijadikan bahan 

masukan dalam perbaikan pelaksanaan program kerja rektor pada tahun selanjutnya. 

Penyusunan  laporan ini  telah dilakukan semaksimal mungkin, namun kami 

tetap merasakan kekurangannya. Oleh karena itu, kami memohon saran dan masukan 

untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.  Akhirnya, 

kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya laporan ini, kami sampaikan 

terima kasih. 
 

 

Surabaya, 8 Oktober 2014 

Rektor 

 

 

 

 

Dr. dr. Sukadiono, MM 
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1. PENDAHULUAN 
 

Terselenggaranya good governance univesity merupakan prasyarat bagi setiap 

universitas untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Dalam rangka itu 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, 

terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan perguruan tinggi dapat berlangsung 

secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Sistem Penilaian Kinerja tidak hanya dilakukan dan dibutuhkan oleh dunia 

bisnis (industri manufaktur maupun jasa) tetapi juga oleh dunia pendidikan. Pentingnya 

penilaian kinerja di dunia pendidikan membuat Universitas Muhammadiyah Surabaya 

memasukan penilaian kinerja kedalam format manajemen baru untuk peningkatan 

mutu,  penilaian kinerja (akreditasi) dan evaluasi kinerja sebuah perguruan tinggi. 

Laporan akuntabilitas kinerja ini lebih menekankan pada dampak internal dan 

tidak hanya bersifat administrasi serta memiliki peran yang besar terhadap pencapaian 

visi dan misi tetapi juga memiliki korelasi dengan strategi maka laporan ini dibangun 

berdasarkan visi, misi dan strategi yang telah disepakati didalam Renstra Universitas 

Muhammadiyah Surabaya 2013-2017. 

Universitas Muhammadaiyah Surabaya sebagai perguruan tinggi tinggi 

Muhammadiyah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah sangat perlu membentuk 

Sistem Penilaian Kinerja demi terciptanya visi dan misi sebagai bagian dari sistem 

penjaminan mutu. Sistem Penilaian Kinerja yang baik haruslah terintegrasi untuk semua 

unit dan aktivitas di Universitas Muhammadiyah Surabaya.  Indikator kinerja yang 

terbentuk tidak hanya berupa indikator kinerja finansial (keuangan) tetapi juga indikator 

kinerja nonfinansial.  
 

2. TUJUAN 
 

Tujuan dari Laporan Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan 

pencapaian sasaran tahun 2014, dan untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam 

pelaksanaan kegiatan, serta usaha‐ usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan tidak 

hanya informasi yang nyata dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Universitas Muhammadiyah Surabaya, tetapi juga dapat memberikan gambaran 

akuntabilitas kinerja bagi seluruh stakeholders 
 
 

3. RENCANA STRATEGI UNIVERSITAS 
 

3.1 Visi, Misi, Tujuan 

 

Visi UMSurabaya 

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang intelektualitas, moralitas,dan 

berjiwa entrepreneur  

 

Misi UMSurabaya 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. 
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2. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang islami. 

3. Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika. 

4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip good governance. 

 

Tujuan  UMSurabaya 

1. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlaq, memiliki kompetensi serta 

profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders. 

2. Mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah Islam melalui 

amar makruf nahi munkar. 

3. Mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika. 

4. Mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif, dan 

berkelanjutan. 

 

3.2  Sasaran 

 

Sasaran yang akan di capai untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya periode 2013-2017 terdapat 8 sasaran, diantaranya: 

 

1. Tercapainya mutu dan kompetensi lulusan. 

2. Tercapainya peningkatan mutu kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. 

3. Tercapainya peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri 

4. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. 

5. Tercapainya peran UMSurabaya dalam mewujudkan sivitas akademika yang dapat 

menjadi teladan dalam rangka melaksanakan dakwah Islam melalui persyarikatan 

Muhamadiyah. 

6. Tercapainya Pembentukan Unit Usaha Baru yang Berasal dari Hasil Penelitian dan 

Pemikiran Kampus yang Didukung Jiwa Entrepreneur 

7. Tercapainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta tersusunnya laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah. 

8. Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) dalam sistem 

manajemen mutu. 

 

 

3.3 Strategi Pencapaian 

 

Adapun starategi yang digunakan untuk mencapai 8 sasaran adalah sebagai berikut: 

 

1. Peningkatan mutu lulusan, serta menerapkan penjaminan mutu dalam proses 

belajar mengajar, dengan kebijakan mengutamakan kualitas pendidikan akademik 

dan kecakapan hidup serta penyebaran informasi yang mudah diakses mahasiswa. 

2. Pengembangan metode dan proses pembelajaran serta penguatan kecakapan hidup 

melalui kegiatan kemahasiswaan. 

3. Peningkatan kompetensi lulusan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, 

pemanfaatan teknologi informasi, serta kemahiran dalam penggunaan komputer 

melalui berbagai pelatihan. 

4. Peningkatan persentase jumlah mahasiswa program studi dengan kebijakan 

penataan prioritas melalui perekrutan mahasiswa bermutu. 
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5. Penyempurnaan sistem tata kelola peningkatan mutu proses pembelajaran. 

6. Peningkatan dan penjaminan mutu kurikulum dan silabus secara berkelanjutan 

untuk memenuhi dan melampaui standar mutu dengan kebijakan secara bertahap 

yakni semua program studi harus memulai melakukan benchmarking sesuai dengan 

kemampuan, melakukan evaluasi diri serta merencanakan program dengan 

keunggulan lokal. 

7. Peningkatan mutu sumber daya manusia, sarana prasarana, dan manajemen mutu 

secara terpadu. 

8. Pengembangan joint program  dengan perguruan tinggi luar negeri yang bermutu 

melalui kebijakan penjajagan pada semua program studi dengan memfasilitasi, 

memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan. 

9. Kebijakan peningkatan mutu penelitian mengutamakan penyelesaian permasalahan 

bangsa dan mendorong penelitian kerja sama, melalui penguatan kapasitas 

kelembagaan lembaga penelitian dan pusat studi. 

10. Peningkatan mutu pengabdian masyarakat difokuskan pada upaya pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan 

kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Penyusunan road map pengajuan akreditasi sesuai kondisi fakultas dengan 

penahapan mulai dari identifikasi kemampuan untuk melakukan akreditasi di 

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. 

12. Percepatan pertumbuhan penelitian multidisiplin dalam cluster dan peningkatan 

perlindungan hak kekayaan intelektual dengan kebijakan meningkatkan 

keterlibatan peneliti. 

13. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial untuk penelitian, pengabdian 

masyarakat,  dan publikasi.  

14. Peningkatan fasilitas jejaring dan kerjasama dengan kebijakan pengembangan 

secara menyeluruh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, 

pendataan, pemantauan serta pendanaan untuk program pendampingan. 

15. Peningkatan jumlah dan mutu kerja sama yang memproritaskan posisi strategis 

UMSurabaya. 

16. Peningkatan kemampuan profesionalitas dari dosen dan tenaga kependidikan. 

17. Peningkatan kapabilitas dari dari dosen dan tenaga kependidikan. 

18. Peningkatan penerapan pedoman hidup islami bagi sivitas akademika 

UMSurabaya. 

19. Pengelolaan unit usaha yang dibentuk secara profesional sehingga dapat 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

20. Peningkatan jiwa entrepreneur dan pembentukan unit usaha baru di kalangan 

mahasiswa 

21. Pengembangan mutu sarana dan prasarana yang berkonsep modern dan islami. 

22. Penyusunan sistem akuntansi yang dapat dipakai sebagai standar yang berlaku pada 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

23. Rekomendasi tim audit internal dan eksternal harus ditindaklanjuti sesuai dengan 

standar yang berlaku di UMSurabaya. 

24. Penataan organisasi universitas yang mandiri dengan standar good  governance 

dengan kebijakan implementasi good governance dalam sistem manajemen yang 

dilaksanakan secara terpadu. 

25. Penyempurnaan sistem informasi keuangan dan manajemen yang terintegrasi 

dengan kebijakan implementasi good governance dalam sistem manajemen yang 
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dilaksanakan secara terpadu, transparan, dan akuntabel ditunjukkan melalui 

publikasi laporan tahunan. 

26. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan operasional 

universitas, pengawasan internal, pelaporan administrasi, dan keuangan. 

 

 

4. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA 
4.1. Pengukuran Kinerja 

Tujuan Sasaran 

Uraian Indikator 

Menghasilkan lulusan 

yang beriman, berakhlaq, 

memiliki kompetensi seta 
profesionalisme di 

bidangnya sesuai 

kebutuhan stakeholders  

 

Tercapainya mutu dan 

kompetensi lulusan. 

 

1. Persentase lulusan yang bekerja 

sesuai dengan bidang akademik. 

2. Persentase masa tunggu lulusan 

untuk mendapatkan pekerjaan < 6 
bulan. 

3. Persentase diploma yang lulus rata-

rata masa studi 3 tahun 

4. Persentase sarjana yang lulus rata-
rata masa studi 4 tahun 

5. Persentase magister yang lulus rata-

rata masa studi 2 tahun. 

6. Persentase sarjana/diploma yang 
lulus dengan IPK > 3,00. 

7. Persentase pascasarjana yang lulus 

dengan IPK > 3,50. 

8. Persentase angkat drop out 

9. Persentase lulusan (angka efisiensi 

edukasi). 

10. Persentase penerapan KBK 

berdasarkan KKNI pada program 

studi. 

11. Persentase Program Studi 
melakukan kuliah tamu/umum tiap 

semester 

12. Persentase penerapan student-

centered learning pada program 
studi. 

13. Persentase jumlah dosen yang 

melakukan proses belajar mengajar 
(PBM)  minimal 12-14 kali 

pertemuan. 

14. Persentase program studi 

melakukan evaluasi PBM yang 
dapat diakses secara online. 

15. Persentase lulusan yang memiliki 

sertifikat  kemampuan pemanfaatan 

komputer dan teknologi informasi 
(aplikom) 

16. Persentase lulusan yang memiliki 

nilai TOEFL  lebih 450. 

17. Persentase lulusan yang memiliki 
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dua sertifikat kemampuan dasar 

bahasa asing (Inggris, 
Arab/Mandarin). 

18. Persentase mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan pelatihan 
kecakapan hidup. 

19. Persentase keberadaan job 

placement center di fakultas 

20. Persentase laporan tracer study 
pada program studi 

21. Persentase buku ajar yang 

diterbitkan dalam media 

cetak/elektronik (CD/E-book). 

22. Persentase buku ajar hasil penelitian 

23. Persentase perolehan hibah 

penelitian dan pengabdian 
mahasiswa 

24. Frekuensi temu alumni per tahun. 

25. Persentase mahasiswa penerima 

beasiswa. 

26. Jumlah sumber beasiswa/sponsor. 

27. Sistem seleksi masuk bagi 

mahasiswa baru efektif (pendaftaran 

online dan test CBT). 

28. Jumlah penerimaan mahasiswa 
baru. 

29. Persentase jumlah mahasiswa asing 

(dari luar negeri) 

30. Tingkat keketatan  mahasiswa baru 

31. Terbentuknya lembaga donatur 

untuk mengelola beasiswa 
mahasiswa. 

Tercapainya 

peningkatan mutu 

kelembagaan di bidang 
pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian 

masyarakat. 

1. Jumlah program 

studi/fakultas/akademi komunitas 

baru. 

2. Jumlah program studi yang 

terakreditasi B atau A. 

3. Akreditasi Institusi oleh BAN-PT 

4. Akreditasi Internasional 

5. Jumlah jurnal berISSN dan jurnal 
akreditasi nasional tidak 

terakreditasi 

6. Jumlah jurnal yang terakreditasi 
nasional 

7. Jumlah laboratorium yang 

terakreditasi nasional 

8. Manajemen biro memperoleh 
akreditasi ISO 9001-2000. 

9. Jumlah pusat studi/lembaga kajian 

yang berjalan efektif 

10. Jumlah penelitian dosen (% dari 
jumlah dosen) 
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11. Jumlah penelitian hasil kerja sama 

(joint research) (% dari jumlah 
dosen). 

12. Jumlah pengabdian masyarakat 

dosen (% dari jumlah dosen) 

13. Jumlah penelitian/perolehan 

paten/hak kekayaan intelektual. 

14. Jumlah publikasi ilmiah (jurnal 

penelitian) yang terakreditasi 
nasional  (% dari jumlah dosen) 

15. Jumlah publikasi ilmiah (jurnal 

penelitian) yang terakreditasi 

international (% dari jumlah dosen) 

16. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal 

nasional tidak terakreditasi  (% dari 

jumlah dosen) 

17. Jumlah publikasi dalam bentuk 
buku (% dari jumlah dosen) 

18. Jumlah publikasi dalam bentuk 

proceeding (% dari jumlah dosen) 

19. Jumlah perolehan jenis hibah 
penelitian (% dari jumlah dosen) 

20. Jumlah perolehan jenis hibah 

pengabdian (% dari jumlah dosen) 

21. Jumlah perolehan hibah jenis 
institusi. 

Tercapainya 

peningkatan kerja sama 
dalam dan luar negeri 

1. Jumlah kerja sama di bidang 

pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat dengan 

badan/lembaga di dalam negeri 

2. Persentase kepuasan kerja sama 

dalam negeri kategori puas/ sangat 
puas 

3. Jumlah kerja sama di bidang 

pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat dengan 
badan/lembaga di luar negeri 

4. Persentase kepuasan kerja sama luar 

negeri negeri kategori puas/ sangat 
puas 

5. Jumlah keanggotaan aktif institusi 

dalam organisasi profesi, 

pendidikan, dan penelitian tingkat 
nasional 

6. Jumlah keanggotaan aktif institusi 

dalam organisasi profesi, 

pendidikan, dan penelitian tingkat 
/internasional 

Tercapainya 

peningkatan kapasitas 
dan kapabilitas sumber 

daya manusia. 

1. Persentase dosen/tenaga 

kependidikan yang menerapkan 
proses pembelajaran sesuai Manual 

Penjaminan Mutu. 

2. Persentase dosen yang mampu  
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aplikom dalam PBM dan e-

learning. 

3. Persentase tenaga kependidikan 

yang bergelar sarjana. 

4. Persentase dosen yang bergelar 
master. 

5. Persentase dosen yang bergelar 

doktor. 

6. Persentase dosen yang memiliki 
jabatan lektor kepala. 

7. Persentase dosen yang bersertifikat 

pendidik 

8. Persentase dosen yang menjadi 
anggota profesi/masyarakat ilmiah. 

9. Persentase dosen yang memiliki 

jabatan guru besar 

10. Persentase dosen yang memperoleh 
hibah penelitian dari luar negeri 

11. Persentase dosen yang memperoleh 

hibah penelitian dari luar Institusi 

12. Persentase dosen yang melakukan 
penelitian dengan biaya mandiri/PT 

13. Persentase dosen yang memperoleh 

hibah pengabdian masyarakat dari 

luar negeri 

14. Persentase dosen yang memperoleh 

hibah pengabdian masyarakat dari 

luar Institusi 

15. Persentase dosen yang melakukan 
pengabdian masyarakat dengan 

biaya mandiri/PT. 

16. Persentase dosen yang 
memperoleh/memiliki publikasi 

nasional. 

17. Persentase dosen yang 

memperoleh/memiliki publikasi 
internasional. 

18. Jumlah paten/ hak kekayaan 

intelektual dan komersialisasi yang 

dihasilkan (% dari jumlah PS) . 

19. Persentase mahasiswa yang 

melakukan pengabdian masyarakat 

dalam bentuk kuliah kerja nyata. 

20. Persentase mahasiswa yang 
melaksanakan program kreativitas 

mahasiswa. 

21. Persentase ketepatan waktu dalam 
pelayanan pengolahan data. 

22. Indeks kepuasan mahasiswa 

terhadap seluruh pelayanan 

akademik 

23. Indeks kepuasan mahasiswa 

terhadap seluruh pelayanan 
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nonakademik 

24. Indeks kepuasan masyarakat atau 
alumni terhadap seluruh pelayanan 

nonakademik 

25. Persentase dosen dan tenaga 
kependidikan yang mengikuti 

diklat. 

26. Persentase dosen dalam mengikuti 

pekerti/AA 

27. Jumlah tenaga kependidikan yang 

dapat naik pangkat tepat waktu. 

28. Persentase dosen yang memperoleh 

kinerja baik 

29. Persentase tenaga kependidikan 

yang memperoleh kinerja baik. 

30. Persentase dosen dan tenaga 

kependidikan yang mengikuti 
diklat. 

31. Adanya jaminan asuransi kesehatan 

dan hari tua bagi dosen dan 

karyawan 

32. Standar gaji dari PNS. 

Mewujudkan sivitas 

akademika yang dapat 

menjadi teladan dalam 
rangka melaksanakan 

dakwah Islam melalui 

amar makruf nahi 
munkar 

Tercapainya peran 

UMSurabaya dalam 

mewujudkan sivitas 
akademika yang dapat 

menjadi teladan dalam 

rangka melaksanakan 
dakwah Islam melalui 

persyarikatan 

Muhamadiyah. 

1. Persentase sivitas akademika untuk 

berbusana sopan sesuai dengan 

syariat Islam. 

2. Persentase sivitas akademika 

melakukan shalat jamaah ketika 

azan dikumandangkan 

3. Persentase mahasiswa/dosen yang 
menghafal dan memahami Al-

Quran minimal 1 juzz dan 50-150 

matan hadits bagi fakultan non FAI, 
dan 5 juzz dan 500 Hadits bagi 

mahasiswa FAI 

4. Persentase kelas yang mengadakan 

pengajian setiap minggunya. 

5. Persentase sivitas akademika yang 

tidak merokok di kawasan bebas 

tanpa merokok. 

6. Pengaturan tempat duduk, adab 
sebelum dan sesudah perkuliahan 

sesuai dengan syariat islam 

7. Persentase mahasiswa yang 
memiliki kemampuan baik dalam 

ujian AIK (shalat/khutbah/fikih). 

8. Persentase staf/pimpinan yang 

memahami dan menerapkan 
ideologi kepribadian  

Muhammadiyah. 

Mengembangkan jiwa 

entrepreneur pada sivitas 
akademika. 

Tercapainya 

Pembentukan Unit 
Usaha Baru yang 

1. Persentase dosen dan tenaga 

kependidikan yang mendapatkan 
pelatihan entrepreneur. 
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 Berasal dari Hasil 

Penelitian dan 
Pemikiran Kampus 

yang Didukung Jiwa 

Entrepreneur 

2. Persentase  mahasiswa yang 

mendapatkan pelatihan 
entrepreneur. 

3. Jumlah usaha yang didirikan 

mahasiswa dan dapat berkelanjutan 

4. Jumlah usaha yang didirikan oleh 

universitas/fakultas 

5. Persentase lulusan yang 

berwirausaha 

Mewujudkan 

pengelolaan universitas 

yang terencana, 

terorganisasi, produktif, 
dan berkelanjutan 

Tercapainya kualitas 

dan kuantitas sarana 

dan prasarana serta 

tersusunnya laporan 
keuangan sesuai 

dengan standar 

akuntansi yang berlaku 
dalam Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah 

1. Rasio ruang per mahasiswa (rasio 

ruang kuliah per mahasiswa = 1 

meter dan rasio ruang laboratorium 

per mahasiswa = 9 meter). 

2. Rasio jumlah sarana komputer per 

mahasiswa = 1 unit per 10 

mahasiswa. 

3. Rasio kapasitas bandwith internet 
0,5 kbps/mahasiswa. 

4. Persentase pengujung website 

(meningkat 10% per tahun). 

5. Jumlah berita UMSurabaya di 
media cetak/elektronik  (dalam 

bulan) 

6. Persentase jumlah laboratorium 
yang dimiliki program studi. 

7. Persentase laboratorium yang 

efektif dan bernilai ekonomis 

8. Tersusunnya master plan baru 
dalam kurun waktu 10 tahun 

9. Tersedianya sistem transportasi dan 

perparkiran. 

10. Persentase ruangan yang memiliki 
CCTV. 

11. Tersedianya ruang kuliah, student 

center, perpustakaan, dan gedung 

serbaguna. 

12. Berdirinya radio dan berfungsi 

sebagai media dakwah dan 

publikasi. 

13. Tersedianya kantin yang 
representatif 

14. Tersedianya koperasi karyawan 

yang dapat memberi nilai ekonomi 
bagi universitas. 

15. Jumlah pustaka buku yang dimiliki 

(% dari jumlah mahasiswa) 

16. Persentase jumlah jurnal nasioal 
terakreditasi sesuai bidang ilmu 

yang dimiliki dari jumlah Program 

Studi 

17. Persentase jumlah jurnal 
internasional sesuai bidang ilmu 

yang dimiliki dari jumlah Program 
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Studi 

18. Persentase jumlah proceeding 
sesuai bidang ilmu yang dimiliki 

dari jumlah Program Studi 

19. Persentase pustaka dalam digital 
library (%  dari jumlah mahasiswa 

20. Penurunan temuan audit baik dalam 

hal jumlah maupun nilai  

21. Standar penganggaran, ketentuan 
kegiatan akademik, dan pengelolaan 

keuangan dengan sistem 

sentralisasi. 

22. Persentase pendapatan keuangan 
dari unit usaha per tahun. 

23. Persentase pendapatan keuangan 

dari sumber lain (hibah) per tahun 

24. Persentase perolehan dana  
penelitian dari Institusi/Luar 

Institusi (2,5 Juta/dosen) 

25. Persentase perolehan dana  

pengabdian masyarakat dari 
Institusi/Luar Institusi (1,5 

Juta/dosen) 

Tercapainya 
peningkatan mutu tata 

kelola (good 

governance) dalam 

sistem manajemen 
mutu. 

 

1. Persentase jumlah program 
studi/biro yang diaudit. 

2. Jumlah standard operational 

procedure dengan sistem 

monitoring dan evaluasi. 

3. Laporan evaluasi diri program studi 

tiap tahun. 

4. Rencana strategi fakultas/ program 

studi. 

5. Rencana operasional 

Fakultas/Program Studi 

6. Laporan kinerja program studi dan 

fakultas/biro tiap tahun. 

7. Tersusunnya instrumen penilaian 

kinerja (standar pelayanan 

minimum) dan standar analisis 

biaya. 

8. Tersusun dan terintegrasinya sistem 

informasi keuangan (SIMKEU), 

SIM Anggaran, SIM Aset, SIM 
Gedung dan ruangan, SIM 

Kepegawaian berbasis kinerja. 

9. Indeks kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan atas pelayanan 
kepegawaian. 

10. Indeks kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan atas pelayanan 

keuangan 

11. Indeks kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan atas pelayanan umum 
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4.2 Rencana Kinerja Tahun 2014 

 
Sasaran Program Kegiatan 

Uraian Indikator target Indikator Target 

Tercapainya 

mutu dan 

kompetensi 

lulusan. 
 

1. Persentase lulusan 

yang bekerja sesuai 

dengan bidang 

akademik. 

90% 

Peningkatan PBM 

sesuai dengan 

standar mutu serta 

optimalisasi peran 
PA   

 

 

Persentase lulusan 

yang bekerja sesuai 

dengan bidang 

akademiknya 

90% 

2. Persentase masa 
tunggu lulusan 

untuk mendapatkan 

pekerjaan < 6 

bulan. 

90% 

Persentase masa 
tunggu lulusan untuk 

mendapatkan 

pekerjaan < 6 bulan 

90% 

3. Persentase diploma 

yang lulus rata-rata 

masa studi 3 tahun 

90% 
Persentase diploma 

yang lulus rata-rata 

masa studi 3 tahun 

90% 

4. Persentase sarjana 

yang lulus rata-rata 

masa studi 4 tahun 

90% 
Persentase sarjana 

yang lulus rata-rata 

masa studi 4 tahun 

90% 

5. Persentase magister 

yang lulus rata-rata 

masa studi 2 tahun. 

90% 
Persentase magister 

yang lulus rata-rata 

masa studi 2 tahun 

90% 

6. Persentase 

sarjana/diploma 
yang lulus dengan 

IPK > 3,00. 

90% 

Persentase 

sarjana/diploma yang 
lulus dengan IPK > 

3,00 

90% 

7. Persentase 

pascasarjana yang 

lulus dengan IPK > 

3,50. 

90% 

Persentase 

pascasarjana yang 

lulus dengan IPK > 

3,50 

90% 

8. Persentase angkat 

drop out 
< 3% Persentase angkat DO < 3% 

9. Persentase lulusan 

(angka efisiensi 

edukasi). 

90% 
Persentase jumlah 

lulusan (AEE) 90% 

10. Persentase 

penerapan KBK 

berdasarkan KKNI 

pada program 
studi. 

100

% 

Pengembangan 

kurikulum 

berbasis 

kompetensi 
berdasarkan 

KKNI dan 

berorientasi 

enterpreunership 

melalui lokakarya 

Persentase penerapan 

KBK berdasarkan 

KKNI pada program 

studi 
100% 

11. Persentase Program 

Studi melakukan 

kuliah tamu/umum 

tiap semester 

75% 

Peningkatan 

pengetahuan/waw

asan melalui 

kuliah tamu/pakar  

Persentase Program 

Studi melakukan 

kuliah tamu/umum 

tiap semester  

75% 

12. Persentase 

penerapan student-

centered learning 

pada program 

studi. 

100

% 

Perluasan 

penerapan student 

centered learning 

(SCL) pada 

berbagai program 
studi melalui 

lokakarya 

Persentase penerapan 

SCL pada program 

Studi 
100% 

13. Persentase jumlah 

dosen yang 

melakukan proses 

90 

% 

Penerapan monev 

dalam proses 

belajar mengajar 

Persentase jumlah 

dosen yang 

melakukan PBM 

90 

% 



16 

 

Laporan Program Kerja rektor tahun 2014 

belajar mengajar 

(PBM)  minimal 

12-14 kali 

pertemuan. 

minimal 12-14 kali 

pertemuan 

14. Persentase program 
studi melakukan 

evaluasi PBM yang 

dapat diakses 

secara online. 

90 

% 

Persentase program 
studi melakukan 

evaluasi PBM yang 

dapat diakses secara 

online 

90 

% 

15. Persentase lulusan 

yang memiliki 

sertifikat  

kemampuan 

pemanfaatan 

komputer dan 

teknologi informasi 

(aplikom) 

90% 

Pelatihan Aplikasi 

komputer dalam 

PBM bagi 

mahasiswa  

Persentase lulusan 

yang memiliki 

sertifikat  

kemampuan 

pemanfaatan 

komputer dan 

teknologi informasi 

(aplikom) 

90% 

16. Persentase lulusan 
yang memiliki nilai 

TOEFL  lebih 450. 

90% 
Pelatihan TOEFL Persentase lulusan 

yang memiliki nilai 

TOEFL lebih 450 

90% 

17. Persentase lulusan 

yang memiliki dua 

sertifikat 

kemampuan dasar 

bahasa asing 

(Inggris, 

Arab/Mandarin). 

90% 

Pelatihan 

kemampuan dasar 

bahasa 

Persentase lulusan 

yang memiliki dua 

sertifikat kemampuan 

dasar bahasa asing 

(Inggris, 

Arab/Mandarin) 

90% 

18. Persentase 

mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan 

pelatihan 

kecakapan hidup. 

20% 

Peningkatan 

kemampuan soft 

skill mahasiswa 

melalui pelatihan 

soft skill dan 
pembinaan 

kemahasiswaan 

Persentase 

mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan 

pelatihan soft skill 20% 

19. Persentase 

keberadaan job 

placement center di 

fakultas 

10% 

Pengembangan 

job placement 

center  

Persentase 

keberadaan job 

placement center di 

fakultas 

10% 

20. Persentase laporan 

tracer study pada 

program studi 

80% 
Pelaksanaan 

tracer study 

lulusan 

Persentase laporan 

tracer study pada 

program studi 

80% 

21. Persentase buku 

ajar yang 

diterbitkan dalam 

media 

cetak/elektronik 
(CD/E-book). 

20% 

Peningkatan 

jumlah materi ajar 

dalam media 

cetak dan 

elektronik dalam 
bentuk CD, e-

book  yang 

diterbitkan 

Persentase mata ajar 

terbit dalam media 

cetak/elektronik 

(CD/e-book) 20% 

22. Persentase buku 

ajar hasil penelitian 10% 
Pelatihan 

penyusunan buku 

ajar 

Persentase buku ajar 

hasil penelitian  10% 

23. Persentase 

perolehan hibah 

penelitian dan 

pengabdian 

mahasiswa 

25% 

Program 

pembinaan UKM 

secara intensif 

Persentase perolehan 

dalam kejuaraan 

ilmiah (PKM) 

maupun olah raga 

dan seni  

25% 

24. Frekuensi temu 1 Temu alumni Jumlah temu 1 
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alumni per tahun. alumni/tahun  

25. Persentase 

mahasiswa 

penerima beasiswa. 

>10% 

Peningkatan kerja 

sama dalam CSR 

Jumlah persentase 

mahasiswa penerima 

beasiswa 

>10% 

26. Jumlah sumber 

beasiswa/sponsor. 
4 

Jumlah sumber 

beasiswa/sponsor  
4 

27. Sistem seleksi 
masuk bagi 

mahasiswa baru 

efektif (pendaftaran 

online dan test 

CBT). 

100% 

Pengembangan 
sistem seleksi 

mahasiswa baru 

berbasis online 

Sistem seleksi masuk 
bagi mahasiswa baru 

efektif (pendaftaran 

online dan test CBT) 
100% 

28. Jumlah penerimaan 

mahasiswa baru. 
2000 

Program 

peningkatan 

promosi secara 

terpadu 

Jumlah mahasiswa 

baru 
2000 

29. Persentase jumlah 

mahasiswa asing 

(dari luar negeri) 

1% 

Persentase jumlah 

mahasiswa asing 

(dari luar negeri) 

1% 

30. Tingkat keketatan  

mahasiswa baru 
1:1 

Tingkat keketatan  

mahasiswa baru 
1:1 

31. Terbentuknya 

lembaga donatur 

untuk mengelola 
beasiswa 

mahasiswa. 

1 Pendirian 

lembaga donatur 

Terbentuknya 

lembaga donatur 

untuk mengelola 
beasiswa mahasiswa 

1 

Tercapainya 

peningkatan 

mutu 
kelembagaan 

di bidang 

pendidikan, 

penelitian, 
dan 

pengabdian 

masyarakat 

1. Jumlah program 

studi/fakultas/akad

emi komunitas 

baru. 

2 Pendirian 

program 

studi//profesi/aka

demi komunitas 

Jumlah program 

studi/fakultas/akadem

i komunitas baru 

2 

2. Jumlah program 

studi yang 

terakreditasi B atau 

A. 

60% 

Program 

akreditasi/reakred

itasi 

Jumlah program studi 

yang terakreditasi 

B/A 
60% 

3. Akreditasi Institusi 

oleh BAN-PT 
C 

Akreditasi Institusi 

oleh BAN-PT 
C 

4. Akreditasi 

Internasional - 
Akreditasi 

Internasional - 

5. Jumlah jurnal 

berISSN dan jurnal 

akreditasi nasional 

tidak terakreditasi 

8 

Pengembangan 

jurnal penelitian 

Jumlah jurnal 

penelitian 
8 

6. Jumlah jurnal yang 

terakreditasi 

nasional 

- 

Akreditas Jurnal 

penelitian 

Jumlah jurnal yang 

terakreditasi nasional - 

7. Jumlah 

laboratorium yang 

terakreditasi 
nasional 

- 

Akreditasi 

laboratorium 

Jumlah laboratorium 

yang terakreditasi 

nasional 
- 

8. Manajemen biro 

memperoleh 

akreditasi ISO 

9001-2000. 

- 

Pelaksanaan ISO Manajemen biro 

memperoleh 

akreditasi ISO 9001-

2000 

- 

9. Jumlah pusat 

studi/lembaga 

kajian yang 

berjalan efektif 

6 

Pendirian Pusat 

Studi 

Jumlah pusat 

studi/lembaga kajian 

yang berjalan efektif 
6 

10. Jumlah penelitian 

dosen (% dari 

jumlah dosen) 

30 

Program pelatihan 

penyusunan 

proposal dan 

Jumlah penelitian 

dosen (% dari jumlah 

dosen) 

30 
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insentif peneltian 

dosen 

11. Jumlah penelitian 

hasil kerja sama 

(joint research) (% 
dari jumlah dosen). 

4 

Program pelatihan 

penyusunan 

proposal dan 
Insentif penelitian 

hasil kerja sama 

(joint research) 

Jumlah penelitian 

hasil kerja sama 

(joint research) (% 
dari jumlah dosen) 

4 

12. Jumlah pengabdian 

masyarakat dosen 

(% dari jumlah 

dosen) 
30 

Program pelatihan 

penyusunan 

proposal dan 

insentif 

pengabdian 

masyarakat 

Jumlah pengabdian 

masyarakat yang 

dihasilkan (% dari 

jumlah dosen) 
30 

13. Jumlah 

penelitian/peroleha

n paten/hak 

kekayaan 
intelektual. 

- 

Program pelatihan 

penyusunan 

proposal dan 

insentif peneltian 
berpotensi haki 

Jumlah 

penelitian/perolehan 

paten/haki - 

14. Jumlah publikasi 

ilmiah (jurnal 

penelitian) yang 

terakreditasi 

nasional  (% dari 

jumlah dosen) 

30 

Program pelatihan 

penyusunan 

artikel  dan 

Insentif publikasi 

ilmiah 

Jumlah publikasi 

ilmiah (jurnal 

penelitian) yang 

terakreditasi nasional 

(% dari jumlah 

dosen) 

30 

15. Jumlah publikasi 

ilmiah (jurnal 

penelitian) yang 

terakreditasi 

international (% 

dari jumlah dosen) 

4 

Program pelatihan 

penyusunan 

artikel  dan 

Insentif publikasi 

internasional 

Jumlah publikasi 

ilmiah (jurnal 

penelitian) yang 

terakreditasi 

international (% dari 

jumlah dosen) 

4 

16. Jumlah publikasi 

ilmiah di jurnal 
nasional tidak 

terakreditasi  (% 

dari jumlah dosen) 

40 

Program pelatihan 

penyusunan 
artikel 

Jumlah publikasi 

ilmiah di jurnal 
nasional tidak 

terakreditasi (% dari 

jumlah dosen) 

40 

17. Jumlah publikasi 

dalam bentuk buku 

(% dari jumlah 

dosen) 

10 

Program pelatihan 

penyusunan buku 

ajar 

Jumlah publikasi 

dalam bentuk buku 

(% dari jumlah 

dosen) 

10 

18. Jumlah publikasi 

dalam bentuk 

proceeding (% dari 

jumlah dosen) 

40 

Insentif publikasi 

di proceeding 

Jumlah publikasi 

dalam bentuk 

proceeding (% dari 

jumlah dosen) 

40 

19. Jumlah perolehan 

jenis hibah 

penelitian (% dari 
jumlah dosen) 

15 

Program pelatihan 

penyusunan 

proposal 
penelitian 

Jumlah perolehan 

jenis hibah penelitian 

(% dari jumlah 
dosen) 

15 

20. Jumlah perolehan 

jenis hibah 

pengabdian (% dari 

jumlah dosen) 

15 

Program pelatihan 

penyusunan 

proposal 

pengabdian 

Jumlah perolehan 

jenis hibah 

pengabdian (% dari 

jumlah dosen) 

15 

21. Jumlah perolehan 

hibah jenis 

institusi. 

1 

Lokakarya 

penyusunan hibah 

institusi 

Jumlah perolehan 

hibah jenis institusi 1 

Tercapainya 

peningkatan 

kerja sama 

1. Jumlah kerja sama 

di bidang 

pendidikan, 

15 

Perluasan 

kerjasama dalam 

negeri  

Jumlah kerja sama 

dibidang pendidikan, 

penelitian, dan 

15 
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dalam dan 

luar negeri 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

badan/lembaga di 
dalam negeri 

pengabdian 

masyarakat dengan 

badan/lembaga dalam 

negeri 

2. Persentase 

kepuasan kerja 

sama dalam negeri 

kategori puas/ 

sangat puas 

80% 

Persentase kepuasan 

kerja sama dalam 

negeri kategori puas/ 

sangat puas 

80% 

3. Jumlah kerja sama 

di bidang 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

badan/lembaga di 
luar negeri 

5 

Perluasan 

kerjasama luar 

negeri 

Jumlah kerja sama 

dibidang pendidikan, 

penelitian, dan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

badan/lembaga luar 

negeri 

5 

4. Persentase 

kepuasan kerja 

sama luar negeri 

negeri kategori 

puas/ sangat puas 

80% 

Persentase kepuasan 

kerja sama luar 

negeri negeri kategori 

puas/ sangat puas 

80% 

5. Jumlah 

keanggotaan aktif 

institusi dalam 

organisasi profesi, 

pendidikan, dan 

penelitian tingkat 

nasional 

1 

Perluasan 

keanggotaan aktif 

institusi tingkat 

nasional 

Jumlah keanggotaan 

aktif institusi dalam 

organisasi profesi, 

pendidikan dan 

penelitian tingkat 

nasional/ 

1 

6. Jumlah 

keanggotaan aktif 
institusi dalam 

organisasi profesi, 

pendidikan, dan 

penelitian tingkat 

/internasional 

0 

Perluasan 

keanggotaan aktif 
institusi tingkat 

nternasional 

Jumlah keanggotaan 

aktif institusi dalam 
organisasi profesi, 

pendidikan dan 

penelitian tingkat 

internasional 

0 

Tercapainya 

peningkatan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

sumber daya 

manusia 

1. Persentase 

dosen/tenaga 

kependidikan yang 

menerapkan proses 

pembelajaran 

sesuai Manual 

Penjaminan Mutu. 

50% 

Sosialisasi sistem 

penjaminan mutu 

dalam proses 

pembelajaran  

Persentase staf 

akademik yang 

menerapkan proses 

pembelajaran sesuai 

manual penjaminan 

mutu 

50% 

2. Persentase dosen 
yang mampu  

aplikom dalam 

PBM dan e-

learning. 
50% 

Pelatihan 
Peningkatan 

kemampuan 

komputer, 

multimedia dan 

teknologi 

pembelajaran bagi 

dosen (e-learning) 

Persentase dosen 
yang mampu  

aplikom dalam PBM 

dan e-learning 
50% 

3. Persentase tenaga 

kependidikan yang 

bergelar sarjana. 

70% 

Peningkatan 

jumlah staf  studi 

lanjut S1 

Persentase staf 

administrasi yang 

bergelar sarjana 

70% 

4. Persentase dosen 

yang bergelar 

master. 

80% 

Peningkatan 

jumlah dosen 

studi lanjut S2 

Persentase dosen 

yang bergelar master 80% 
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dalam negeri dan 

luar negeri 

5. Persentase dosen 

yang bergelar 

doktor. 25% 

Peningkatan 

jumlah dosen 

studi lanjut S3 
dalam negeri dan 

luar negeri 

Persentase dosen 

yang bergelar doktor 

25% 

6. Persentase dosen 

yang memiliki 

jabatan lektor 

kepala. 

25% 

Pengembangan 

sistem karir dosen 

Persentase dosen 

yang memiliki 

jabatan lektor kepala 
25% 

7. Persentase dosen 

yang bersertifikat 

pendidik 

60% 

Persentase dosen 

yang bersertifikat 

pendidik 

60% 

8. Persentase dosen 

yang menjadi 

anggota 

profesi/masyarakat 

ilmiah. 

90% 

Persentase dosen 

yang menjadi anggota 

profesi/masyarakat 

ilmiah. 

90% 

9. Persentase dosen 
yang memiliki 

jabatan guru besar 

0% 
Peningkatan 
jumlah guru besar 

Persentase dosen 
yang memiliki 

jabatan guru besar 

0% 

10. Persentase dosen 

yang memperoleh 

hibah penelitian 

dari luar negeri 

30% 

Pelatihan 

penyusunan 

proposal hibah 

penelitian 

Persentase dosen 

yang memperoleh 

hibah penelitian dari 

luar negeri 

30% 

11. Persentase dosen 

yang memperoleh 

hibah penelitian 

dari luar Institusi 

30% 

Persentase dosen 

yang memperoleh 

hibah penelitian dari 

luar institusi 

30% 

12. Persentase dosen 

yang melakukan 

penelitian dengan 

biaya mandiri/PT 

30% 

Insentif program 

penelitian internal 

Persentase dosen 

yang melakukan 

penelitian dengan 

biaya mandiri/PT 

30% 

13. Persentase dosen 
yang memperoleh 

hibah pengabdian 

masyarakat dari 

luar negeri 

5% 

Pelatihan 
penyusunan 

proposal 

pengabdian 

masyarakat 

Persentase dosen 
yang memperoleh 

hibah pengabdian 

masyarakat dari luar 

negeri 

5% 

14. Persentase dosen 

yang memperoleh 

hibah pengabdian 

masyarakat dari 

luar Institusi 

30% Persentase dosen 

yang memperoleh 

hibah pengabdian 

masyarakat dari luar 

institusi 

30% 

15. Persentase dosen 

yang melakukan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

biaya mandiri/PT. 

30% 

Insentif program 

pengabdian 

masyarakat 

Persentase dosen 

yang melakukan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

biaya mandiri 

30% 

16. Persentase dosen 
yang 

memperoleh/memil

iki publikasi 

nasional. 

30% 

Pelatihan 
penulisan artikel 

untuk publikasi 

nasional dan 

program insentif 

Persentase dosen 
yang 

memperoleh/memilik

i publikasi nasional 

30% 

17. Persentase dosen 

yang 

memperoleh/memil

iki publikasi 

4% 

Pelatihan 

penulisan artikel 

untuk publikasi 

internasional  & 

Persentase dosen 

yang 

memperoleh/memilik

i publikasi 

4% 
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internasional. program insentif  internasional 

18. Jumlah paten/ hak 

kekayaan 

intelektual dan 

komersialisasi yang 
dihasilkan (% dari 

jumlah PS) . 

20% 

pelatihan 

penyusunan 

proposal 

penelitian 
berpotensi haki 

Jumlah paten/haki 

dan komersialisasi 

yang dihasilkan 

dosen  (% dari jumlah 
program studi) 

20% 

19. Persentase 

mahasiswa yang 

melakukan 

pengabdian 

masyarakat dalam 

bentuk kuliah kerja 

nyata. 

90% 

Pelaksanaan 

KKN-PPM  

Persentase 

mahasiswa yang 

melakukan 

pengabdian 

masyarakat dalam 

bentuk KKN 

90% 

20. Persentase 

mahasiswa yang 

melaksanakan 

program kreativitas 
mahasiswa. 

30% 

Pelatihan 

Penyusunan 

Proposal Program 

Kreatifitas 
Mahasiswa 

Persentase 

mahasiswa yang 

melaksanakan 

program Kreatifitas 
mahasiswa 

30% 

21. Persentase 

ketepatan waktu 

dalam pelayanan 

pengolahan data. 

80% 

Evaluasi/Survey 

kepuasan  

Persentase ketepatan 

waktu dalam 

pelayanan 

pengolahan data 

80% 

22. Indeks kepuasan 

mahasiswa 

terhadap seluruh 

pelayanan 

akademik 

80% 

Indeks kepuasan 

mahasiswa terhadap 

seluruh pelayanan 

akademik 

80% 

23. Indeks kepuasan 

mahasiswa 

terhadap seluruh 

pelayanan 

nonakademik 

80% 

Indeks kepuasan 

mahasiswa terhadap 

seluruh pelayanan 

non akademik 

80% 

24. Indeks kepuasan 
masyarakat atau 

alumni terhadap 

seluruh pelayanan 

nonakademik 

80% 

Indeks kepuasan 
masyarakat atau 

alumni terhadap 

seluruh pelayanan 

non  akademik 

80% 

25. Persentase dosen 

dan tenaga 

kependidikan yang 

mengikuti diklat. 

90% 

Peningkatan 

jumlah dosen 

megikuti 

seminar/workshop 

Persentase staf dosen 

yang mengikuti diklat 
90% 

26. Persentase dosen 

dalam mengikuti 

pekerti/AA 
90% 

Peningkatan 

kemampuan 

mengajar dosen 

bagi dosen yunior 

Persentase dosen 

dalam mengikuti 

pekerti/AA 
90% 

27. Jumlah tenaga 

kependidikan yang 
dapat naik pangkat 

tepat waktu. 

90% 

Pengembangan 

sistem 
penjenjangan 

karir tenaga 

administrasi 

Jumlah karyawan 

yang dapat naik 
pangkat tepat waktu 90% 

28. Persentase dosen 

yang memperoleh 

kinerja baik 

90% 

Evaluasi kinerja 

dosen 

Persentase dosen 

yang memperoleh 

kinerja baik 

90% 

29. Persentase tenaga 

kependidikan yang 

memperoleh 

kinerja baik. 

90% 

Evaluasi kinerja 

staf 

Persentase staf 

adminisitrasi yang 

memperoleh kinerja 

baik 

90% 
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30. Persentase dosen 

dan tenaga 

kependidikan yang 

mengikuti diklat. 

60% 

Pelatihan 

administrasi 

pelayanan 

pendidikan  

Persentase staf 

karyawab yang 

mengikuti diklat 
60% 

31. Adanya jaminan 
asuransi kesehatan 

dan hari tua bagi 

dosen dan 

karyawan 

100% 

Peningkatan 
jaminan asuransi 

kesehatan dan 

pensiun bagi 

dosen dan 

karyawan 

Adanya jaminan 
asuransi kesehatan 

dan hari tua bagi 

dosen dan karyawan  
100% 

32. Standar gaji dari 

PNS. 70% 

Peningkatan 

kesejahteraan 

dosen 

Standar gaji dari PNS 

70% 

Tercapainya 

peran 

UMSurabaya 

dalam 

mewujudkan 
sivitas 

akademika 

yang dapat 

menjadi 

teladan dalam 

rangka 

melaksanakan 

dakwah Islam 

melalui 

persyarikatan 

Muhamadiyah 

 
 

 

 

1. Persentase sivitas 

akademika untuk 

berbusana sopan 

sesuai dengan 

syariat Islam. 75% 

Penyusunan 

pendoman 

kehidupan 

kampus dan 

sosialisasi 
penerapan 

berbusana sopan 

sesuai dengan 

syariat islam 

Persentase sivitas 

akademika untuk 

berbusana sopan 

sesuai dengan syariat 

islam 75% 

2. Persentase sivitas 

akademika 

melakukan shalat 

jamaah ketika azan 

dikumandangkan 

30% 

Penyusunan 

kebijakan jadwal 

perkuliahan dan 

sosialisasi 

Persentase civitas 

melakukan shalat 

jamaah ketika azan 

dikumandankan 

30% 

3. Persentase 

mahasiswa/dosen 

yang menghafal 

dan memahami Al-

Quran minimal 1 
juzz dan 50-150 

matan hadits bagi 

fakultan non FAI, 

dan 5 juzz dan 500 

Hadits bagi 

mahasiswa FAI 

20% 

Program 

menghafal Al-

Quran dan hadits 

Persentase 

mahasiswa/dosen 

yang menghafal dan 

memahami Al-Quran 

minimal 2 juzz dan 
100-150 matan hadits 

bagi fakultan non 

FAI, dan 5 juzz dan 

500 hadits bagi 

mahasiswa FAI 

20% 

4. Persentase kelas 

yang mengadakan 

pengajian setiap 

minggunya. 

20% 

Program 

pengajian di kelas 

Persentase kelas yang 

mengadakan 

pengajian setiap 

minggunya 

20% 

5. Persentase sivitas 

akademika yang 

tidak merokok di 
kawasan bebas 

tanpa merokok. 

75% 

Sosialisasi 

kawasan bebas 

tanpa rokok 

Persentase sivitas 

akademika tidak 

merokok di kawasan 
bebas tanpa merokok 

75% 

6. Pengaturan tempat 

duduk, adab 

sebelum dan 

sesudah 

perkuliahan sesuai 

dengan syariat 

islam 

75% 

Penataan tata 

aturan dalam 

proses 

pembelajaran 

Pengaturan tempat 

duduk, adab sebelum 

dan sesudah 

perkuliahan 75% 

7. Persentase 

mahasiswa yang 

memiliki 

kemampuan baik 

65% 

Uji kompetensi 

AIK 

Persentase 

mahasiswa yang 

memiliki kemampuan 

baik dalam ujian AIK 

65% 
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dalam ujian AIK 

(shalat/khutbah/fiki

h). 

(shalat/khutbah/fikih) 

8. Persentase 

staf/pimpinan yang 
memahami dan 

menerapkan 

ideologi 

kepribadian  

Muhammadiyah. 

65% 

Program 

peneguhan 
ideologi 

Muhammadiyah 

bagi staf dan 

pimpinan tiap 

bulan 

Persentase 

staf/pimpinan yang 
memahami dan 

menerapkan ideologi 

kepribadian  

Muhammadiyah 

65% 

Tercapainya 

Pembentukan 

Unit Usaha 

Baru yang 

Berasal dari 

Hasil 

Penelitian dan 
Pemikiran 

Kampus yang 

Didukung 

Jiwa 

Entrepreneur 

1. Persentase dosen 

dan tenaga 

kependidikan yang 

mendapatkan 

pelatihan 

entrepreneur. 

65% 

Pelatihan 

entrepreunership 

bagi staf  

Persentase staf 

akademik yang 

mendapatkan 

pelatihan 

entrepreunership 

65% 

2. Persentase  

mahasiswa yang 
mendapatkan 

pelatihan 

entrepreneur. 

65% 

Pelatihan 

entrepreunership 
bagi staf 

mahasiswa 

Persentase  

mahasiswa yang 
mendapatkan 

pelatihan 

entrepreunership 

65% 

3. Jumlah usaha yang 

didirikan 

mahasiswa dan 

dapat berkelanjutan 

1 

Pendirian usaha 

kreatif  

Jumlah usaha yang 

didirikan mahasiswa 

dan dapat 

berkelanjutan 

1 

4. Jumlah usaha yang 

didirikan oleh 

universitas/fakultas 

2 

Pendirian usaha 

kreatif/unit kerja 

sebagai unit bisnis 

Jumlah usaha yang 

didirikan oleh 

universitas/fakultas 

2 

5. Persentase lulusan 

yang berwirausaha 15% 

Program 

pembinaan usaha 

mandiri 

Persentase lulusan 

yang berwirausaha 15% 

Tercapainya 

kualitas dan 

kuantitas 
sarana dan 

prasarana 

serta 

tersusunnya 

laporan 

keuangan 

sesuai dengan 

standar 

akuntansi 

yang berlaku 

dalam 
Perguruan 

Tinggi 

Muhammadiy

ah 

1. Rasio ruang per 

mahasiswa (rasio 

ruang kuliah per 
mahasiswa = 1 

meter dan rasio 

ruang laboratorium 

per mahasiswa = 9 

meter). 

75% 

Penambahan dan 

pengembangan 

sarana ruang   
kuliah 

Rasio ruang/ 

mahasiswa (rasio 

ruang kuliah/mhs = 2 
m, ruang lab/mhs = 9 

m,  
75% 

2. Rasio jumlah 

sarana komputer 

per mahasiswa = 1 

unit per 10 

mahasiswa. 

10% 

Penambahan dan 

pengembangan 

sarana komputer 

Rasio jumlah sarana 

komputer/mhs=0,1 

(meningkat 10%/th) 10% 

3. Rasio kapasitas 

bandwith internet 

0,5 
kbps/mahasiswa. 

0,2 

Kbps/ 
mhs 

Penambahan dan 

pengembangan 

kapasitas 
bandwith internet 

Rasio kapasitas 

bandwith internet 0,5 

kbps/mhs 

0,2 

Kbps/ 
mhs 

4. Persentase 

pengujung website 

(meningkat 10% 

per tahun). 

20% 

Pengembangan  

website 

Persentase pengujung 

website (meningkat 

10%/th) 
20% 

5. Jumlah berita 

UMSurabaya di 

media 

cetak/elektronik  

(dalam bulan) 

2/bln 

Peningkatan 

jumlah berita 

UMSurabaya di 

media cetak 

dengan kerja 

sama media 

Jumlah berita 

UMSurabaya di 

media 

cetak/elektronik 

(dalam bulan) 

2/bln 
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6. Persentase jumlah 

laboratorium yang 

dimiliki program 

studi. 

90% 

Penyediaan dan 

pengembangan 

laboratorium yang 

representatif 

Persentase jumlah 

laboratorium yang 

dimiliki program 

studi 

90% 

7. Persentase 
laboratorium yang 

efektif dan bernilai 

ekonomis 

20% 

Pengembangan 
laboratorium yang 

bernilai ekonomis 

Persentase 
laboratorium yang 

efektif dan bernilai 

ekonomis 

20% 

8. Tersusunnya 

master plan baru 

dalam kurun waktu 

10 tahun 

100% 

Penyusunan 

master plan baru 

Tersusunnya master 

plan baru 
100% 

9. Tersedianya sistem 

transportasi dan 

perparkiran. 100% 

Pengembangan 

sistem 

transportasi dan 

perparkiran yang 

aman dan nyaman 

Tersedianya sistem 

transportasi dan 

perparkiran 100% 

10. Persentase ruangan 

yang memiliki 
CCTV. 

50% 

Peningkatan 

sistem keamanan 
kampus 

Persentase ruangan 

yang memiliki CCTV 50% 

11. Tersedianya ruang 

kuliah, student 

center, 

perpustakaan, dan 

gedung serbaguna. 

75% 

Menata kembali 

dam 

mengembangkan 

sarana/ prasarana 

yang meliputi 

sistem kelistrikan, 

jaringan IT, 

telepon, ruang 

kuliah, lab, 

bengkel, fasilitas 

olahraga, taman 

agar tercipta 
kampus aman, 

nyaman efektif 

dan efesien 

Tersediannya ruang 

kuliah. student 

center, perpustakaan, 

dan gedung serba 

guna 

75% 

12. Berdirinya radio 

dan berfungsi 

sebagai media 

dakwah dan 

publikasi. 

50% 

Pendirian radio 

bekerja sama 

dengan mentari 

FM PDM  

Berdirinya radio dan 

berfungsi sebagai 

media dakwah dan 

publikasi 

50% 

13. Tersedianya kantin 

yang representatif 75% 

Pengembangan 

kantin yang 

representatif 

Tersediaanya kantin 

yang representatif 75% 

14. Tersedianya 

koperasi karyawan 

yang dapat 
memberi nilai 

ekonomi bagi 

universitas. 

100% 

Penataan koperasi 

karyawan dan 

mahasiswa 

Tersediaanya 

koperasi karyawan 

yang dapat memberi 
nilai ekonomi bagi 

universitas 

100% 

15. Jumlah pustaka 

buku yang dimiliki 

(% dari jumlah 

mahasiswa) 

20% 

Pemutakhiran dan 

peningkatan 

jumlah pustaka  

Jumlah pustaka yang 

dimiliki (% dari 

jumlah mahasiswa) 
20% 

16. Persentase jumlah 

jurnal nasioal 

terakreditasi sesuai 

bidang ilmu yang 

dimiliki dari 

100% 

Pemutakhiran dan 

peningkatan 

jumlah jurnal  

Jumlah jurnal 

nasional terakreditasi  

sesuai bidang ilmu 

yang dimiliki 

100% 
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jumlah Program 

Studi 

17. Persentase jumlah 

jurnal internasional 

sesuai bidang ilmu 
yang dimiliki dari 

jumlah Program 

Studi 

70% 

 Jumlah jurnal 

internasional  sesuai 

bidang ilmu yang 
dimiliki 

70% 

18. Persentase jumlah 

proceeding sesuai 

bidang ilmu yang 

dimiliki dari 

jumlah Program 

Studi 

20% 

Pemutaakhiran 

dan peningkatan 

jumlah pustaka 

dalam digital 

library 

Persentase pustaka 

dalam digital library 

(% dari jumlah 

mahasiswa) 
20% 

19. Persentase pustaka 

dalam digital 

library (%  dari 

jumlah mahasiswa 

100% 

Pemutakhiran dan 

peningkatan 

jumlah 

proceeding 

Jumlah proceeding 

sesuai bidang ilmu 

yang dimiliki 
100% 

20. Penurunan temuan 
audit baik dalam 

hal jumlah maupun 

nilai  

WTP Pelaksanaan audit Opini laporan 
keuangan wajar tanpa 

pengecualian 

WTP 

21. Standar 

penganggaran, 

ketentuan kegiatan 

akademik, dan 

pengelolaan 

keuangan dengan 

sistem sentralisasi. 

100% 

Lokakarya 

penyusunan 

standar 

pengelolaan 

keuangan dan 

pengaggaran 

kegiatan 

akademik 

Standar 

penganggaran, 

ketentuan kegiatan 

akademik, dan 

pengelolaan 

keuangan dengan 

sistem sentralisasi 

100% 

22. Persentase 

pendapatan 

keuangan dari unit 
usaha per tahun. 

20% 

Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari 
mahasiswa 

Persentase 

pendapatan keuangan 

dari mahasiswa per 
tahun (meningkat 

10%/tahnun) 

20% 

23. Persentase 

pendapatan 

keuangan dari 

sumber lain (hibah) 

per tahun 

10% 

Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari 

unit usaha 

Persentase 

pendapatan keuangan 

dari unit usaha 

pertahun 

10% 

24. Persentase 

perolehan dana  

penelitian dari 

Institusi/Luar 

Institusi (2,5 

Juta/dosen) 

10% 

Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari  

sumber lain 

(hibah) 

Persentase 

pendapatan keuangan 

dari sumber lain 

(hibah) pertahun 
10% 

25. Persentase 
perolehan dana  

pengabdian 

masyarakat dari 

Institusi/Luar 

Institusi (1,5 

Juta/dosen) 

30% 

Peningkatan 
pendapatan  

keuangan dari  

sumber lain 

(hibah penelitian) 

Persentase perolehan 
dana  penelitian dari 

Institusi/Luar 

Institusi (2,5 

Juta/dosen) 

30% 

Tercapainya 

peningkatan 

mutu tata 

kelola (good 

governance) 

1. Persentase jumlah 

program studi/biro 

yang diaudit. 

75% 

Audit Internal 

Mutu  

Persentase program 

studi/biro yang 

diaudit 

75% 

2. Jumlah standard 

operational 
100% 

Lokakarya 

penyusunan SOP 

Jumlah SOP dengan 

Sistem Monev 
100% 
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dalam sistem 

manajemen 

mutu. 

 

procedure dengan 

sistem monitoring 

dan evaluasi. 

dengan Sistem 

Monev 

3. Laporan evaluasi 

diri program studi 
tiap tahun. 

100% 

Lokakarya 

laporan evaluasi 
diri di program 

studi 

Laporan evaluasi diri 

program studi tiap 
tahun 

100% 

4. Rencana strategi 

fakultas/ program 

studi. 
100% 

Lokakarya 

penyusunan 

renstra fakultas/ 

program studi 

Rencana strategi 

fakultas/ program 

studi 
100% 

5. Rencana 

operasional 

Fakultas/Program 

Studi 

100% 

Lokakarya 

penyusunan renop  

fakultas/ program 

studi 

Rencana operasional 

fakultas/ program 

studi 
100% 

6. Laporan kinerja 

program studi dan 

fakultas/biro tiap 

tahun. 

100% 

Evaluasi kinerja 

program studi/ 

fakultas/biro 

Laporan kinerja 

program studi dan 

fakultas/biro tiap 

tahun 

100% 

7. Tersusunnya 
instrumen penilaian 

kinerja (standar 

pelayanan 

minimum) dan 

standar analisis 

biaya. 

100% 

Lokakarya 
penyusunan 

instrumen SPM 

dan standar 

analisis biaya 

Tersusunnya 
instrumen penilaian 

kinerja (standar 

pelayanan minimum) 

dan standar analisis 

biaya 

100% 

8. Tersusun dan 

terintegrasinya 

sistem informasi 

keuangan 

(SIMKEU), SIM 

Anggaran, SIM 

Aset, SIM Gedung 
dan ruangan, SIM 

Kepegawaian 

berbasis kinerja. 

6 

SIM 

Pengembangan 

SIM  

Tersusun dan 

terintegrasinya sistem 

informasi keuangan 

(SIMKEU), SIM 

Anggaran, SIM Aset, 

SIM Gedung dan 

ruangan, SIM 
Kepegawaian 

berbasis kinerja. 

6 

SIM 

9. Indeks kepuasan 

dosen dan tenaga 

kependidikan atas 

pelayanan 

kepegawaian. 

90% 

Survey kepuasan 

terhadap layanan 

kepegawaian 

Indeks kepuasan 

dosen/tenaga 

kependidikan atas 

pelayanan 

kepegawaian 

90% 

10. Indeks kepuasan 

dosen dan tenaga 

kependidikan atas 

pelayanan 

keuangan 

90% 

Survey kepuasan 

terhadap layanan 

keuangan 

Indeks kepuasan 

dosen/tenaga 

kependidikan atas 

pelayanan keuangan 

90% 

11. Indeks kepuasan 
dosen dan tenaga 

kependidikan atas 

pelayanan umum 

90% 

Survey kepuasan 
terhadap layanan 

umum 

Indeks kepuasan 
dosen/tenaga 

kependidikan atas 

pelayanan umum 

90% 
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5. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 
 

1. Program Peningkatan mutu dan kompetensi lulusan. 

 

1.1. Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang akademik 
90% Lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya bekerja sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

 
1.2. Persentase masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan 

Masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaa rata-rata 3 bulan setelah lulus. 

 
1.3. Persentase diploma yang lulus rata-rata masa studi 3 tahun 

1.4. Persentase sarjana yang lulus rata-rata masa studi 4 tahun 

1.5. Persentase magister yang lulus rata-rata masa studi 2 tahun 

 

 

Gambar 1. 

Masa studi tepat waktu bagi mahasiswa  yang lulus semester genap 2013-2014 

 

Hasil capaian tahun 2014 rata-rata masa studi tepat waktu  43,9%, sedangkan (target 

pencapaian tahun 2014 = 90%) 

 

1.6. Persentase sarjana/diploma yang lulus dengan IPK > 3,00 

1.7. Persentase pascasarjana yang lulus dengan IPK > 3,50 

 

 

Gambar 2. 

IPK Lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2014 
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No Program Studi  IPK 

1 Hukum 3.31 

2 Akuntansi 3.19 

3 manajemen 3.08 

4 Biologi 3.45 

5 B. Indonesia 3.24 

6 Matematika 3.36 

7 PG PAUD 3.44 

8 T. Elektro 3.26 

9 T. Mesin 3.33 

10 T. Komputer 3.21 

11 T. Perkapalan 3.13 

12 T. Sipil 3.17 

13 B. Inggris 3.27 

14 Ahwal Assyakhyiyah 3.35 

15 PAI 3.27 

16 Perbandingan Agama 3.24 

17 S2-Pendidikan Islam 3.32 

18 S2- Bhs Indonesia 3.38 

19 Ners 3.74 

20 Kebidanan 3.2 

21 Ilmu Keperawatan 3.22 

22 Keperawatan 2.97 

    3.278636 

 

Keterangan : Rata-rata IPK lulusan Universtas Muhammadiyah Surabaya tahun 2014 
adalah 3.27 

 

1.8. Persentase angkat drop out 
1.9. Persentase lulusan (angka efisiensi edukasi). 

 

Gambar 3. 

Angka Efesiensi Edukasi  semester genap 2013-2014 
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Hasil capaian tahun 2014 rata-rata AEE  adalah  13,39%, sedangkan (target pencapaian 

tahun 2014 = 22%) 

 

1.10. Persentase penerapan KBK berdasarkan KKNI pada program studi. 

 
Target tahun 2014 seluruh Program Studi sudah menerapkan KBK berdasarkan KKNI 

(KPT), namun belum terealisasi, saat ini sedang proses pedampingan penyusunan KPT oleh 

tim pengembang yang dibentuk dengan SK rektor yang di ketuai oleh Dr. Wiwi Wikanta, 
M.Kes, anggota. Dr. Sujinah, M.Pd, dan Dra. Peni Suharti, M.Kes.  

 

1.11. Persentase Program Studi melakukan kuliah tamu/umum tiap semester 
 

 

Gambar 4. 
Jumlah kegiatan kuliah tamu/pakar rata-rata per program studi tahun akademi  

2013-2014 

 
Hasil capaian tahun 2014 rata-rata  kegiatan kuliah tamu/pakar per prodi 2 kali  adalah  

50%, sedangkan (target pencapaian tahun 2014 = 75%) 

 

 
1.12. Persentase penerapan student-centered learning pada program studi. 

 

Pelaksanaan SCL secara menyeluruh dilaksanakan setelah penerapan KPT mulai tahun 
akademik 2015/2016, namun sebagian telah melaksanakan pembelajaran dengan 

konsep SCL. 

 
1.13. Persentase jumlah dosen yang melakukan proses belajar mengajar (PBM)  minimal 12-

14 kali pertemuan 

 

Ringkasan hasil Monev Pembelajaran semester genap tahun 2013-2014 dan disajikan dalam 
bentuk grafik dan tabel.  
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Gambar 5. 

Kehadiran Dosen dalam pembelajaran semester genap 2013-2014 

 

Dalam pelaksanaan monev semester genap 2013/2014 ini mengalami banyak peningkatan jika 
dilihat dari segi kepatuhan, sudah 100 % prodi dan fakultas yang ada di UM Surabaya 

melaksanakan kegiatan Monev Pembelajaran semester genap 2013-2014. Semester ganjil 

dilaksanakan oleh 5 fakultas sedangkan semester genap 7 fakultas yang ada telah melaksanakan 
monev.  

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran dosen yang mengalami 

kenaikan jika dibandingkan semester ganjil ditingkat fakultas adalah sebagai berikut: Fakultas 
Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Agama Islam. Sedangkan Fakultas Ekonomi 

mengalami stagnasi atau tetap, untuk Fakultas Hukum mengalami penurunan. Bagi Fakultas 

Ilmu Pendidikan dan Keguruan dan Program Pasca baru mulai semester ini melaporkan 

kegiatan monev pembelajaran. Tingkat kehadiran dosen tertinggi dicapai oleh Program 
Pascasarjana dengan tingkat kehadiran 98.33 % sedangkan terendah dicapai oleh Fakultas 

Agama Islam dengan tingkat kehadiran 84.71 %. Dan angka rata-rata kehadiran dosen secara 

universitas mengalami kenaikan dari 61.71% menjadi 89.46 %. (target pencapaian program 

kerja tahun 2014 = 90%) 
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Gambar 6 

Kehadiran Mahasiswa dalam pembelajaran semester genap 2013-2014 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran mahasiswa yang mengalami 
kenaikan jika dibandingkan semester ganjil ditingkat fakultas adalah sebagai berikut: Fakultas 

Teknik, Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan 

Fakultas Ilmu Kesehatan mengalami penurunan. Bagi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan 

dan Program Pasca baru mulai semester ini melaporkan kegiatan monev pembelajaran. Tingkat 
kehadiran mahasiswa tertinggi dicapai oleh Program Pascasarjana dengan tingkat kehadiran 

98.93 % sedangkan terendah dicapai oleh Fakultas Ekonomi dengan tingkat kehadiran 73.66 %. 

Dan angka rata-rata kehadiran mahasiswa secara universitas mengalami kenaikan dari 60.52 % 
menjadi 87.93 % (target pencapaian program kerja tahun 2014 = 90%) 

 

 

Gambar 7. 

Capaian silabus pembelajaran semester genap 2013-2014 
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat ketercapaian silabus yang mengalami kenaikan 
jika dibandingkan semester ganjil ditingkat fakultas adalah sebagai berikut: Fakultas Teknik 

dan Fakultas Ekonomi. Sedangkan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas 

Agama Islam mengalami penurunan. Bagi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan dan 

Program Pasca baru mulai semester ini melaporkan kegiatan monev pembelajaran. Tingkat 
kehadiran mahasiswa tertinggi dicapai oleh Program Pascasarjana dengan tingkat kehadiran 100 

% sedangkan terendah dicapai oleh Fakultas Agama Islam dengan tingkat kehadiran 80.64 %. 

Dan angka rata-rata tingkat capaian silabus pembelajaran secara universitas mengalami 
kenaikan dari 61.83 % menjadi 89.32 % (target pencapaian program kerja tahun 2014 = 

90%) 

 
1.14. Persentase program studi melakukan evaluasi PBM yang dapat diakses secara online 

1.15. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat  kemampuan pemanfaatan komputer dan 

teknologi informasi (aplikom) 

1.16. Persentase lulusan yang memiliki nilai TOEFL  lebih 450 
1.17. Persentase lulusan yang memiliki dua sertifikat kemampuan dasar bahasa asing 

(Inggris, Arab/Mandarin). 

 

Kebijakan lulusan yang memiliki standar nilai TOEFL belum dilaksanakan, rencana akan 

diterapkan pada tahun kelulusan september 2015 (target pencapaian program kerja tahun 

2014 = 90%) 

 

1.18. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan pelatihan kecakapan hidup 

1.19. Persentase keberadaan job placement center di fakultas 

1.20. Persentase laporan tracer study pada program studi 
1.21. Persentase perolehan hibah penelitian dan pengabdian mahasiswa (PKM) 

1.22. Frekuensi temu alumni per tahun. 

1.23. Persentase mahasiswa penerima beasiswa. 
1.24. Jumlah sumber beasiswa/sponsor 

1.25. Sistem seleksi masuk bagi mahasiswa baru efektif (pendaftaran online dan test CBT). 

Sistem Penerimaan Mhs Baru secara murni menggunakan CBT yang dimulai 

penerimaan tahun ajaran baru 2015/2015. Dengan alamat website pendaftaran.um-

surabaya.ac.id 

 

Gambar 8. 

SIM Penerimaan Mahasiswa Baru 



33 

 

Laporan Program Kerja rektor tahun 2014 

 
1.26. Jumlah penerimaan mahasiswa baru 

 

 

Gambar 9. 

Jumlah mahasiswa baru per Program Studi tahun 2013 dan 2014 

 

 

 

Gambar 10. 

Jumlah mahasiswa baru per Fakultas  tahun 2013 dan 2014 
 

Jumlah mahasiswa tahun 2014 sebanyak 1424 mahasiswa (target pencapaian tahun 2014 

sebanya 2000 mhs,  sehingga pencapaian  masih 71,2%) 
 

1.27. Persentase jumlah mahasiswa asing (dari luar negeri) 
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Gambar 11. 
Jumlah mahasiswa asing tahun 2013 dan 2014 

Ket: 

Persentase mahasiswa Asing adalah 1.27% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 (1.26%   

(target pencapaian tahun 2014 sebanyak  1%)  
 

 
1.28. Tingkat keketatan  mahasiswa baru 

Tingkat keketatan Mahasiswa 

Tingkat keketan mahasiswa baru masih 1:1 (target pencapaian tahun 2014 sebanyak  

1:1) 

 

1.29. Terbentuknya lembaga donatur untuk mengelola beasiswa mahasiswa. 
 

2. Program peningkatan mutu kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat 

 
2.1. Jumlah program studi/fakultas/akademi komunitas baru. 

 

Target Tahun 2014 berdiri 2 Program Studi/Akademi Komunitas Baru. Hasil realisasi 
capaian program berdiri 2 Program Studi  tahun 2014 terealisasi dua PS yang berdiri yakni 

Perbankan Syariah (S-1), dan Magister Hukum Ekonomi Syariah (S-2), namun 1 Program 

Studi yang sedang menunggu Visitasi.  

 
 

2.2. Jumlah program studi yang terakreditasi B atau A. 
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Gambar 12. 

Jumlah status akreditasi Program Studi pada Fakultas sampai dengan September 2014 

 

 

Gambar 13. 

Persentase status akreditasi Program Studi sampai dengan September 2014 

 

Hasil capaian saat ini adalah 33% Program studi terakreditasi B, sedangkan target tahun 
2014 adalah 40%, dan sedang Proses Reakreditasi dengan Target B = sejumlah 6 PS 

sehingga apabila terlampaui maka sebesar 56%. 

 

2.3. Akreditasi Institusi oleh BAN-PT 
 

Akreditasi Institusi sedang dalam Proses di BAN-PT (usulan sudah masuk BAN-PT) sejak 

Bulan Juli 2014. Tinggal menunggu visitasi.  

2.4. Akreditasi Internasional 

2.5. Jumlah jurnal berISSN dan jurnal akreditasi nasional tidak terakreditasi 
Target tahun 2014 memiliki 8 Jurnal Penelitian. Hasil pengembangan jurnal saat ini jurnal 

yang di miliki sebanyak 11 jurnal dengan nama sebagai berikut : 

 

No Nama Jurnal Penerbit Status Akreditasi 

1 Jurnal Maqasid AS-FAI Belum terakreditasi 

2 Jurnal Tadarus PAI-FAI Belum terakreditasi 
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3 Jurnal Stilistika FKIP Belum terakreditasi 

4 Jurnal Didaktis FKIP Belum terakreditasi 

5 Jurnal Yustitia FH Belum terakreditasi 

6 Jurnal Balance FE Belum terakreditasi 

7 Jurnal Health Sciences FIK Belum terakreditasi 

8 Jurnal Light dan Transform FT Belum terakreditasi 

9 Jurnal Tamadun LPAIK Belum terakreditas 

10 Jurnal Lingua Pasca Bhs Belum terakreditasi 

11 Jurnal El tajdid Pasca PI Belum terakreditasi 

 

 
2.6. Jumlah koleksi  jurnal yang terakreditasi nasional 

2.7. Jumlah laboratorium yang terakreditasi nasional (belum ada) 

2.8. Manajemen biro memperoleh akreditasi ISO 9001-2000 
2.9. Jumlah pusat studi/lembaga kajian yang berjalan efektif 

Target pendirian Pusat Studi tahun 2014 sejumlah 6 Pusat Studi. Hasil capaian saat ini 

terdiri atas 6 Pusat Studi, diantaranya (1) Pusat Studi dan Pengembangan Cabang dan 

ranting Muhammadiyah (2) Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Pancasila (3) Pusat Studi 

dan Pengembangan Kawasan Urban (4) Pusat Studi dan Jaminan Sosial (5) Pusat Studi dan 

Pengembangan Kewirausahaan (6) Pusat Studi Pendidikan dan Pelayanan Keperawatan. 

namun ada beberapa yang masih belum efektif. (7) Pusat Studi Agama dan Filsafat 

(dibawah koordinasi FAI) 

2.10. Jumlah penelitian dosen (% dari jumlah dosen) 

 

 
 

Gambar 14. 

Jumlah penelitian  yang didanai oleh Dirjen Dikti tahun 2013-2014 
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Gambar 15. 

Persentase penelitian  yang didanai oleh Dirjen Dikti tahun 2013-2014 
 

Hasil capaian tahun 2014 rata-rata  penelitian dosen adalah dalah  14.67%, sedangkan 

(target pencapaian tahun 2014 = 30% dari 150 jumlah dosen) 

 

 

2.11. Jumlah pengabdian masyarakat dosen (% dari jumlah dosen) 

 

 
 

Gambar 16. 
Jumlah pengabdian masyarakat yang didanai oleh Dirjen Dikti tahun 2013-2014 
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Gambar 17. 

Persentase pengabdian masyarakat  yang didanai oleh Dirjen Dikti tahun 2013-2014 
 

Hasil capaian tahun 2014 rata-rata pengabdian dosen yang didanai dikti  adalah  3,33%, 

sedangkan (target pencapaian tahun 2014 = 30%) 

 

 
 

Gambar 18. 

Hasil rata-rata nilai KKN 2014 

 

Keterangan : 
Hasil pelaksanaan KKN tahun 2014 rata-rata nilai mahasiswa adalah baik (> 3,00), 

(target pencapaian tahun 2014 sebanyak  90%)   
 
 

2.12. Jumlah penelitian/perolehan paten/hak kekayaan intelektual 
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Tabel 3 
Daftar Paten/Haki Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam tiga tahun terakhir 

2011-2013) 

 

No. Nama Karya 

Bentuk Penghargaan* 

Paten HaKI 
Nasional/  

Internasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Proses pembuatan biskuit berbasis 

kecipir dan ikan teri sebagai alternatif 

makanan bergizi tinggi, dengan no 
permohonan paten  P00201100732 

√   

2 

Metode menurunkan kadar formalin pada 

bahan makanan dengan sari buah 

belimbing wuluh (averrhoa bilimbil) 
√   

3 
Tiang Jembatan Trio Heksagonal, 

dengan no. Permohonan A00201100147 
√   

4 
Cerobong Ventilasi Komunal (Cevicom), 

dengan no Permohonan A00201100146 
√   

 

2.13. Jumlah publikasi ilmiah (jurnal penelitian) yang terakreditasi nasional, Internasional, 
Buku, Proceding nasional/Internasional 

 

 
 

Gambar 19. 

Hasil Publikasi Dosen tahun 2014 

 

3. Program peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri 

 

3.1. Jumlah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

badan/lembaga di dalam negeri dan luar negeri 
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Gambar 20. 
Hasil Kerjasama 

 

 

3.2. Jumlah keanggotaan aktif institusi dalam organisasi profesi, pendidikan, dan penelitian 
tingkat nasional 

 

Selain sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah, aktifitas dalam keanggotaan perguruan 

tinggi diantaranya menjadi anggota Assosiasi Perguruan Tingi Swasta Indonesia (APTISI), 

dan Badan Kerjasama Perguruan tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS).  

3.3. Jumlah keanggotaan aktif institusi dalam organisasi profesi, pendidikan, dan penelitian 

tingkat /internasional 

 
 

4. Program Peningkatan  peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 

 
4.1. Persentase dosen/tenaga kependidikan yang menerapkan proses pembelajaran sesuai 

Manual Penjaminan Mutu. 

4.2. Persentase dosen yang mampu  aplikom dalam PBM dan e-learning 
 

Program ini belum dilaksanaan menunggu proses Sistem Informasi Baru. Rencana 

pelaksanaan akhir tahun 2014. Untuk perangkat e-learning sudah ada dapat diakses di 

website. Dengan alamat http://apps.um-surabaya.ac.id/kuliah/ (target pencapaian 

tahun 2014 sebanyak  50%) 

 

4.3. Persentase tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan 
 

http://apps.um-surabaya.ac.id/kuliah/
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Gambar 21. 
Data tenaga kependidikan 

 

Data tenaga kependidikan antara lain Pustakwan sejumlah 5 orang dengan pendidikan D3= 
1 orang dan S1= 4 orang, Programer sejumlah 3 orang (2 orang pendidikan S1, dan 1 orang 

pendidikan D3), Teknisi dan laboran sejumlah 32 orang dengan pendidikan SI sejumlah 29 

orang dan Diploma tiga sejumlah 3 orang, dan tenaga kependidikan sejumlah 49 orang 
dengan latar belakanng pendidikan SMA= 13 orang, 1 orang D3, 29 orang pendidikan SI 

dan 6 orang dengan pendidikan S2. 

 

 
4.4. Persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan 

 

 
 

Gambar 22. 

Data Pendidikan Dosen Tetap 
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4.5. Persentase dosen berdasarkan jabatan fungsional  
 

 
 

Gambar 23. 

Data Jabatan Fungsional Dosen Tetap 

 

 
4.6. Persentase dosen yang bersertifikat pendidik 

 

 
 

Gambar 24. 

Data Dosen Tetap Bersertifikat Pendidik 
 

4.7. Persentase dosen yang menjadi anggota profesi/masyarakat ilmiah. 

4.8. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan akademik 
4.9. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan nonakademik 

4.10. Indeks kepuasan masyarakat atau alumni terhadap seluruh pelayanan nonakademik 

 

 
Gambar 25 

Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Fakultas (Tata Usaha)  

Gasal 2013-2014 
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Hasil capaian tahun 2014 rata-rata 66,4% merasa puas, sedangkan (target pencapaian 

tahun 2014 kepuasan adalah sebesar 90%) 

 

 
 

Gambar 26. 

Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Mahasiswa di Biro/UPT 
Gasal 2013-2014 

 

Hasil capaian tahun 2014 rata-rata 69,13% merasa puas, sedangkan (target pencapaian 

tahun 2014 kepuasan adalah sebesar 90%) 

 

4.11. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat. 

4.12. Persentase dosen yang memperoleh kinerja baik 
4.13. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh kinerja baik 

 

 

Gambar 27 

Indeks Kinerja Dosen semester genap 2013/2014 

 
Indeks Kinerja dosen dari semester gasal ke semester genap mengalami kenaikan 1,8% , 

rata-rata indkes kinerja masih 61,65% (target pencapaian program kerja tahun 2014 = 

80%) 
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Tabel 2. 
Indeks Kinerja Dosen tahun 2014 

No. Program Studi 

Tabel 

Rata-rata IPD Keterangan 

Gasal Genap Gap Kinerja 

1 Teknik Elektro 60.30 57.73 -2.57 Turun 

2 Teknik Mesin 57.17 64.60 7.42 Naik 

3 Teknik Arsitektur 60.00 60.19 0.19 Naik 

4 Teknik Sipil 50.52 52.74 2.22 Naik 

5 Teknik Perkapalan 58.45 58.97 0.52 Naik 

6 D-3 Teknik Komputer 57.74 63.78 6.04 Naik 

7 S-1 Ilmu Hukum 60.00 61.40 1.40 Naik 

8 S-1 Keperawatan 60.61 56.25 -4.36 Turun 

9 S-1 Psikologi 61.50 58.95 -2.55 Turun 

10 D-3 Kebidanan 71.86 74.41 2.55 Naik 

11 D-3 Analis Kesehatan 61.27 67.09 5.82 Naik 

12 D-3 Keperawatan 58.71 58.12 -0.59 Turun 

13 PBSI 65.48 59.39 -6.09 Turun 

14 Matematika 66.28 63.36 -2.92 Turun 

15 Biologi 0.00 60.90 60.90 Naik 

16 Bahasa Inggris 56.57 59.49 2.91 Naik 

17 PAUD 75.06 64.71 -10.34 Turun 

18 Manajemen 58.19 62.08 3.89 Naik 

19 Akuntansi 58.19 60.50 2.31 Naik 

20 Akhwal Al Syaksiah 60.05 60.61 0.57 Naik 

21 PAI 60.62 60.77 0.15 Naik 

22 Perbandingan Agama 0.00 60.72 60.72 Naik 

23 S-2 PAI 0.00 64.60 64.60 Naik 

24 S-2 Pendidikan BSI 0.00 68.22 68.22 Naik 

25 Rata-rata Universitas = 50.77 61.65 10.88 Naik 

 

4.14. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat  

 

5. Program peran UMSurabaya dalam mewujudkan sivitas akademika yang dapat 

menjadi teladan dalam rangka melaksanakan dakwah Islam melalui persyarikatan 

Muhamadiyah 
 

5.1. Persentase sivitas akademika untuk berbusana sopan sesuai dengan syariat Islam. 

5.2. Persentase sivitas akademika melakukan shalat jamaah ketika azan dikumandangkan 

5.3. Persentase mahasiswa/dosen yang menghafal dan memahami Al-Quran minimal 1 juzz 
dan 50-150 matan hadits bagi fakultan non FAI, dan 5 juzz dan 500 Hadits bagi 

mahasiswa FAI 

5.4. Persentase kelas yang mengadakan pengajian setiap minggunya 
5.5. Persentase sivitas akademika yang tidak merokok di kawasan bebas tanpa merokok. 
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5.6. Pengaturan tempat duduk, adab sebelum dan sesudah perkuliahan sesuai dengan syariat 
islam 

5.7. Persentase mahasiswa yang memiliki kemampuan baik dalam ujian AIK 

(shalat/khutbah/fikih). 

 
Uji kompetensi AIK belum dijalankan saat ini masih proses di susun format 

pelaksanaan uji Al Islam Kemuhammadiyaan sebagai bagian dari syarat kelulusan. 

(target pencapaian tahun 2014 sebanyak  65%) 
 

5.8. Persentase staf/pimpinan yang memahami dan menerapkan ideologi kepribadian  

Muhammadiyah 
 

6. Program Pembentukan/pengembangan Unit Usaha Baru yang Berasal dari Hasil 

Penelitian dan Pemikiran Kampus yang Didukung Jiwa Entrepreneur 

 
6.1. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pelatihan entrepreneur 

6.2. Persentase  mahasiswa yang mendapatkan pelatihan entrepreneur 

6.3. Jumlah usaha yang didirikan mahasiswa dan dapat berkelanjutan 
6.4. Jumlah usaha yang didirikan oleh universitas/faku ltas 

6.5. Persentase lulusan yang berwirausaha 

 

 

7. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta tersusunnya 

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah 
 

7.1. Rasio ruang per mahasiswa (rasio ruang kuliah per mahasiswa = 1 meter dan rasio 

ruang laboratorium per mahasiswa = 9 meter). 
 

7.2. Rasio jumlah sarana komputer per mahasiswa = 1 unit per 10 mahasiswa. 

 

7.3. Data ICT  

BANDWIDTH WAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

     

NO 
PENYEDIA JASA LAYANAN 

INTERNET 

BESAR 

(MBPS) 

MEDIA 

(FO/KABEL/WIREL
ESS) 

KETERAN

GAN 

1 Astinet dedicated 7 mbps FO   

2 spedy gold 25 mbps FO   

 

ROUTER JARINGAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

      
NO MEREK SPESIFIKASI JUMLAH KETERANGAN 

1 MIKROTIK Product Code RB1100 1 RUSAK 
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RB 1100 Architecture PPC 

CPU 

MPC8544 

800MHz 

Current Monitor No 

Main 

Storage/NAND 512MB 

RAM 512MB 

SFP Ports 0 

LAN Ports 13 

Gigabit Yes 

Switch Chip 2 

MiniPCI 0 

Integrated 

Wireless No 

MiniPCIe 0 

SIM Card Slots No 

USB No 

Memory Cards 1 

Memory Card 

Type MicroSD 

Power Jack 110/220V 

802.3af Support No 

POE Input 10-24VDC 

POE Output No 

Serial Port DB9/RS232 

Voltage Monitor Yes 

Temperature 

Sensor Yes 

Dimentions 
1U case: 
45x75x440mm 

Operating 

System RouterOS 

Temperature 
Range -20C .. +45C 

RouterOS 

License Level6 

2 MIKROTIK 
RB 750 

Product Code RB750 1 BAIK 

Architecture MIPS-BE 

CPU 

AR7241 

400MHz 

Current Monitor No 

Main 

Storage/NAND 64MB 

RAM 32MB 

SFP Ports 0 

LAN Ports 5 

Gigabit No 
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Switch Chip 1 

MiniPCI 0 

Integrated 

Wireless No 

MiniPCIe 0 

SIM Card Slots No 

USB No 

Memory Cards No 

Power Jack 10-28V 

802.3af Support No 

POE Input 10-28V 

POE Output No 

Serial Port No 

Voltage Monitor No 

Temperature 

Sensor No 

Dimentions 113x89x28mm 

Operating 

System RouterOS 

Temperature 
Range -40C .. +55C 

RouterOS 

License Level4 

 

SWITCH JARINGAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

      N

O 
MEREK 

SPESIFIKAS

I 
KECEPATAN 

JUMLA

H 

KETERANGA

N 

1 TPLINK 16PORT 10/100MBPS 5 BAIK 

2 

CISCO 

MANAGABLE 24 PORT 

10/100/1000MBP

S 1 BAIK 

3 

CISCO 
UNMANAGABL

E 8 PORT 10/100MBPS 8 BAIK 

4 DLINK 8 PORT 10/100MBPS 6 BAIK 

5 TPLINK 8 PORT 10/100MBPS 5 BAIK 
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ACCESS POINT JARINGAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

      
NO MEREK SPESIFIKASI KECEPATAN JUMLAH KETERANGAN 

1 

NANO 

STATION M2 OUTDOOR 150 mbps 4 BAIK 

2   2,4 GHZ       

3   11 dbi       

4 

TPLINK 

WA701ND INDOOR 150 mbps 8 BAIK 

5   2,4 GHZ       

6   8 dbi       

 

 

SERVER JARINGAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

     N

O 
MEREK SPESIFIKASI 

JUMLA

H 

KETERANGA

N 

1 

IBM XEON 

X3650 M4 

Prosesor : Intel Xeon Processor E5-

2600 v2  

1 BAIK 

Harddisk : 300GB 

RAM : 12GB 

2 

IBM Xeon E3-

1230v3 

Prosesor : Intel® Xeon® Processor 

E3-1230 v3 

1 BAIK 

Harddisk : 146 GB 

RAM : 2 X 4GB 

3 IBM X3250 M2 

Prosesor : INTEL dual-core Core 2 
Duo 

2 BAIK 

Harddisk : 74GB 

RAM : 2GB 

4 

IBM  

THINKCENTRE Prosesor : INTEL Pentium 4 3.2GHz 1 SEDANG 
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M50 

Harddisk : 74GB 

RAM : 1GB 

5 

RAINER 

TSV110C4-3.3 
SAS35 V3 

Prosesor : Intel Xeon Processor E3-

1230V3 Quad Core 

1 BAIK 

Harddisk : 300GB 

RAM : 4GB 

 

 

7.4. Persentase pengujung website (meningkat 10% per tahun). 
 

Indikator 
Target Th 

2013 
Realisasi 

Target tahun 

2014 
Realisasi 

1  Persentase pengujung 

website (meningkat 10%/th) 10% 10.234 20% 12.029 

 2 Peringkat dalam webometrics 

(dalam negeri) 
190 184 180 166 

 3 Peringkat dalam  4ICU 

(dalam negeri) 
150 172 140 161 

 4 Peringkat anugerah Kampus 

Unggul Kopertis 7 20 35 10 13 

 

 

7.5. Jumlah berita UMSurabaya di media cetak/elektronik  (dalam bulan) 

Capaian  jumlah berita umsurabaya dalam selama 2014 sebanyak 6 berita. (target 

pencapaian per bulan 2 berita/bulan). 

 

1. 15 Januari 2014  
Antara news  : Wagub Jatim Awali Pembangunan Gedung tertinggi UMS  

2. Selasa, 4 Februari 2014  

Antara news  : Universitas Muhammadiyah Surabaya Gandeng Unair buka FK  

3. Kamis, 6 Februari 2014 
Republika  : Universitas Muhammadiyah Surabaya siapkan Fak. Kedokteran  

4. 11 Februari 2014  

Beritajatim  : BNN Jatim Sosialisasi Anti Narkoba di Kampus UMS 
5. Senin, 9 juni 2014  

Berita Metro  : Deklarasi Anti Kekerasan pada anak  

6. Kamis, 17 Juli 2014  
Jawapos  : Publikasi PKM (Belajar Hidup Sehat Lewat Mozabir)  

 

7.6. Persentase jumlah laboratorium yang dimiliki program studi 

7.7. Persentase laboratorium yang efektif dan bernilai ekonomis 
7.8. Tersusunnya master plan baru dalam kurun waktu 10 tahun 

7.9. Tersedianya sistem transportasi dan perparkiran. 

7.10. Persentase ruangan yang memiliki CCTV 
7.11. Tersedianya ruang kuliah, student center, perpustakaan, dan gedung serbaguna 

7.12. Berdirinya radio dan berfungsi sebagai media dakwah dan publikasi 
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7.13. Tersedianya kantin yang representatif 
7.14. Tersedianya koperasi karyawan yang dapat memberi nilai ekonomi bagi universitas 

7.15. Persentase pendapatan keuangan dari unit usaha per tahun 

7.16. Persentase pendapatan keuangan dari sumber lain (hibah) per tahun 

 

Target tahun 2014 jumlah perolehan hibah Institusi mendapat 1 hibah. Hasil 

pelaksanaan atas usulan/pengajukan ulang PHP-PTS 2014, namun belum mendapatkan, 

tetapi mendapatkan hibah dari Pemkot dalam peningkatan sarana pendidikan untuk 

pembangunan pintu masuk Kampus Universitas Muhammadiyah senilai Rp. 600 juta 

an.  Sehingga target tahun 2014 mendapatkan 1 hibah institusi dapat terealisasi. 

8. Program peningkatan mutu tata kelola (good governance) dalam sistem manajemen 

mutu. 

 

8.1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal  

 
 

Gambar 28 

Hasil Audit Indeks Kinerja Unit Fakultas pada Periode Gasal 2013-2014 
 

Hasil capaian tahun 2014 adalah semua fakultas telah diaudit (100%), dan hasil audit 

rata-rata dibawah 2.5 (belum seluruhnya baik). 
 

8.2. Tersusunnya instrumen penilaian kinerja (standar pelayanan minimum) dan standar 

analisis biaya 

SPM Universitas Muhammadiyah Surabaya di atur dalam peraturan rektor No. Nomor: 
0079/KEP/II.3.AU/A/2015 

 

 
8.3. Tersusun dan terintegrasinya sistem informasi keuangan (SIMKEU), SIM Anggaran, 

SIM Aset, SIM Gedung dan ruangan, SIM Kepegawaian berbasis kinerja. 
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SIM P2MB 

 
 

Gambar 29 

SIM Penerimaan Mahasiswa Baru 

 
 
SIAKAD 

 
 

Gambar 30 
SIM Akademik 

 

 
SIM KEPEGAWAIAN 

 
 

Gambar 31 

SIM Kepegawaian 
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SIM ASET 
 

 
Gambar 32 

SIM  Aset 

 
8.4. Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan atas pelayanan kepegawaian 

8.5. Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan atas pelayanan keuangan 

8.6. Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan atas pelayanan umum 

 

 
 

Gambar 33. 
Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Mahasiswa di Biro/UPT 

Gasal 2013-2014 

 
Hasil capaian tahun 2014 rata-rata 69,13% merasa puas, sedangkan (target pencapaian 

tahun 2014 kepuasan adalah sebesar 90%) 

 
 

6.  CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 
 
No Program/Kegiat

an 

Indikator Target % terhadap 

capaian target 

outcome 

1 Peningkatan 

PBM sesuai 

dengan standar 
mutu serta 

optimalisasi 

peran PA   

 

Persentase lulusan yang bekerja 

sesuai dengan bidang 

akademiknya 

90% 90% 

Tercapai 

Persentase masa tunggu lulusan 
untuk mendapatkan pekerjaan < 

6 bulan 

90% 90% 
Tercapai 

Persentase diploma yang lulus 90% 90% Tercapai 
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 rata-rata masa studi 3 tahun 

Persentase sarjana yang lulus 

rata-rata masa studi 4 tahun 
90% 43.9% 

Belum 

tercapai 

Persentase magister yang lulus 

rata-rata masa studi 2 tahun 
90% 90% 

Tercapai 

Persentase sarjana/diploma yang 

lulus dengan IPK > 3,00 
90% 90% 

Tercapai 

Persentase pascasarjana yang 
lulus dengan IPK > 3,50 

90% 90% 
Tercapai 

Persentase angkat DO < 3% < 3% Tercapai 

Persentase jumlah lulusan 

(AEE) 
22% 13,3% 

Belum 

tercapai 

2 Pengembangan 

kurikulum 

berbasis 

kompetensi 

berdasarkan 

KKNI dan 

berorientasi 

enterpreunershi

p melalui 

lokakarya 

Persentase penerapan KBK 

berdasarkan KKNI pada 

program studi 

100% 0% 

Belum 

tercapai 

3 Peningkatan 
pengetahuan/wa

wasan melalui 

kuliah 

tamu/pakar  

Persentase Program Studi 
melakukan kuliah tamu/umum 

tiap semester  75% 50% 

Belum 
tercapai 

4 Perluasan 

penerapan 

student centered 

learning (SCL) 

pada berbagai 

program studi 

melalui 

lokakarya 

Persentase penerapan SCL pada 

program Studi 

100% 100% 

Tercapai 

5 Penerapan 
monev dalam 

proses belajar 

mengajar 

Persentase jumlah dosen yang 
melakukan PBM minimal 12-14 

kali pertemuan 

90 
% 

89,4 
% 

Tercapai 

Persentase program studi 

melakukan evaluasi PBM yang 

dapat diakses secara online 

90 

% 

90 

% 

Tercapai 

6 Pelatihan 

Aplikasi 

komputer dalam 

PBM bagi 

mahasiswa  

Persentase lulusan yang 

memiliki sertifikat  kemampuan 

pemanfaatan komputer dan 

teknologi informasi (aplikom) 

90% 0% 

Belum 

tercapai 

7 Pelatihan 

TOEFL 

Persentase lulusan yang 

memiliki nilai TOEFL lebih 450 
90% 0% 

Belum 

tercapai 

8 Pelatihan 

kemampuan 

dasar bahasa 

Persentase lulusan yang 

memiliki dua sertifikat 

kemampuan dasar bahasa asing 

(Inggris, Arab/Mandarin) 

90% 0% 

Belum 

tercapai 

9 Peningkatan 
kemampuan soft 

skill mahasiswa 

melalui 

pelatihan soft 

skill dan 

Persentase mahasiswa yang 
mengikuti kegiatan pelatihan 

soft skill 
20% 20% 

Tercapai 
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pembinaan 

kemahasiswaan 

10 Pengembangan 

job placement 

center  

Persentase keberadaan job 

placement center di fakultas 10% 10% 

Tercapai 

11 Pelaksanaan 
tracer study 

lulusan 

Persentase laporan tracer study 
pada program studi 80% 80% 

Tercapai 

12 Peningkatan 

jumlah materi 

ajar dalam 

media cetak dan 

elektronik 

dalam bentuk 

CD, e-book  

yang diterbitkan 

Persentase mata ajar terbit 

dalam media cetak/elektronik 

(CD/e-book) 

20% 20% 

Tercapai 

13 Pelatihan 

penyusunan 

buku ajar 

Persentase buku ajar hasil 

penelitian  10% 5% 

Belum 

tercapai 

14 Program 
pembinaan 

UKM secara 

intensif 

Persentase perolehan dalam 
kejuaraan ilmiah (PKM) 

maupun olah raga dan seni  
25% 5% 

Belum 
tercapai 

15 Temu alumni Jumlah temu alumni/tahun  1   

16 Peningkatan 

kerja sama 

dalam CSR 

Jumlah persentase mahasiswa 

penerima beasiswa 
>10% >10% 

Tercapai 

Jumlah sumber 

beasiswa/sponsor  
4  

 

17 Pengembangan 

sistem seleksi 

mahasiswa baru 

berbasis online 

Sistem seleksi masuk bagi 

mahasiswa baru efektif 

(pendaftaran online dan test 

CBT) 

100% 100% 

Tercapai 

18 Program 

peningkatan 

promosi secara 

terpadu 

Jumlah mahasiswa baru 
2000 1424 

Belum 

tercapai 

Persentase jumlah mahasiswa 

asing (dari luar negeri) 
1% 1,26% 

tercapai 

Tingkat keketatan  mahasiswa 

baru 
1:1 1:1 

Tercapai 

19 Pendirian 
lembaga donatur 

Terbentuknya lembaga donatur 
untuk mengelola beasiswa 

mahasiswa 

1   

20 Pendirian 

program 

studi//profesi/ak

ademi 

komunitas 

Jumlah program 

studi/fakultas/akademi 

komunitas baru 

2 2 Tercapai 

21 Program 

akreditasi/reakre

ditasi 

Jumlah program studi yang 

terakreditasi B/A 
60% 30% 

Belum 

tercapai 

Akreditasi Institusi oleh BAN-

PT 
C - 

 

Akreditasi Internasional - -  

22 Pengembangan 

jurnal penelitian 

Jumlah jurnal penelitian 
8 11 

Tercapai 

23 Akreditas Jurnal 

penelitian 

Jumlah jurnal yang terakreditasi 

nasional 
- - 

 

24 Akreditasi 

laboratorium 

Jumlah laboratorium yang 

terakreditasi nasional 
- - 

 

25 Pelaksanaan Manajemen biro memperoleh - -  
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ISO akreditasi ISO 9001-2000 

26 Pendirian Pusat 

Studi 

Jumlah pusat studi/lembaga 

kajian yang berjalan efektif 
6 6 

Tercapai 

27 Program 

pelatihan 

penyusunan 
proposal dan 

insentif 

peneltian dosen 

Jumlah penelitian dosen (% dari 

jumlah dosen) 

30 14,6% 

Belum 

tercapai 

28 Program 

pelatihan 

penyusunan 

proposal dan 

Insentif 

penelitian hasil 

kerja sama 

(joint research) 

Jumlah penelitian hasil kerja 

sama (joint research) (% dari 

jumlah dosen) 

4 3 

Belum 

tercapai 

29 Program 

pelatihan 
penyusunan 

proposal dan 

insentif 

pengabdian 

masyarakat 

Jumlah pengabdian masyarakat 

yang dihasilkan (% dari jumlah 
dosen) 

30 30% 

tercapai 

30 Program 

pelatihan 

penyusunan 

proposal dan 

insentif 

peneltian 

berpotensi haki 

Jumlah penelitian/perolehan 

paten/haki 

- - 

 

31 Program 

pelatihan 
penyusunan 

artikel  dan 

Insentif 

publikasi ilmiah 

Jumlah publikasi ilmiah (jurnal 

penelitian) yang terakreditasi 
nasional (% dari jumlah dosen) 

30 10% 

Belum 

tercapai 

32 Program 

pelatihan 

penyusunan 

artikel  dan 

Insentif 

publikasi 

internasional 

Jumlah publikasi ilmiah (jurnal 

penelitian) yang terakreditasi 

international (% dari jumlah 

dosen) 4 4 

Tercapai 

33 Program 

pelatihan 
penyusunan 

artikel 

Jumlah publikasi ilmiah di 

jurnal nasional tidak 
terakreditasi (% dari jumlah 

dosen) 

40 40 

Tercapai 

34 Program 

pelatihan 

penyusunan 

buku ajar 

Jumlah publikasi dalam bentuk 

buku (% dari jumlah dosen) 
10 6 

Belum 

Tercapai 

35 Insentif 

publikasi di 

proceeding 

Jumlah publikasi dalam bentuk 

proceeding (% dari jumlah 

dosen) 

40 40 

Belum 

Tercapai 

36 Program 

pelatihan 

penyusunan 

Jumlah perolehan jenis hibah 

penelitian (% dari jumlah dosen) 15 15 

tercapai 
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proposal 

penelitian 

37 Program 

pelatihan 

penyusunan 
proposal 

pengabdian 

Jumlah perolehan jenis hibah 

pengabdian (% dari jumlah 

dosen) 15 10 

Belum 

tercapai 

38 Lokakarya 

penyusunan 

hibah institusi 

Jumlah perolehan hibah jenis 

institusi 1 1 

Tercapai 

39 Perluasan 

kerjasama 

dalam negeri  

Jumlah kerja sama dibidang 

pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat dengan 

badan/lembaga dalam negeri 

15 5 

Belum 

tercapai 

Persentase kepuasan kerja sama 

dalam negeri kategori puas/ 

sangat puas 

80% 69% 

Belum 

tercapai 

40 Perluasan 

kerjasama luar 

negeri 

Jumlah kerja sama dibidang 

pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat dengan 
badan/lembaga luar negeri 

5 2 

Belum 

tercapai 

Persentase kepuasan kerja sama 

luar negeri negeri kategori puas/ 

sangat puas 

80% 69% 

Belum 

tercapai 

41 Perluasan 

keanggotaan 

aktif institusi 

tingkat nasional 

Jumlah keanggotaan aktif 

institusi dalam organisasi 

profesi, pendidikan dan 

penelitian tingkat nasional/ 

1 1 

Tercapai 

42 Perluasan 

keanggotaan 

aktif institusi 

tingkat 

nternasional 

Jumlah keanggotaan aktif 

institusi dalam organisasi 

profesi, pendidikan dan 

penelitian tingkat internasional 

0 0 

 

43 Sosialisasi 

sistem 
penjaminan 

mutu dalam 

proses 

pembelajaran  

Persentase staf akademik yang 

menerapkan proses 
pembelajaran sesuai manual 

penjaminan mutu 
50% 50% 

Tercapai 

44 Pelatihan 

Peningkatan 

kemampuan 

komputer, 

multimedia dan 

teknologi 

pembelajaran 

bagi dosen (e-

learning) 

Persentase dosen yang mampu  

aplikom dalam PBM dan e-

learning 

50% 50% 

Tercapai 

45 Peningkatan 
jumlah staf  

studi lanjut S1 

Persentase staf administrasi 
yang bergelar sarjana 70% 70% 

Tercapai 

46 Peningkatan 

jumlah dosen 

studi lanjut S2 

dalam negeri 

dan luar negeri 

Persentase dosen yang bergelar 

master 

80% 80% 

Tercapai 

47 Peningkatan 

jumlah dosen 

Persentase dosen yang bergelar 

doktor 
25% 10% 

Belum 

tercapai 
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studi lanjut S3 

dalam negeri 

dan luar negeri 

48 Pengembangan 

sistem karir 
dosen 

Persentase dosen yang memiliki 

jabatan lektor kepala 
25% 15% 

Belum 

tercapai 

Persentase dosen yang 
bersertifikat pendidik 

60% 30% 
Belum 
tercapai 

Persentase dosen yang menjadi 

anggota profesi/masyarakat 

ilmiah. 

90% 90% 

Tercapai 

49 Peningkatan 

jumlah guru 

besar 

Persentase dosen yang memiliki 

jabatan guru besar 0% 0% 

 

50 Pelatihan 

penyusunan 

proposal hibah 

penelitian 

Persentase dosen yang 

memperoleh hibah penelitian 

dari luar negeri 

30% 0% 

Belum 

tercapai 

Persentase dosen yang 

memperoleh hibah penelitian 

dari luar institusi 

30% 5% 

Belum 

tercapai 

51 Insentif program 

penelitian 

internal 

Persentase dosen yang 

melakukan penelitian dengan 

biaya mandiri/PT 

30% 30% 

Tercapai 

52 Pelatihan 
penyusunan 

proposal 

pengabdian 

masyarakat 

Persentase dosen yang 
memperoleh hibah pengabdian 

masyarakat dari luar negeri 

5% 0% 
Belum 
tercapai 

Persentase dosen yang 

memperoleh hibah pengabdian 

masyarakat dari luar institusi 

30% 5% Belum 

tercapai 

53 Insentif program 

pengabdian 

masyarakat 

Persentase dosen yang 

melakukan pengabdian 

masyarakat dengan biaya 

mandiri 

30% 30% 

Tercapai 

54 Pelatihan 

penulisan artikel 

untuk publikasi 

nasional dan 

program insentif 

Persentase dosen yang 

memperoleh/memiliki publikasi 

nasional 30% 10% 

Belum 

tercapai 

55 Pelatihan 
penulisan artikel 

untuk publikasi 

internasional  & 

program insentif  

Persentase dosen yang 
memperoleh/memiliki publikasi 

internasional 4% 4% 

Tercaai 

56 pelatihan 

penyusunan 

proposal 

penelitian 

berpotensi haki 

Jumlah paten/haki dan 

komersialisasi yang dihasilkan 

dosen  (% dari jumlah program 

studi) 

20% 0,2% 

Belum 

tercapai 

57 Pelaksanaan 

KKN-PPM  

Persentase mahasiswa yang 

melakukan pengabdian 

masyarakat dalam bentuk KKN 

90% 90% 

Tercapai 

58 Pelatihan 

Penyusunan 

Proposal 
Program 

Kreatifitas 

Mahasiswa 

Persentase mahasiswa yang 

melaksanakan program 

Kreatifitas mahasiswa 
30% 10% 

Belum 

tercapai 

59 Evaluasi/Survey 

kepuasan  

Persentase ketepatan waktu 

dalam pelayanan pengolahan 
80% 80% 

Tercapai 
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data 

Indeks kepuasan mahasiswa 

terhadap seluruh pelayanan 

akademik 

80% 80% 

Tercapai 

Indeks kepuasan mahasiswa 

terhadap seluruh pelayanan non 
akademik 

80% 69% 

Belum 

tercapai 

Indeks kepuasan masyarakat 

atau alumni terhadap seluruh 

pelayanan non  akademik 

80% 69% 

Belum 

tercapai 

60 Peningkatan 

jumlah dosen 

megikuti 

seminar/worksh

op 

Persentase staf dosen yang 

mengikuti diklat 

90% 90% 

Tercapai 

61 Peningkatan 

kemampuan 

mengajar dosen 

bagi dosen 

yunior 

Persentase dosen dalam 

mengikuti pekerti/AA 

90% 90% 

Tercapai 

62 Pengembangan 
sistem 

penjenjangan 

karir tenaga 

administrasi 

Jumlah karyawan yang dapat 
naik pangkat tepat waktu 

90% 70% 

Belum 
tercapai 

63 Evaluasi kinerja 

dosen 

Persentase dosen yang 

memperoleh kinerja baik 
90% 80% 

Belum 

tercapai 

64 Evaluasi kinerja 

staf 

Persentase staf adminisitrasi 

yang memperoleh kinerja baik 
90% 80% 

Belum 

tercapai 

65 Pelatihan 

administrasi 

pelayanan 

pendidikan  

Persentase staf karyawab yang 

mengikuti diklat 
60% 30% 

Belum 

tercapai 

66 Peningkatan 

jaminan 

asuransi 
kesehatan dan 

pensiun bagi 

dosen dan 

karyawan 

Adanya jaminan asuransi 

kesehatan dan hari tua bagi 

dosen dan karyawan  
100% 100% 

Tercapai 

67 Peningkatan 

kesejahteraan 

dosen 

Standar gaji dari PNS 

70% 70% 

Tercapai 

68 Penyusunan 

pendoman 

kehidupan 

kampus dan 

sosialisasi 

penerapan 

berbusana sopan 
sesuai dengan 

syariat islam 

Persentase sivitas akademika 

untuk berbusana sopan sesuai 

dengan syariat islam 

75% 75% 

Tercapai 

69 Penyusunan 

kebijakan 

jadwal 

perkuliahan dan 

sosialisasi 

Persentase civitas melakukan 

shalat jamaah ketika azan 

dikumandankan 30% 10% 

Belum 

tercapai 

70 Program Persentase mahasiswa/dosen 20% 0% Belum 



59 

 

Laporan Program Kerja rektor tahun 2014 

menghafal Al-

Quran dan 

hadits 

yang menghafal dan memahami 

Al-Quran minimal 2 juzz dan 

100-150 matan hadits bagi 

fakultan non FAI, dan 5 juzz dan 
500 hadits bagi mahasiswa FAI 

tercapai 

71 Program 

pengajian di 

kelas 

Persentase kelas yang 

mengadakan pengajian setiap 

minggunya 

20% 5% 

Belum 

Tercapai 

72 Sosialisasi 

kawasan bebas 

tanpa rokok 

Persentase sivitas akademika 

tidak merokok di kawasan bebas 

tanpa merokok 

75% 75% 

Tercapai 

73 Penataan tata 

aturan dalam 

proses 

pembelajaran 

Pengaturan tempat duduk, adab 

sebelum dan sesudah 

perkuliahan 
75% 75% 

Tercapai 

74 Uji kompetensi 

AIK 

Persentase mahasiswa yang 

memiliki kemampuan baik 

dalam ujian AIK 

(shalat/khutbah/fikih) 

65% 50% 

Belum 

tercapai 

75 Program 
peneguhan 

ideologi 

Muhammadiyah 

bagi staf dan 

pimpinan tiap 

bulan 

Persentase staf/pimpinan yang 
memahami dan menerapkan 

ideologi kepribadian  

Muhammadiyah 65% 50% 

Belum 
tercapai 

76 Pelatihan 

entrepreunershi

p bagi staf  

Persentase staf akademik yang 

mendapatkan pelatihan 

entrepreunership 

65% 50% 

Belum 

tercapai 

77 Pelatihan 

entrepreunershi

p bagi staf 

mahasiswa 

Persentase  mahasiswa yang 

mendapatkan pelatihan 

entrepreunership 
65% 65% 

Tercapai 

78 Pendirian usaha 

kreatif  

Jumlah usaha yang didirikan 

mahasiswa dan dapat 
berkelanjutan 

1 1 

Tercapai 

79 Pendirian usaha 

kreatif/unit kerja 

sebagai unit 

bisnis 

Jumlah usaha yang didirikan 

oleh universitas/fakultas 
2 2 

Tercapai 

80 Program 

pembinaan 

usaha mandiri 

Persentase lulusan yang 

berwirausaha 15% 5% 

Belum 

tercapai 

81 Penambahan 

dan 

pengembangan 

sarana ruang   

kuliah 

Rasio ruang/ mahasiswa (rasio 

ruang kuliah/mhs = 2 m, ruang 

lab/mhs = 9 m,  75% 75% 

Tercapai 

82 Penambahan 

dan 
pengembangan 

sarana komputer 

Rasio jumlah sarana 

komputer/mhs=0,1 (meningkat 
10%/th) 

10% 10% 

Belum 

tercapai 

83 Penambahan 

dan 

pengembangan 

kapasitas 

bandwith 

internet 

Rasio kapasitas bandwith 

internet 0,5 kbps/mhs 

0,2 Kbps/ 

mhs 

0,2 Kbps/ 

mhs 

Tercapai 
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84 Pengembangan  

website 

Persentase pengujung website 

(meningkat 10%/th) 
20% 10% 

Belum 

tercapai 

85 Peningkatan 

jumlah berita 

UMSurabaya di 
media cetak 

dengan kerja 

sama media 

Jumlah berita UMSurabaya di 

media cetak/elektronik (dalam 

bulan) 
2/bln 0,5/bln 

Belum 

tercapai 

86 Penyediaan dan 

pengembangan 

laboratorium 

yang 

representatif 

Persentase jumlah laboratorium 

yang dimiliki program studi 

90% 90% 

Tercapai 

87 Pengembangan 

laboratorium 

yang bernilai 

ekonomis 

Persentase laboratorium yang 

efektif dan bernilai ekonomis 
20% 5% 

Belum 

tercapai 

88 Penyusunan 

master plan 
baru 

Tersusunnya master plan baru 

100% 100% 

Tercapai 

89 Pengembangan 

sistem 

transportasi dan 

perparkiran 

yang aman dan 

nyaman 

Tersedianya sistem transportasi 

dan perparkiran 

100% 80% 

Belum 

tercapai 

90 Peningkatan 

sistem 

keamanan 

kampus 

Persentase ruangan yang 

memiliki CCTV 
50% 10% 

Belum 

tercapai 

91 Menata kembali 

dam 

mengembangka

n sarana/ 
prasarana yang 

meliputi sistem 

kelistrikan, 

jaringan IT, 

telepon, ruang 

kuliah, lab, 

bengkel, 

fasilitas 

olahraga, taman 

agar tercipta 

kampus aman, 
nyaman efektif 

dan efesien 

Tersediannya ruang kuliah. 

student center, perpustakaan, 

dan gedung serba guna 

75% 75% 

Tercapai 

92 Pendirian radio 

bekerja sama 

dengan mentari 

FM PDM  

Berdirinya radio dan berfungsi 

sebagai media dakwah dan 

publikasi 
50% 0% 

Belum 

tercapai 

93 Pengembangan 

kantin yang 

representatif 

Tersediaanya kantin yang 

representatif 75% 0% 

Belum 

tercapai 

94 Penataan 

koperasi 

karyawan dan 

mahasiswa 

Tersediaanya koperasi karyawan 

yang dapat memberi nilai 

ekonomi bagi universitas 
100% 100% 

Tercapai 



61 

 

Laporan Program Kerja rektor tahun 2014 

95 Pemutakhiran 

dan peningkatan 

jumlah pustaka  

Jumlah pustaka yang dimiliki 

(% dari jumlah mahasiswa) 20% 10% 

Belum 

tercapai 

96 Pemutakhiran 

dan peningkatan 
jumlah jurnal  

Jumlah jurnal nasional 

terakreditasi  sesuai bidang ilmu 
yang dimiliki 

100% 60% 

Belum 

tercapai 

Jumlah jurnal internasional  

sesuai bidang ilmu yang dimiliki 
70% 40% 

Belum 

tercapai 

97 Pemutaakhiran 

dan peningkatan 

jumlah pustaka 

dalam digital 

library 

Persentase pustaka dalam digital 

library (% dari jumlah 

mahasiswa) 20% 20% 

Tercapai 

98 Pemutakhiran 

dan peningkatan 

jumlah 

proceeding 

Jumlah proceeding sesuai 

bidang ilmu yang dimiliki 
100% 80% 

Belum 

tercapai 

99 Pelaksanaan 

audit 

Opini laporan keuangan wajar 

tanpa pengecualian 

WTP WTP tercapai 

100 Lokakarya 

penyusunan 
standar 

pengelolaan 

keuangan dan 

pengaggaran 

kegiatan 

akademik 

Standar penganggaran, 

ketentuan kegiatan akademik, 
dan pengelolaan keuangan 

dengan sistem sentralisasi 
100% 100% 

Tercapai 

101 Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari 

mahasiswa 

Persentase pendapatan keuangan 

dari mahasiswa per tahun 

(meningkat 10%/tahnun) 
20% 20% 

tercapai 

102 Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari 

unit usaha 

Persentase pendapatan keuangan 

dari unit usaha pertahun 
10% 5% 

Belum 

tercapai 

103 Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari  

sumber lain 

(hibah) 

Persentase pendapatan keuangan 

dari sumber lain (hibah) 

pertahun 10% 5% 

Belum 

tercapai 

104 Peningkatan 

pendapatan  

keuangan dari  

sumber lain 

(hibah 

penelitian) 

Persentase perolehan dana  

penelitian dari Institusi/Luar 

Institusi (2,5 Juta/dosen) 
30% 10% 

Belum 

tercapai 

105 Audit Internal 

Mutu  

Persentase program studi/biro 

yang diaudit 
75% 75% 

Tercapai 

106 Lokakarya 

penyusunan 
SOP dengan 

Sistem Monev 

Jumlah SOP dengan Sistem 

Monev 
100% 100% 

Tercapai 

107 Lokakarya 

laporan evaluasi 

diri di program 

studi 

Laporan evaluasi diri program 

studi tiap tahun 
100% 100% 

Tercapai 

108 Lokakarya 

penyusunan 

Rencana strategi fakultas/ 

program studi 
100% 100% 

tercapai 
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renstra fakultas/ 

program studi 

109 Lokakarya 

penyusunan 

renop  fakultas/ 
program studi 

Rencana operasional fakultas/ 

program studi 
100% 100% 

Tercapai 

110 Evaluasi kinerja 

program studi/ 

fakultas/biro 

Laporan kinerja program studi 

dan fakultas/biro tiap tahun 100% 100% 

Tercapai 

111 Lokakarya 

penyusunan 

instrumen SPM 

dan standar 

analisis biaya 

Tersusunnya instrumen 

penilaian kinerja (standar 

pelayanan minimum) dan 

standar analisis biaya 

100% 100% 

Tercapai 

112 Pengembangan 

SIM  

Tersusun dan terintegrasinya 

sistem informasi keuangan 

(SIMKEU), SIM Anggaran, 

SIM Aset, SIM Gedung dan 

ruangan, SIM Kepegawaian 
berbasis kinerja. 

6 

SIM 

3 

SIM 

Belum 

tercapai 

113 Survey 

kepuasan 

terhadap 

layanan 

kepegawaian 

Indeks kepuasan dosen/tenaga 

kependidikan atas pelayanan 

kepegawaian 90% 69% 

Belum 

tercapai 

114 Survey 

kepuasan 

terhadap 

layanan 

keuangan 

Indeks kepuasan dosen/tenaga 

kependidikan atas pelayanan 

keuangan 90% 69% 

Belum 

tercapai 

115 Survey 

kepuasan 

terhadap 

layanan umum 

Indeks kepuasan dosen/tenaga 

kependidikan atas pelayanan 

umum 
90% 69% 

Belum 

tercapai 

 

7. PENUTUP 
 

Demikian laporan program kerja rektor tahun 2014, beberapa pencapaian progaram telah 

terlampaui, namun juga ada beberapa program kerja yang belum dapat dilaksanakan, dan 

tentunya akan diperbaiki untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Demikian semoga 

bermanfaat. 

 

Surabaya, 8 Oktober 2014 

Rektor 

 

 

 

Dr. dr. Sukadiono, MM 

 

 

 

 

 

 


