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PERATURAN 

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 

UNIVERISTAS KATOLIK PARAHYANGAN 

TAHUN 2015-2019 

 

 PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  

 

Menimbang     :  a.  Bahwa  diperlukan   suatu   rencana   strategis   untuk    memandu   arah  

   perjalanan jangka menengah Universitas Katolik Parahyangan;  

 b.  Bahwa Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2012- 

  2015  telah   berakhir,  dan  perlu  dilanjutkan  dengan  rencana  strategis  

  berikutnya; 

 c.  Bahwa  oleh  karena itu  perlu  ditetapkan  rencana  strategis  Universitas  

  Katolik Parahyangan yang baru. 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001  tentang Yayasan,  sebagaimana  

   telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  

   Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  

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

    Nasional;  

 3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  

 4.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  

 5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  

  Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruaan Tinggi; 

 6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 49  Tahun 2014  tentang  Standar  Nasional  

  Pendidikan Tinggi; 

 7.  Akta Nomor 04 tanggal 18 Agustus 2004 tentang Anggaran Dasar Yayasan  

  Universitas  Katolik  Parahyangan; sebagaimana telah diubah dengan Akta  

  Nomor 04 tanggal 18 Desember 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar  

  Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;  

 8.  Peraturan Yayasan  Universitas Katolik Parahyangan Nomor 1 Tahun 2007  

  tentang Kebijakan Umum Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;  

 9.  Peraturan Yayasan  Universitas Katolik Parahyangan Nomor 2 Tahun 2007  

  tentang     Anggaran     Rumah    Tangga    Yayasan    Universitas    Katolik  

  Parahyangan; 

 10.  Peraturan   Pembina  Yayasan  Universitas  Katolik  Parahyangan  Nomor 2  

  Tahun 2010  tentang  Rencana  Induk  Pengembangan Yayasan Universitas  

 Katolik Parahyangan 2011-2026;  
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 11.  Keputusan  Pengurus  Yayasan  Universitas  Katolik  Parahyangan Nomor  

  II/2004-12/035-SK tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan PERATURAN     PENGURUS      YAYASAN      UNIVERSITAS     KATOLIK     PARAHYANGAN 

 TENTANG   RENCANA   STRATEGIS   UNIVERSITAS    KATOLIK   PARAHYANGAN   TAHUN 

 2015-2019 

 

 

Pasal 1 

Naskah Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2015-2019 merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan ini.  

 

Pasal 2 

Rektor    Universitas   Katolik    Parahyangan    bertugas,    bertanggung   jawab,   dan   berwenang    mewujudkan  

Rencana  Strategis  Universitas  Katolik  Parahyangan  Tahun  2015-2019. 

 

Pasal 3 

Rektor   Universitas  Katolik   Parahyangan   menyampaikan   laporan   secara   periodik   maupun  sewaktu-waktu  

kepada   pengurus    Yayasan    Universitas    Katolik    Parahyangan    mengenai    perkembangan    pelaksanaan  

Rencana  Strategis Universitas  Katolik  Parahyangan  Tahun  2015-2019.  

 

Pasal 4 

Apabila    di    kemudian    hari    diketahui    terdapat   kekeliruan   dalam   peraturan   ini   maka   akan   dilakukan  

perbaikan   seperlunya.  

 

Pasal 5 

Peraturan  Pengurus  Yayasan  ini  mulai  berlaku  sejak  ditetapkan  
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RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

 

A. Pendahuluan 

Misi hakiki pendirian Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) adalah untuk berperan 

serta di dalam mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia. Misi pencerdasan ini 

akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan masa, perubahan tuntutan masyarakat 

serta perkembangan peradaban dan ukuran kecerdasan umat manusia. Karenanya, 

Unpar harus terus menerus membangun diri agar tetap eksis, relevan dan semakin 

signifikan.  

Statuta Unpar 2005 menyatakan visi “menjadi komunitas akademik humanum” yang 

dilanjutkan dalam Statuta 2015. Ini merupakan pernyataan sadar dan merupakan ikrar 

bersama untuk berkarya dalam mengembangkan nilai-nilai dan potensi lokal demi 

peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan.  

Sejak didirikan tahun 1955 sejarah perjalanan Unpar senantiasa diilhami pula oleh 

sesanti bakuning hyang mrih guna sancaya bhakti. Dengan makna Berdasarkan 

Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibhaktikan kepada masyarakat, sesanti tersebut 

kemudian dirumuskan ke dalam Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar UNPAR (Sindu) yang 

bermanfaat sebagai pedoman arah, peneguh jiwa, dan perekat karya bersama dalam 

seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi Unpar. 

Sementara itu, perubahan sosial baik di tingkat nasional maupun internasional 

memunculkan ragam tuntutan dan ukuran. Berbagai standar dirumuskan, standarisasi 

dijalankan, akreditasi serta rekognisi menjadi sangat penting. Kualitas pendidikan tinggi 

selanjutnya ditakar menurut keterpenuhan akreditasi dan luasan rekognisi. 

Dengan tetap berpedoman pada Sindu dan dengan sungguh-sungguh 

mempertimbangkan pentingnya akreditasi dan rekognisi, maka diperlukan sebuah 

dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman arah dan acuan kerja dalam empat tahun 

ke depan (2015-2019). Rencana Strategis 2015-2019 ini merupakan bagian dari proses 

konsolidasi sekaligus menjadi landasan langkah-langkah transformasi menuju Unpar 



2                                             Rencana Strategis Unpar 2015-2019 
 

yang great. Karena itu, rencana kerja yang disusun bersifat strategis dalam arti memiliki 

daya, pengaruh, atau impak positif terhadap perubahan-perubahan berikutnya. Dengan 

demikian, Rencana Strategis ini harus menjadi rencana bersama dari pimpinan 

universitas dan semua unit kerja yang ada di lingkungan Unpar. Cinta kasih dalam 

kebenaran, kebersamaan, dan rasa hormat akan beragaman di antara seluruh anggota 

komunitas akademik yang humanum menjadi modal bersama untuk melaksanakannya.  

B. Rencana Strategis 2012-2015 dan capaian 

Pada periode yang lalu Rektor Unpar, Prof. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D, 

merumuskan dan menjalankan Renstra 2012-2015 yang menegaskan empat pilar 

pengelolaan Unpar, yakni nilai-nilai dasar, sumberdaya manusia, kesisteman, dan 

tridharma perguruan tinggi. Dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan 

Yayasan, periode tersebut dicanangkan sebagai tahap konsolidasi yang menjadi 

landasan tahap awal transformasi (2015-2019) dan transformasi berkelanjutan pada 

periode-periode berikutnya.  

Dalam hal pilar pertama, pada periode 2012-2015 telah berhasil dirumuskan apa yang 

diyakini sebagai nilai-nilai dasar Unpar. Melalui penelitian berbagai dokumen dan 

penggalian dari berbagai narasumber serta setelah melakukan serangkaian forum diskusi 

sebuah tim kerja dari Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH) di bawah koordinasi 

Rm. Dr. Laurentius Tarpin OSC (Wakil Rektor III pada waktu itu) berhasil merumuskan 

dan menerbitkan buku Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar yang kemudian 

dipopulerkan dengan singkatan Sindu. 

Pilar kedua tentang sumberdaya manusia juga menjadi prioritas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga insani Unpar baik dosen maupun non-dosen 

(tenaga kependidikan). Selain mendukung studi lanjut para dosen untuk S3 di luar negeri 

dan mendirikan Pusat Inovasi Pembelajaran (PIP) yang akan meningkatkan kompetensi 

pedagogik/andragogik para dosen, para dosen dituntut pula untuk meningkatkan jabatan 

fungsional akademik hingga Lektor Kepala dan Gurubesar. Para tenaga kependidikan 

juga diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna 

mendukung manajemen pendidikan tinggi Unpar. 

Pilar ketiga yakni kesisteman, Prof. Triweko  yang didukung oleh tiga orang wakil rektor 

(WR I Dr. Pius S. Prasetyo, WR II Dr. Dharma Lesmono, dan WR III Dr. Rm. Laurentius 
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Tarpin) mengupayakan terbangunnya sistem informasi dan manajemen Unpar yang 

berbasis pada teknologi informasi. Pengelolaan akademik, kepegawaian, keuangan, dan 

sarana prasarana hendak dilaksanakan secara efisien, efektif, akurat, dan transparan. 

Sangat disadari bahwa di tengah kemajuan teknologi informasi, dinamika nasional dan 

internasional, khususnya yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi, sangat 

memerlukan pengambilan keputusan yang efisien dan berbasis pada data dan informasi. 

Telah pula dimulai upaya transformasi budaya organisasi yang lebih progresif serta 

pemberian penghargaan berbasis kinerja. 

Tridharma perguruan tinggi merupakan pilar keempat yang merupakan inti pendidikan 

tinggi Unpar. Diyakini kuat bahwa dengan tercapainya atau terselenggaranya tiga pilar 

terdahulu, maka pilar tridharma dapat ditingkatkan. Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar 

Unpar (Sindu) menjadi fondasi sekaligus motivasi dan inspirasi yang mendorong para 

dosen dan tenaga kependidikan untuk mengabdi dan mengembangkan diri. Didukung 

oleh sistem informasi dan manajemen yang efisien dan efektif, maka Unpar tidak hanya 

unggul dalam hal pembelajaran, tetapi juga unggul dalam hal penelitian, publikasi, dan 

pengabdian pada masyarakat. Telah dicanangkan bahwa Unpar tidak hanya menjadi 

teaching university tetapi juga menjadi research-based university. Ini semua diharapkan 

akan menjadi bagian dari kemajuan Unpar. 

C. Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (Sindu): 

Sejarah pendirian Unpar, konteks sosial dan budaya, serta pemikiran dan keteladanan 

hidup para pendiri dan pendahulu Unpar senantiasa menjadi rujukan bagi pengelolaan 

Unpar sekarang dan di masa yang akan datang. Semua itu selanjutnya dirumuskan 

menjadi spritualitas Unpar yang mencakup (1) cinta kasih dalam kebenaran, (2) hidup 

dalam keberagaman, dan (3) kemanusiaan yang utuh. Dari itu dirumuskan pula prinsip-

prinsip dasar dari tata kelola Unpar yang meliputi: (1) keterbukaan, (2) sikap transformatif, 

(3) kejujuran, (4) keberpihakan untuk mengutamakan kaum papa (preferential option for 

the poor), (5) kebaikan bersama (bonum commune), (6) subsidiaritas, dan (7) nirlaba.   
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D. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Visi Unpar adalah menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan 

potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan 

alam ciptaan.1 

Misi Unpar adalah:  

a. Membangun komunitas akademik yang semakin humanum dalam rangka 
pengembangan dan pewarisan nilai budaya secara kritis-kreatif; 

b. Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka 
mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global; 

c. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan 
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni demi meningkatkan martabat manusia dan 
memelihara keutuhan alam ciptaan. 

sesuai dengan sesanti Universitas, Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti, yang 

bermakna “berdasarkan Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat”. 

Tujuan: 

Mewujudkan Unpar yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang yang secara 

generik terumus dalam “the Great Unpar”. 

Sasaran: 

Dalam empat tahun kedepan (2015-2019) tujuan “towards the great Unpar” dapat 

diwujudkan dengan tercapainya sasaran-sasaran umum berikut ini: 

1. Menguatnya identitas Unpar sebagai komunitas akademik Unpar yang semakin 

humanum. Hal ini harus menjadi identitas Unpar yang bertumpu pada Sindu dan 

ditunjukkan oleh peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan 

kualitas tata-kelola Unpar; 

2. Menjadi universitas pilihan dan semakin diakui: 

                                                           
1 Ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si’, Juni 2015, yang merupakan dokumen Gereja Katolik untuk 
memperhatikan lingkungan hidup melalui ajakan “Merawat Rumah Kita Bersama”, diharapkan menjadi acuan 
yang sejalan dengan frasa “keutuhan alam ciptaan” yang terumus dalam Visi Unpar dan hendaknya dapat 
dijabarkan dalam program kerja Unpar 2015-2019. Notulen Rapim Unpar 9 Juli 2015. 
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a. Unpar menjadi universitas pilihan bagi para calon mahasiswa untuk 

pengembangan diri dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta 

menjadi institusi yang tepat untuk pengembangan karakter yang unggul; dan 

b. Unpar mendapatkan pengakuan yang semakin luas baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Ini tidak terbatas pada akreditasi institusi A (baik sekali) 

dari BAN-PT atau LAM-PT dan/atau akreditasi regional/internasional, tetapi juga 

menjadi rujukan/referensi bagi berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, 

lembaga swasta, dan masyarakat). 

3. Meningkatnya kualitas tata kelola universitas dan proses penyelenggaraan 

pendidikan tinggi sesuai dengan prinsip good university governance dan tradisi baik 

Unpar. 

E. Program dan Rencana Kerja  

Untuk mewujudkan the great Unpar dan tercapainya sasaran di atas, maka program kerja 

dan rencana aksi selama empat tahun ke depan (2015-2019) ditetapkan sebagai berikut: 

1. Penguatan Identitas (Komunitas Akademik Humanum) 

1.1. Internalisasi dan Implementasi Sindu (Penguatan Identitas Secara Internal) 

Seluruh anggota komunitas Unpar perlu mengetahui Spiritualitas dan Nilai-nilai 

Dasar Unpar (Sindu) dan secara sungguh-sungguh menerapkannya sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab masing-masing. Penerapan Sindu ditujukan untuk 

mendukung budaya organisasi/budaya kerja yang kohesif sekaligus transformatif. 

Rencana kerja terkait hal ini meliputi, antara lain: 

1.1.1. Sosialisasi dan internalisasi Sindu baik di kalangan dosen, tenaga 

kependidikan, maupun mahasiswa, melalui antara lain: 

- Penerbitan dan penyebarluasan informasi tentang Sindu; 

- Sarasehan, retret, gladi, diskusi terfokus (FGD); 

- Inisiasi dan Adapatasi (Siap) untuk mahasiswa baru 

- Pembentukan pastor kampus (campus ministrial) ; 

1.1.2. Evaluasi, revisi terhadap berbagai peraturan agar sesuai dengan Sindu; 



6                                             Rencana Strategis Unpar 2015-2019 
 

1.1.3. Mengupayakan inkorporasi Sindu ke dalam kurikulum dan dalam 

pelaksanaan proses belajar-mengajar (praktik) keseharian dalam relasi 

sesama dosen maupun antara dosen dan mahasiswa; 

1.1.4. Memonitor dan mengevaluasi implementasi Sindu; 

1.1.5. Meningkatkan kualitas komunikasi internal di antara semua unit baik 

secara vertikal maupun horisontal (komunikasi yang positif, konstruktif, 

dan santun); 

1.1.6. Mengkonversikan Sindu sebagai pedoman sekaligus inspirasi untuk 

melaksanakan transformasi budaya organisasi/budaya kerja/budaya 

akademik yang berorientasi pada kualitas, produktivitas dan progresifitas 

sebagai wujud dari (atau yang sejalan dengan) integritas 

akademik/profesionalisme/kebebasan akademik serta mendukung 

pelaksanaan manajemen SDM berbasis kinerja (KPI) . 

 

1.2. Komunikasi Publik atau Publikasi (Penguatan Identitas Unpar Keluar atau 

Eksternal) 

Citra atau identitas Unpar ke luar haruslah bertitik-tolak dari kualitas internalnya. 

Karena itu, perlu secara cermat mengkomunikasikan kualitas tersebut (kebaikan-

kebaikan, keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan) kepada masyarakat 

luas.2 Bersamaan dengan itu perlu menegaskan dan mengkomunikasikan bahwa 

Unpar sangat menjunjung tinggi integritas akademik yang menekankan pentingnya 

kualitas proses dan kualitas produk (baik berupa para lulusan maupun karya-karya 

akademik lainnya).  

 

Sejumlah rencana kerja di bidang ini meliputi: 

1.2.1. Memperkuat kelembagaan dari komunikasi publik (hubungan 

masyarakat/humas) baik yang bertujuan ke dalam (internal) maupun ke 

luar (eksternal) Unpar, bagian promosi, dan bagian kerjasama; 

1.2.2. Merumuskan dan mengemas konten atau materi (komunikasi, promosi, 

dan kerjasama) tentang Unpar yang hendak dikomunikasikan kepada 

masyarakat; 

                                                           
2 Hal ini tidak dimaksudkan untuk menutup-nutupi kekurangan atau keterbatasan yang ada. Juga tidak ditujukan 
semata-mata untuk menampik atau mengatasi penilaian atau kesan bahwa Unpar mahal atau sulit (sulit masuk 
dan sulit keluar/selesai). 
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1.2.3. Mengupayakan strategi, metode, dan instrumen komunikasi publik secara 

intensif, ekspansif dan variatif untuk mengkomunikasi identitas Unpar dan 

tentang kegiatan berbagai unit dan prestasi dosen, mahasiswa. Ini antara 

lain meliputi: 

- Perbaikan dan pembaharuan laman (website) Unpar 

- Pemanfaatan sosial media (sosmed) 

- Membangun kemitraan dengan media massa (elektronik, cetak). 

2. Menjadikan Unpar sebagai Universitas Pilihan dan Semakin Diakui 

Penguatan identitas erat kaitannya dengan keinginan agar Unpar menjadi universitas 

pilihan bagi semakin banyak calon mahasiswa. Hal itu juga sangat ditentukan oleh 

kualitas Unpar yang antara lain diukur dari akreditasinya. 

Penguatan identitas dan semakin banyaknya peminat yang hendak kuliah di Unpar 

merupakan salah satu bukti semakin luasnya pengakuan masyarakat akan kualitas 

Unpar. Sebaliknya, kian luasnya pengakuan masyarakat yang antara lain ditandai 

oleh adanya akreditasi atau rekognisi regional dan internasional akan memperteguh 

identitas Unpar dan mendorong semakin banyak pihak yang menjadikan Unpar 

sebagai pilihan baik untuk studi maupun sebagai mitra kerjasama. Oleh karena itu, 

program kerja berikut ini menjadi sangat penting. 

2.1. Meningkatkan Jumlah Mahasiswa (S1, S2, dan S3)  

2.1.1. Memperkuat lembaga/unit komunikasi dan promosi; 

2.1.2. Memperbaiki strategi komunikasi dan promosi; 

2.1.3. Memperkuat lembaga/unit penerimaan mahasiswa (admission office); 

2.1.4. Memperbaiki sistem kebijakan, mekanisme penerimaan mahasiswa baru 

(nasional maupun internasional). 

 

2.2. Akreditasi Institusi (AIPT) Unpar dan Akreditasi Prodi-prodi 

2.2.1. Mengupayakan agar Unpar mendapatkan Akreditasi    Insitusi A 

- Mengevaluasi hasil akreditasi institusi 2012 dan menindaklanjuti usulan-

usulan perbaikan yang dirumuskan oleh LPM 

- Mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan akreditasi institusi 2017 
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2.2.2. Mempertahankan akreditasi prodi-prodi yang sudah A dan meningkatkan 

akreditasi prodi-prodi yang belum A 

- Monitoring dan evaluasi tata kelola setiap Program Studi 

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tridharma di setiap Program 

Studi 

- Mengupayakan publikasi/komunikasi kegiatan dan/atau prestasi setiap 

unit (Prodi). 

2.3. Akreditasi dan rekognisi regional / internasional 

2.3.1. Mengupakan akreditasi atau rekognisi internasional/regional untuk Prodi-

prodi unggulan Unpar  

- Menyediakan fasilitas atau dukungan (jejaring, akses, finansial) bagi 

Prodi-prodi unggulan mendapatkan akreditasi atau rekognisi regional 

dan/atau internasional (seperti Arsitektur, Sipil, Akuntansi, Hubungan 

Internasional) 

2.3.2. Mengupayakan publikasi/komunikasi publik atas raihan berupa akreditasi 

atau rekognisi regional/internasional tersebut. 

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Tridharma 

 

3.1. Penguatan Tata Kelola 

Keinginan untuk mewujudkan Unpar yang great melalui penguatan identitas dan 

menjadikan Unpar sebagai universitas pilihan dan diakui secara internasional 

memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

Unpar. Dalam konteks ini Unpar perlu secara kreatif membangun dan 

melaksanakan tata kelola atau sistem informasi dan manajemen yang efektif, 

efisien, terpadu, antisipatif, dan progresif sesuai dengan prinsip good university 

governance dengan tetap mengindahkan Sindu (ramah, humanum, 

guyub/kohesif) dan secara kritis memperhatikan berbagai peraturan nasional yang 

berlaku. 
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3.1.1. Bidang Akademik 

3.1.1.1. Merevisi, melengkapi, dan menerbitkan kebijakan-kebijakan, peraturan-

peraturan internal serta prosedur-prosedur operasi baku (POB) di 

bidang akademik, seperti: 

- kebijakan umum akademik dan petunjuk kegiatan akademik 

- ketentuan tentang TOEFL 

- peraturan tentang Evaluasi Keberhasilan Studi (evaluasi tahap) 

- peraturan tentang beban kerja dosen 

- Peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru (PMDK, undangan, 

USM, UMB, dan jalur lain), mahasiswa asing, mahasiswa transfer 

3.1.1.2. Secara kritis memperhatikan dan mengikuti peraturan-peraturan 

nasional khususnya dari Kemenristekdikti (UU Dikti, UU Guru, dan 

Dosen, dll); 

3.1.1.3. Meningkatkan peran Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga 

Pengembangan Humaniora (LPH) serta koordinasi diantara keduanya 

sebagai unit pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal;  

3.1.1.4. Pembentukan/ penguatan peninjauan terhadap lembaga/ unit/ biro/ 

pusat yang ada;  

3.1.1.5. Menindaklanjuti hasil evaluasi akreditasi institusi 2012 dan 

mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan akreditasi institusi 

(AIPT) 2017;  

3.1.1.6. Memantau akreditasi Prodi-prodi dan membuat sistem informasi untuk 

monitoring dan evaluasi akreditasi setiap Prodi; 

3.1.1.7. Membangun dan memelihara sistem informasi akademik yang 

terintegrasi dengan sistem informasi bidang lainnya (seperti modal 

insani, keuangan, sarana-prasarana, dan kemahasiswaan); 

3.1.1.8. Mengupayakan ketercukupan dosen (tercapainya rasio dosen-

mahasiswa) pada setiap program studi (termasuk jenjang D3, S1, S2, 

dan S3); 

3.1.1.9. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen: NIDN, 

Serdos, pendidikan formal S3, dan jabatan fungsional (AA, L, LK, GB); 

3.1.1.10. Mengupayakan integrasi program studi (S1, S2, S3). 
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3.1.2. Bidang Organisasi dan Sumberdaya 

3.1.2.1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unpar 2015-2040 dan 

Rencana Induk Kampus; Merevisi, melengkapi, dan menerbitkan 

kebijakan tentang organisasi dan sumberdaya (keuangan), sarana-

prasarana, dan manajemen asset; 

3.1.2.2. Meninjau kembali (merevisi) SOTK 2013 dan melakukan penyesuaian 

terhadap kebutuhan (penambahan wakil rektor, pendirian biro 

perencanaan, manajemen asset, kelembagaan penyelenggara program 

studi – integrasi S1, S2, S3 di bawah fakultas, reorganisasi fakultas – 

teknik dan sains, sosial-humaniora, ekonomi dan bisnis); 

3.1.2.3. Membangun sistem informasi dan manajemen (tata kelola) yang 

berbasis teknologi dan terpadu 

- Merevisi, melengkapi, dan menerbitkan kebijakan sistem informasi 

dan manajemen terpadu (akademik, kepegawaian, keuangan, sarana-

prasarana); 

3.1.2.4. Membuat /memperkuat lembaga dan peraturan tentang pengelolaan 

sumberdaya:  

- Pengelolaan universitas berbasis keuangan 

- Mengupayakan penerimaan di luar uang kuliah (yang diterima dari 

mahasiswa/masyarakat) 

- Pengelolaan asset 

3.1.2.5. Mengupayakan terumuskannya kebijakan tentang pelaksanaan 

manajemen modal insani berbasis kinerja (KPI) dan mengupayakan 

fasilitasi untuk penerapannya 

- Evaluasi terhadap pilot projek penerapan KPI secara institusional 

- Identifikasi/pelengkapan KPI baik secara institusional (unit), 

personal/individual (pegawai) maupun secara professional (dosen, 

sesuai dengan peraturan yang berlaku) 

3.1.2.6. Mengupayakan fasilitasi pelaksanaan transformasi budaya 

organisasi/budaya kerja/budaya akademik yang baru 

- Penguatan tim transformasi (penambahan keanggotaan maupun 

fasilitasi) 
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- Melakukan monev terhadap pelaksanaan transformasi budaya 

3.1.2.7. Menjamin tersedianya sarana-prasarana demi terselenggaranya 

proses belajar-mengajar yang berkualitas; 

3.1.2.8. Memantau pelaksanaan pembangunan PPAG dan mengupayakan 

pemanfaatan secara optimal gedung Pusat Pembelajaran Antz-Geise 

(PPAG) 

- Menyediakan fasilitasi pemindahan sementara Fakultas Teknik 

- Mengantisipasi dan mengatasi dampak (ketidak-amanan, ketidak-

nyamanan) yang diakibatkan proses pembangunan PPAG 

- Mengupayakan komunikasi yang baik secara internal dan eksternal 

agar pelaksanaan pembangunan PPAG dapat berjalan lancar dan 

sesuai dengan rencana (dalam hal waktu dan kualitas) 

3.1.3. Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan 

Bidang Modal Insani: 

3.1.3.1. Membuat, merevisi, atau melengkapi kebijakan tentang kepegawaian / 

modal insani termasuk menyusun proyeksi (roadmap) kebutuhan dan 

pengembangan; 

3.1.3.2. Mengupayakan ketercukupan dosen (tercapainya rasio dosen-

mahasiswa) pada setiap program studi (termasuk jenjang D3, S1, S2, 

dan S3) serta; 

3.1.3.3. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen: NIDN, 

Serdos, pendidikan formal S3, dan jabatan fungsional (AA, L, LK, GB); 

3.1.3.4. Mengupayakan peningkatan kemampuan, keterampilan, kapabilitas 

tenaga kependidikan; 

3.1.3.5. Mengupayakan terjaminnya kesejahteraan seluruh pegawai (gaji, 

jaminan kesehatan, tunjangan hari tua - yadapen);  

3.1.3.6. Mengupayakan terlaksananya budaya dan iklim kerja yang transformatif 

dan produktif (sarasehan, kekeluargaan, halal-bihalal, piknik, retret, 

gladi, musik, olahraga); 

3.1.3.7. Mengimplementasikan manajemen modal insani berbasis kinerja (KPI) 

baik di kalangan dosen maupun tenaga kependidikan 

- Merumuskan/merevisi/menyempurnakan KPI 

- Memfasilitasi pemahaman dan pelaksanaan KPI 



12                                             Rencana Strategis Unpar 2015-2019 
 

- Merumuskan/menyempurnakan dan melaksanakan sistem 

remunerasi berbasis KPI 

3.1.3.8. Memperhatikan dan mengupayakan kesejahteraan para pensiunan 

- Melakukan kegiatan / pelatihan / penyuluhan / persiapan menjelang 

pensiun. 

- Menjalin komunikasi yang baik dengan menyelenggarakan 

kegiatan/ forum pertemuan secara regular. 

 

Bidang Kemahasiswaan 

Mahasiswa merupakan komunitas utama, tujuan dan sekaligus menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di Unpar. Harapannya adalah agar kelak mereka menjadi lulusan 

yang unggul sekaligus menjadi pewaris dan pengembang Sindu. Untuk itu 

sejumlah rencana kerja perlu dilakukan, diantaranya: 

3.1.3.9. Merevisi, melengkapi, dan menerbitkan kebijakan pengembangan 

mahasiswa dan kemahasiswaan; 

3.1.3.10. Menyediakan pendampingan dan penguatan lembaga-lembaga dan 

unit-unit kegiatan kemahasiswaan; 

3.1.3.11. Memperbaiki peraturan, monitoring dan evaluasi terkait pemberian 

fasilitas pengembangan mahasiswa dan kemahasiswaan, seperti: 

- Beasiswa 

- Gladi-gladi kepemimpinan, rohani, sosial 

- Pengadaan dan pemanfaatan sarana olahraga 

3.1.3.12. Pengadaan asrama mahasiswa; 

3.1.3.13. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi 

mahasiswa dalam kegiatan non-kurikuler, lomba/kompetisi di bidang 

IPTEKS baik di tingkat provinsi, nasional dan internasional; 

3.1.3.14. Bekerjasama dengan Bidang Akademik menerbitkan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai upaya mengintegrasikan prestasi 

akademik dan pengembangan karakter mahasiswa (alumni). 

 

3.1.4.  Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kerjasama 

3.1.4.1. Melengkapi/membuat regulasi dan POB terkait penelitian, publikasi, 

pengabdian pada masyarakat dan kerjasama; 
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3.1.4.2. Memperkuat kelembagaan LPPM dan Kantor Internasional dan 

Kerjasama (KIKS); 

Bidang Penelitian dan Publikasi 

3.1.4.3. Menyediakan fasilitasi bagi peningkatan jumlah dan kualitas penelitian 

dan publikasi melalui antara lain: 

- peningkatan hibah internal 

- peningkatan kompetensi untuk mendapatkan hibah eksternal 

(nasional maupun internasional) 

- penyediaan insentif untuk publikasi 

- pengadaan peer-reviewers, proof readers 

3.1.4.4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan 

penelitian dan publikasi; 

3.1.4.5. Mengupayakan publikasi (secara internal dan eksternal) dan 

dokumentasi karya-karya penelitian/publikasi ilmiah, kegiatan 

pengabdian dan kerjasama baik secara elektronik (berbasis web) 

maupun cetak. 

Bidang Pengabdian pada Masyarakat 

3.1.4.6. Mengupayakan peningkatan jumlah dan kualitas pengabdian pada 

masyarakat melalui antara lain: 

- penyediaan hibah internal 

- pengupayaan hibah eksternal 

3.1.4.7. Meningkatkan keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat; 

3.1.4.8. Melakukan publikasi kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

 

Bidang Kerjasama 

3.1.4.9. Merevisi kerjasama-kerjasama (MoU) dengan berbagai pihak (termasuk 

lembaga pendidikan/universitas asing) baik yang bersifat bilateral 

maupun multilateral dan mengupayakan peningkatan implementasinya 

demi kemanfaatan untuk Unpar; 

3.1.4.10. Mengupayakan kerjasama daerah, nasional, dan internasional dalam 

rangka: 

- meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi karya 

ilmiah. 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat. 
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3.1.4.11. Menjamin implementasi kerjasama sesuai dengan prinsip saling 

menguntungkan; 

3.1.4.12. Mengupayakan terpenuhinya komitmen Unpar dalam setiap kerjasama; 

3.1.4.13. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing sebagai wujud internasionalisasi 

Unpar. 

 

3.2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma 

Dengan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Unpar dan didukung oleh tata 

kelola yang semakin baik, Unpar akan mampu meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan tridharmanya (pembelajaran, penelitian dan publikasi, serta 

pengabdian pada masyarakat) baik melalui ketercapaian hasil pembelajaran 

(learning outcomes berdasarkan KKNI) maupun kualitas dan kuantitas penelitian 

dan pengabdian. 

 

3.2.1. Proses Belajar-Mengajar 

3.2.1.1. Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI); 

3.2.1.2. Menindaklanjuti hasil evaluasi akreditasi institusi 2012 (AIPT) dan 

menindaklanjuti hasil akreditasi Prodi-prodi; 

3.2.1.3. Meneruskan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap setiap unit 

penyelenggara(an) kegiatan akademik serta melakukan monev 

terhadap temuan-temuan AMI; 

3.2.1.4. Menjaga ketersediaan serta kualitas dan kualifikasi dosen; 

3.2.1.5. Menjaga ketersediaan sarana-prasarana, materi dan sumber 

pembelajaran (perpustakaan, e-journal, e-book, digital library), serta 

lingkungan kampus yang kondusif; 

3.2.1.6. Melaksanakan metode pembelajaran/ pendidikan secara inovatif dan 

kreatif (student-centered learning, e-learning, pedagogi reflektif, service-

learning, dll); 

3.2.1.7. Melakukan evaluasi MKU yang mengandung Sindu dan mengupayakan 

pengembangannya; 

3.2.1.8. Secara regular dan berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap kurikulum, proses perkuliahan/pembelajaran, metode evaluasi, 

dan pelaporan; 
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3.2.1.9. Melaksanakan secara konsisten sistem informasi/administrasi akademik 

termasuk pelaporan proses dan hasil pembelajaran ke PD Dikti secara 

tepat waktu dan tepat informasi/data (akurat). 

 

3.2.2. Penelitian dan Publikasi 

3.2.2.1. Secara regular menyempurnakan dan mensosialisasikan regulasi dan 

roadmap penelitian; 

3.2.2.2. Secara terus menerus mengupayakan fasilitasi (dana/hibah, akses, dan 

insentif) bagi penelitian dan publikasi baik di jurnal nasional terakreditasi 

maupun jurnal internasional yang tersitasi (scopus); 

3.2.2.3. Secara berkelanjutan mendorong penelitian yang bersifat multi-/inter-

disipliner dan pelibatan mahasiswa (S1/S2/S3); 

3.2.2.4. Secara konsisten mendukung penelitian yang menghasilkan 

pengembangan keilmuan dan rekomendasi kebijakan (bagi pemerintah 

kota, provinsi, maupun nasional maupun masyarakat) untuk mengatasi 

persoalan dan tantangan pembangunan; 

3.2.2.5. Secara regular melakukan monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan 

pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi.  

 

3.2.3. Pengabdian 

3.2.3.1. Secara regular menyempurnakan dan mensosialisasikan regulasi dan 

roadmap pengabdian pada masyarakat; 

3.2.3.2. Secara terus menerus mengupayakan dukungan (dana/hibah, akses, 

insentif) bagi peningkatan jumlah dan mutu pengabdian; 

3.2.3.3. Secara berkelanjutan mendorong pengabdian yang bersifat 

multidispliner dengan melibatkan para dosen dari berbagai disiplin ilmu 

maupun dari kalangan mahasiswa (S1, S2, S3); 

3.2.3.4. Meningkatkan pengabdian yang ditujukan untuk mengatasi masalah-

masalah di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, maupun nasional dan 

internasional; 

3.2.3.5. Secara regular melakukan monev, dokumentasi dan pelaporan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat. 

  

 

  



16                                             Rencana Strategis Unpar 2015-2019 
 

4. Pengembangan Organisasi 

4.1.  Pendirian Fakultas/Prodi baru 

4.1.1. Mempersiapkan pendirian Fakultas Seni dan fakultas lain yang dipandang 

penting dan tepat; 

4.1.2. Mempersiapkan kemungkinan pendirian Prodi baru. 
 

4.2. Reorganisasi Fakultas 

Menjajaki kemungkinan penataan ulang fakultas dan Jurusan atau Program Studi. 

Saat ini ada tujuh fakultas dengan kemungkinan dikelompokkan menjadi tiga atau 

empat fakultas. 
 

4.3. Pengembangan Kampus 

4.3.1. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan Pusat Pembelajaran Arntz-

Geise (PPAG) sesuai dengan yang direncanakan; 

4.3.2. Mempersiapkan kebijakan tentang penggunaan PPAG; 

4.3.3. Merencanakan pembangunan kampus baru yang lebih besar dan luas 

sesuai dengan tuntutan pengembangan dan kemampuan universitas. 

F. Tolak Ukur Capaian (Key Performance Indicators) 

Program kerja sebagaimana dipaparkan di atas selanjutnya diuraikan ke dalam Tolak 

Ukur Capaian atau Key Performance Indicators (KPI). KPI ini merupakan dokumen yang 

tidak terpisahkan dari Rencana Strategis 2015 – 2019 ini. 

G. Penutup 

Rencana Strategis Unpar Tahun 2015-2019 ini disusun setelah mendengar, menampung, 

dan membahas berbagai aspirasi dari berbagai pihak. Beragam forum pertemuan, 

diskusi, dan bentuk komunikasi lainnya diselenggarakan guna melengkapi, 

mempertajam, dan menyempurnakannya. Forum pertemuan sejenis akan dilakukan agar 

Rencana Strategis ini diketahui dan menjadi rencana bersama seluruh sivitas akademik 

Unpar. Namun demikian, tidak ada yang lebih baik selain agar Rencana Strategis ini 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilakukan secara berkala dalam rangka 

memperbaiki dan mengatasi setiap kekurangan yang ada. Tuhan Yang Maha Pengasih 

dan sumber segala kebaikan akan melengkapi dan menyempurnakannya.  

Bandung, November 2015 
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Lampiran I:  

Analisis SWOT 

Rencana Strategis 2015-2019 Universitas Katolik Parahyangan 
Menuju The Great Unpar 

 
 

Kekuatan (Strengths): 

1. Unpar memiliki tradisi akademik yang sangat baik 

a. Tujuan Unpar didirikan adalah untuk mendidik, mencerdaskan, 

memberdayakan generasi muda Indonesia agar menjadi manusia-

manusia yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan 

bangsa. Hal itu ditempuh melalui layanan pendidikan tinggi yang 

berkualitas. Lebih dari setengah abad Unpar tetap setia menjaga 

komitmen untuk menyelenggarakan tradisi akademik yang sangat 

baik dan secara berkesinambungan mengupayakan pengembangan. 

 

2. Sesanti Unpar Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti dan Spiritualitas 

dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU) yang diwarisi dari para pendiri dan 

pendahulu Unpar tetap dipelihara dan dipahami oleh komunitas akademik 

Unpar. 

a. Unpar memiliki spiritualitas cinta dalam kebenaran, rasa hormat akan 

perbedaan, dan selalu berkomitmen untuk meningkatkan martabat 

manusia. Dengan itu Unpar sangat terbuka sekaligus menghormati 

setiap orang, apapun identitas primordialnya, yang berikhtiar untuk 

membangun peradaban yang lebih baik. SINDU ini telah 

terdokumentasi dengan baik. 

 

3. Modal insani (Sumberdaya manusia) yang mumpuni baik dalam jumlah maupun 

kompetensi yang dimiliki 

a. Dalam hal jumlah, tenaga kerja dosen dan tenaga kependidikan 

(administrasi) Unpar terus bertambah. Demikian juga dengan 

kapabilitas yang dimiliki, baik yang ditunjukkan oleh tingkat 

pendidikan formal maupun pengalaman. Semua ini merupakan 

kekuatan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas layanan. 
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4. Jejaring kerjasama dengan berbagai universitas baik yang tergabung dalam 

APTIK, APTISI, ASEACCU, ACUCA, INU, atau yang lainnya. 

a. Unpar memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat 

digunakan bagi kemajuan Unpar, mulai dari kegiatan berbagi 

pengalaman dan praktik baik (sharing best practices), pertukaran 

mahasiswa, pertukaran dosen, joint research and publication, sampai 

dengan penyediaan bantuan teknis bagi peningkatan tata kelola, 

pengadaan sarana-prasarana, dan pendanaan bagi peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia Unpar. 

Kelemahan (Weaknesses) 

1) Kepemimpinan yang terlalu mementingkan kehati-hatian. Dengan kata lain, 

berlangsung kepemimpinan yang kurang desisif atau kurang tegas dan 

konsisten dan terlihat lamban dalam melaksanakan program pengembangan. 

Unpar sangat menjaga harmonisasi atas dasar kolegialitas dalam kerja. Hal itu 

dilakukan antara lain dengan selalu mengingatkan ajaran para pendiri dan 

pendahulu. Ajaran itu terutama terkait dengan tujuan Unpar untuk melayani 

lewat penyelenggaraan pendidikan tinggi. Harmonisasi juga dijaga sesuai 

dengan prinsip pluralisme, toleransi, dan keterbukaan yang bertumpu pada 

saling menghormati. Cara lain untuk menjaga kedamaian adalah dengan terus 

menjaga kebersamaan dan berupaya memenuhi kepentingan para pegawai. 

 

2) Kurangnya kepatuhan pada hukum dan aturan; warga Unpar terlalu permisif 

terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan dan etos kerja yang 

produktif. 

Begitu kuatnya prinsip kolegialitas dan harmoni seperti disebut di atas, terdapat 

kecenderungan untuk mendialogkan atau mengkompromikan aturan-aturan 

yang ada, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang dibuat sendiri. Hal 

ini membuka ruang terhadap inkonsistensi antara aturan dan pelaksanaan. 

Atau, hal itu menjadikan pelaksanaan aturan sering tergantung pada 

orang/pemimpin atau konteks tertentu. 

 

3) Belum terjabarkannya secara jelas Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar Unpar 

(SINDU) kedalam aturan-aturan dan program-program kerja. 

Ajaran, prinsip, pedoman atau sejenisnya yang terumus dalam SINDU lebih 

banyak diketahui dan dicoba dilaksanakan oleh anggota komunitas Unpar, 
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namun hal itu belum muncul secara jelas di dalam berbagai peraturan yang 

kemudian seharusnya dipatuhi atau diikuti oleh setiap orang. 

 

4) Belum diterapkan manajemen modal insani berbasis kinerja. 

Saat ini tidak ada perbedaan perlakuan bagi mereka yang baik dan berprestasi 

dari mereka yang biasa-biasa saja. Sementara itu, semakin kuat harapan 

bahwa mereka yang berkarya dan berprestasi lebih baik hendaknya 

mendapatkan penghargaan dan imbalan yang lebih baik pula. Hal ini disadari 

akan mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja di Unpar. 

 

 

5) Belum diaplikasikannya manajemen yang berbasis teknologi informasi. 

Terdapat banyak tenaga (dosen maupun administrasi) yang menguasai 

teknologi informasi. Demikian juga dengan keberadaan program studi Teknik 

Informatika dan sarana-prasarana serta sumberdaya keuangan yang memadai 

belum sepenuhnya dan secara total dikonversikan menjadi sebuah sistem 

informasi berbasis teknologi di dalam pengelolaan Unpar. Sangat diyakini 

dengan penerapan sistem informasi berbasis teknologi dapat mengurangi 

ketidak-patuhan pada aturan yang ada. 

 

6) Keengganan, ketidak-mauan atau ketidak-siapan sejumlah anggota komunitas 

Unpar untuk berubah menjadi lebih baik atau menganggap apa yang ada 

selama ini sudah sangat baik. Mereka berada dalam comfort zone dan sangat 

enggan untuk berubah dan semakin berkembang. 

Peluang (Opportunities) 

1) Pemberlakuan Akreditasi baik yang berskala nasional oleh BAN-PT maupun 

regional/internasional Akreditasi merupakan mekanisme pengakuan pemerintah 

atas mutu atau kualitas perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di Indonesia. Setiap PTN/PTS dituntut untuk memenuhi standar-standar 

mutu yang ditetapkan pemerintah melalui BAN-PT. Pengakuan semacam itu 

selanjutnya menjadi ukuran kualitas yang menjadi pertimbangan bagi 

masyarakat untuk memilih universitas yang dinilai sangat baik. Karena selama 

ini Unpar tetap konsisten untuk menjaga kualitas akademiknya, nampaknya 

Unpar memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pengakuan 
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tersebut, khususnya dalam bentuk Akreditasi A (baik sekali atau unggul) baik 

pada tingkat Program Studi (APS) maupun institusi (AIPT). 

 

2) Dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC/MEA) pada akhir 

2015 yang memungkinkan pasar bebas atas komoditi, keuangan, jasa, dan 

tenaga kerja. 

Selama ini Unpar telah menjalin kerjasama dengan berbagai 

universitas/perguruan tinggi di luar negeri. Sebagian besar dosen Unpar juga 

telah mengalami studi di berbagai universitas ternama di AS, Eropa, Australia 

maupun di Asia dan ASEAN. Hal itu semua menjadi modal besar bagi Unpar 

untuk menghadapi integrasi ekonomi ASEAN. 

 

3) Jejaring alumni yang luas pada skala nasional dan internasional. 

Sekitar 54.000 alumni Unpar (2015) telah tersebar di seluruh penjuru tanah air 

dan manca negara. Hal itu, jika dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, bisa 

menjadi potensi untuk pengembangan Unpar. Para alumni tersebut berkarya 

sebagai wiraswasta, pegawai negeri atau pegawai swasta, maupun juga di 

dunia pendidikan tinggi. 

 

4) Tersedianya fasilitasi dana keuangan dan bantuan teknis baik dari lembaga 

pemerintah maupun dari dunia usaha. 

Lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah, negara dan 

organisasi-organisasi donor, dan perusahaan-perusahaan swasta menyediakan 

banyak fasilitas dalam berbagai ragam bentuk yang dapat dicari, dihimpun, dan 

dimanfaatkan Unpar bagi pengembangannya, baik yang terkait dengan 

pengembangan akademik, tata kelola, maupun sarana-prasarana. 

 

5) Kemajuan teknologi informasi. 

Teknologi informasi yang semakin maju dan aksesibel (dapat dijangkau) 

membuka ruang inovasi dan kreativitas untuk peningkatan pelayanan 

administratif maupun penyelengaraan akademik. Berbagai perguruan tinggi 

atau lembaga lainnya telah menawarkan program pendidikan secara online 

atau jarak-jauh yang memberi kemudahan bagi para mahasiswa dan 

masyarakat luas. 

 

6) Terumuskannya Langkah Bersama sebagai dokumen dan arah perbaikan 

terhadap hasil akreditasi institusi (AIPT) Unpar 2012. 
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7) Terumuskannya langkah-langkah perbaikan dalam rangka transformasi budaya 

kerja/akademik/organisasi dan manajemen modal insani berbasis kinerja. 

Dengan beberapa modifikasi, program transformasi dan manajemen berbasis 

kinerja siap diimplementasikan. 

Ancaman (Threats) 

1) Pendirian sejumlah Perguruan Tinggi Swasta baru yang didanai oleh korporasi-

korporasi dengan fasilitas modern termasuk penerapan teknologi informasi 

terbaru. 

Menurut Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) tidak kurang 4000 PTS di 

seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya baru berdiri dan dalam waktu dekat 

sejumlah perguruan tinggi swasta baru juga akan muncul yang didanai oleh 

konsorsium perusahaan swasta. Didukung oleh dana yang sangat besar serta 

penerapan teknologi informasi yang modern, universitas-universitas semacam 

ini memiliki dayatarik yang sangat kuat bagi para calon mahasiswa. Hal itu akan 

mengurangi minat untuk masuk Unpar. 

 

2) Peralihan status sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi PTN atau 

diijinkannya sejumlah PTN membuka cabang di daerah-daerah. 

Pada saat Unpar didirikan tahun 1955 hanya ada kurang dari sepuluh 

perguruan tinggi negeri. Saat ini, 60 tahun kemudian, terdapat tidak kurang 200 

perguruan tinggi baik bernama institut, universitas, dan sekolah tinggi. Ini tidak 

termasuk akademi dan politeknik. Pada tahun 2015 terdapat 65 PTN yang 

tergabung dalam SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), 

dan pada tahun 2016 jumlah itu bertambah menjadi 78 PTN. Mereka akan 

“bersaing” mendapatkan mahasiswa dari 852.093 siswa yang berasal dari 

21.228 sekolah yang terdaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).  

Pada tahun 2016 setidak-tidaknya ada 29 PTS akan Beralih status menjadi 

PTN. Ini memperbesar ancaman bagi Unpar dalam beberapa hal. PTN 

menerima dana dari APBN untuk membiayai seluruh operasionalnya baik untuk 

pengadaan pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (administrasi) dan 

penyediaan sarana-prasarana. Walaupun Unpar tidak pernah menerima dana 

pemerintah, tapi Unpar akan bersaing untuk mendapatkan dosen maupun 

tenaga administrasi yang berkualitas. Demikian juga dengan calon mahasiswa 

dimana para calon mahasiswa dari daerah-daerah yang telah memiliki PTN 
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akan cenderung memilih PTN setempat. Pilihan calon mahasiswa di PTN 

setempat juga memungkinkan mereka kelak untuk mendapatkan pekerjaan 

atau menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintah. 

 

3) Kolaborasi antara PTN/PTS dengan perguruan tinggi luar negeri. 

Sejumlah kerjasama antara PTN/PTS dalam negeri dengan perguruan tinggi 

dari negara-negara maju seperti Australia, Singapura, Eropa dan Amerika Utara 

dengan tradisi akademik dan semangat bisnis yang sangat kuat dapat 

mengurangi minat para calon mahasiswa untuk menempuh kuliah di Unpar. 

Kolaborasi semacam itu nampaknya dimungkinkan ketika Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) secara resmi dimulai di akhir 2015. Walaupun pemerintah tidak 

mengijinkan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia, kolaborasi yang 

legal maupun ilegal sangat mungkin terjadi dan itu berdampak pada 

menurunnya daya tarik dan daya saing Unpar. 

Strategi Pengembangan 

Jangka pendek 

Strategi S-O: 

1. Meneruskan tradisi akademik yang sangat baik dengan mengimplementasikan 

dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan 

mempertimbangkan standar-standar dan/atau kerangka kualitas yang 

ditetapkan oleh BAN-PT atau oleh lembaga akreditasi lainnya (SPME). 

2. Memperkuat institusi yang sejalan dengan tradisi akademik yang sangat baik 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan 

dukungan pendanaan eksternal, termasuk kemungkinan penyelenggaraan 

pendidikan secara online. 

3. Mendayagunakan potensi sumberdaya/modal insani para pendidik (dosen) 

dengan pengalaman internasional mereka dalam membangun jejaring 

kerjasama internasional dalam kerangka MEA maupun di luar MEA bagi 

peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan tinggi demi 

peningkatan kompetensi lulusan Unpar. 

4. Mengoptimalkan pengalaman dan jejaring internasional untuk akreditasi dan 

perluasan pengakuan internasional. 
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Jangka menengah 

Strategi W-T: 

5. Mengembangkan kepemimpinan yang transformatif dan adaptif terhadap 

perubahan eksternal. 

6. Mengadopsi spiritualitas dan nilai-nilai dasar Unpar (SINDU) yang ditujukan 

untuk membawa perubahan (transformatif) dan perkembangan (progresif).  

7. Penguatan institusi yang didasarkan pada penerapan sistem informasi terpadu 

dan manajemen modal insani berbasis kinerja yang dapat meningkatkan tingkat 

kepatuhan pada aturan. 

Jangka panjang   

8. Pengembangan internasionalisasi yang ditopang oleh modal insani yang 

kompeten dan diilhami oleh spiritualitas dan nilai-nilai dasar Unpar 

9. Pengembangan internasionalisasi yang berdasar pada sistem penjaminan mutu 

secara berkelanjutan. 

10. Pengembangan internasionalisasi yang didasarkan pada kepemimpinan yang 

transformatif dan adaptif terhadap tuntutan perubahan sosial baik di tingkat 

nasional maupun internasional.  

 

======== 
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Visi: menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat 
manusia dan keutuhan alam ciptaan. 
Misi: 

 Membangun komunitas akademik yang semakin humanum dalam rangka pengembangan dan pewarisan nilai budaya secara kritis-kreatif; 

 Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global; 

 Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi meningkatkan martabat manusia dan memelihara keutuhan alam ciptaan. 

Tujuan: Mewujudkan Unpar yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang yang secara generik terumus dalam “the Great Unpar”. 
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1. Menguatnya 
identitas Unpar 
sebagai 
komunitas 
akademik Unpar 
yang semakin 
humanum. Hal ini 
harus menjadi 
identitas Unpar 
yang bertumpu 
pada SINDU dan 
ditun jukkan oleh 
peningkatan 
kualitas 
penyeleng 
garaan  

1. Penguatan 
Identitas 
(komunitas 
akademik 
humanum) 

 

 

1.1. Ke dalam 

(internal): 

memperdalam 

pengetahuan dan 

kesadaran 

bersama di 

kalangan 

komunitas Unpar 

tentang makna 

komunitas 

akademik 

humanum yang 

terjabarkan  

1.1.1. Sosialisasi dan 

internalisasi SINDU baik di 

kalangan dosen, tenaga 

kependidikan, maupun 

mahasiswa, melalui antara 

lain: 

- Penerbitan dan 
penyebarluasan informasi 
tentang SINDU 

- Sarasehan, retret, gladi, 
diskusi terfokus (FGD) 

- Inisiasi dan Adapatasi 
(SIAP) untuk mahasiswa 
baru 

R, 
WR 2, 
WR 3 

v v v v 
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pendidikan tinggi 
dan kualitas tata-
kelola Unpar; 

 ke dalam SINDU - Pembentukan pastor 
kampus (campus ministrial) 

 

     

   1.1.2. Evaluasi, revisi terhadap 

berbagai peraturan agar sesuai 

dengan SINDU 

R  v v v 

   1.1.3. Mengupayakan 

inkorporasi SINDU ke dalam 

kurikulum dan dalam 

pelaksanaan proses belajar-

mengajar (praktik keseharian 

dalam relasi sesama dosen 

maupun antara dosen dan 

maha siswa 

R, 

WR 1, 

WR 3 

  v v 

   1.1.4. Memonitor dan 

mengevaluasi implementasi 

SINDU 

R, 

WR 3 

v v v v 
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   1.1.5. Meningkatkan kualitas 
komunikasi internal di antara 
semua unit baik secara vertikal 
maupun horisontal (komunikasi 
yang positif, konstruktif, dan 
santun) 

R, 

WR 2, 

WR 3 

v v v v 

   1.1.6. Mengkonversikan SINDU 

sebagai pedoman sekaligus 

inspirasi untuk melaksanakan 

transformasi budaya 

organisasi/budaya kerja/budaya 

akademik yang berorientasi 

pada kualitas, produktivitas, 

dan progresifitas sebagai wujud 

dari (atau yang sejalan dengan) 

integritas akademik/ profesion 

alis me/ kebebasan akademik 

serta mendukung pelaksanaan 

manajemen SDM berbasis 

kinerja (KPI) 

R, 

WR 2 

  v v 
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   1.2.1. Memperkuat 

kelembagaan dari pelaksana 

komunikasi publik (hubungan 

masyarakat/humas) baik yang 

bertujuan ke dalam (internal) 

maupun ke luar (eksternal) 

Unpar, bagian promosi, dan 

bagian kerjasama. 

WR 4 v v   

   1.2.2. Merumuskan dan 

mengemas konten atau materi 

(komunikasi, promosi, dan 

kerjasama) tentang Unpar 

yang hendak dikomunikasikan 

kepada masyarakat yang 

berorientasi pada kualitas, 

produktivitas dan progresifitas 

sebagai wujud dari (atau yang 

sejalan dengan) integritas 

akademik/ profesionalisme/  

 

 

WR 4  v v v 
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   kebebasan akademik serta 

mendukung pelaksanaan 

manajemen SDM berbasis 

kinerja (KPI) 

     

  1.2. Keluar : 

memperkuat 

eksistensi Unpar 

di tengah 

masyarakat luas 

melalui 

komunikasi 

publik dan/atau 

publikasi 

1.2.1. Memperkuat 

kelembagaan dari pelaksana 

komunikasi publik (hubungan 

masyarakat/humas) baik yang 

bertujuan ke dalam (internal) 

maupun ke luar (eksternal) 

Unpar, bagian promosi, dan 

bagian kerjasama. 

 

WR 4 v v   

 

   1.2.2. Merumuskan dan 

mengemas konten atau 

materi (komunikasi, promosi, 

dan kerjasama) tentang 

Unpar yang hendak 

dikomunikasikan kepada  

 

WR 4  v v v 
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   masyarakat      

   1.2.3. Mengupayakan 

strategi, metode, dan 

instrumen komunikasi publik 

secara intensif, ekspansif 

dan variatif untuk 

mengkomunikasi identitas 

Unpar dan tentang kegiatan 

berbagai unit dan prestasi 

para dosen dan mahasiswa. 

Ini antara lain meliputi: 

- Perbaikan dan  

pembaharuan laman 

(website) Unpar 

- Pemanfaatan sosial media 

(sosmed) 

 

 

 

 

WR 4  v v v 
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2. Menjadi 

universitas 

pilihan dan 

semakin diakui:   

a. Unpar 

menjadi 

universitas 

pilihan bagi 

para calon 

mahasiswa 

untuk Pengem 

bangan diri 

dalam bidang 

ilmu pengetahu 

an, teknologi, 

dan seni  serta 

menjadi 

institusi yang 

tepat untuk 

pengembangan  

2. Pening 

katan   

Akreditasi 

dan 

Rekognisi 

Unpar 

2.1. 

Melaksanakan 

secara konsisten 

Sistem 

Penjaminan 

Mutu Internal 

(SPMI) 

 

2.2.  Meningkatk

an jumlah 

mahasiswa (S1, 

S2, dan S3) 

2.1.1. Memperkuat Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

2.1.2. Melaksanakan secara 

berkesinambungan dan 

berkembang Audit Mutu 

Internal (AMI) 

 

2.2.1. Memperkuat lembaga/ 

unit komunikasi dan promosi 

 

2.2.2. Memperbaiki strategi 

komunikasi dan promosi 

 

2.2.3. Memperkuat 

lembaga/unit penerimaan  

R,  

WR 1 

v v   

LPM 

 

 

 

R,  

WR 1, 

WR 4 

 

 

 

R, 

WR 1, 

WR 4 

v 

 

 

 

v 

 

 

v 

 

 

v 

v 

 

 

 

v 

 

 

v 

 

 

v 

v 

 

 

 

v 

 

 

v 

 

 

v 

v 

 

 

 

v 

 

 

v 

 

 

v 
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karakter yang 
unggul; dan 

  mahasiswa (admission office)      

   2.2.4. Memperbaiki sistem, 

kebijakan, mekanisme 

penerimaan mahasiswa baru 

(nasional maupun 

internasional) baik untuk 

mahasiswa S1, S2 dan S3 

R, 

WR 1, 

WR 4 

v v v v 

2.3. 

Mengupayakan 

agar Unpar 

mendapatkan 

Akreditasi 

Insitusi A 

2.3.1. Mengevaluasi hasil 

akreditasi institusi 2012 dan 

menindaklanjuti usulan-

usulan 

R, 

WR 1 

Ka 

LPM 

v v   

b. Unpar 

mendapatkan 

pengakuan 

yang semakin  

  2.3.2. Mempersiapkan 

segala sesuatu terkait 

dengan akreditasi institusi 

2017 

 

R, 

WR 1, 

Ka 

LPM  

v 

 

 

 

v 

 

 

 

v 
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luas baik di tingkat 
nasional maupun 
internasional. Ini 
tidak terbatas 
pada akreditasi 
institusi A (baik 
sekali) dari BAN-
PT atau LAM-PT 
dan/atau akre   
ditasi regional/ 
inter nasional, 
tetapi juga 
menjadi rujukan/ 
referensi bagi 
berbagai 
pemangku 
kepentingan 
(pemerintah, 
lembaga swasta, 
dan masyarakat) 

  2.3.3. Mempertahankan 
akreditasi Prodi-prodi yang 
sudah A dan meningkatkan 
akreditasi Prodi-prodi yang 
belum A 
-   Monitoring dan evaluasi 

tata kelola setiap Program 

Studi 

-  Monitoring dan evaluasi 

serta perbaikan atau 

peningkatan tata kelola dan 

penyelenggaraan tridharma 

di setiap Program Studi 

-  Meningkatkan publikasi 
/komunikasi kegiatan dan/atau 
prestasi setiap unit (Prodi). 

R, 
WR 1,  

Ka 
LPM 

 v v v 

  2.4. 

Mengupayakan 

akreditasi atau  

2.4.1. Menyediakan fasilitas 

atau dukungan (jejaring, 

akses, finansial) bagi Prodi- 

 

R, 

WR 1,  

WR 2, 

 v v v 
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  rekognisi inter 
nasional/ regional 
untuk Prodi-prodi 
unggulan Unpar 

prodi unggulan mendapatkan 
akreditasi atau rekognisi 
regional dan/atau internasional 
(seperti Arsitektur, 
Sipil,Manajemen, Akuntansi, 
Hubungan Internasional) 

Ka 
LPM 

    

   2.4.2. Mengupayakan 

publikasi/komunikasi publik 

atas raihan berupa 

akreditasi atau rekognisi 

regional/internasional 

tersebut. 

WR 4  v v v 

3. 

Meningkatnya 

kualitas tata 

kelola 

universitas dan 

proses 

penyelenggara

an pendidikan  

 

3. 

Peningkatan 

kualitas tata 

kelola dan 

penyelenggar

aan tridharma 
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tinggi Unpar. 3.1. Mening 

katkan kualitas 

tata kelola 

universi tas 

3.1.1.  Bidang 

Akademik 

3.1.1.1. Merevisi, 

melengkapi, dan 

menerbitkan kebijakan-

kebijakan, peraturan-

peraturan internal serta 

prosedur-prosedur operasi 

baku (POB) di bidang 

akademik, seperti: 

WR 1 v v v v 

   -  kebijakan umum akademik 

dan petunjuk kegiatan 

akademik 

 v v   

   -  ketentuan tentang TOEFL  v v   

   -   peraturan tentang 

Evaluasi Keberhasilan Studi 

(evaluasi tahap) 

 v v   

   -  peraturan tentang beban 

kerja dosen 

 

 v v   
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   3.1.1.2.  Secara kritis 

memperhatikan dan 

mengikuti peraturan-peratuan 

nasional khususnya dari 

Kemenristekdikti (UU Dikti, 

UU Guru dan Dosen, dll) 

WR 1 v v v v 

   3.1.1.3. Meningkatkan peran 

Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) dan Lembaga 

Pengembangan Humaniora 

(LPH) serta koordinasi 

diantara keduanya sebagai 

unit pelaksana Sistem 

Penjaminan Mutu Internal. 

WR 1 v v v v 

   3.1.1.4. Pembentukan/ 

penguatan peninjauan 

terhadap lembaga/unit/ 

biro/pusat yang ada 

 

WR 1 v v v v 
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   3.1.1.5. Menindaklanjuti hasil 

evaluasi akreditasi institusi 

2012 dan mempersiapkan 

segala sesuatu terkait 

dengan akreditasi institusi  

(AIPT) 2017; 

WR 1  v v  

   3.1.1.6. Memantau akreditasi 

Prodi-prodi dan membuat 

sistem informasi untuk 

monitoring dan evaluasi 

akreditasi setiap Prodi; 

WR 1 v v v v 

   3.1.1.7. Membangun dan 

memelihara sistem informasi 

akademik yang terintegrasi 

dengan sistem informasi 

bidang lainnya (seperti modal 

insani, keuangan, sarana – 

pra sarana, dan 

kemahasiswaan) 

 

WR 1 v v   
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   3.1.1.8. Mengupayakan 

ketercukupan dosen 

(tercapainya rasio dosen-

mahasiswa) pada setiap 

program studi (termasuk 

jenjang D3, S1, S2, dan S3) 

WR 1 v v   

3.1.1.9. Mengupayakan 

peningkatan kualitas dan 

kualifikasi dosen: NIDN, 

Serdos, pendidikan formal 

S3, dan jabatan fungsional 

(AA, L, LK, GB) 

WR 1 v v v v 

3.1.1.10. Mengupayakan 

integrasi program studi (S1, 

S2, S3) 

WR 1  v v  

3.1.2.  Bidang 

Organisasi dan  

3.1.2.1. Menyusun Rencana 

Induk Pengembangan (RIP)  

 

WR 2  v   
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  Sumberdaya: Unpar 2015-2040 dan Rencana 
Induk Kampus; Merevisi, 
melengkapi, dan menerbitkan 
kebijakan tentang organisasi 
dan sumberdaya (keuangan), 
sarana-prasarana, dan 
manajemen asset; 

     

   3.1.2.2. Meninjau kembali 

(merevisi) SOTK 2013 dan 

melakukan penyesuaian 

terhadap kebutuhan 

(perluasan/penam bahan 

wakil rektor, pendirian biro 

perencanaan/biro hukum, 

kelembagaan penyelenggara 

program studi – integrasi S1, 

S2, S3 di bawah fakultas, 

reorganisasi fakultas – teknik 

dan sains, sosial-humaniora, 

ekonomi dan bisnis); 

WR 2 v    
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   3.1.2.3. Membangun sistem 

informasi dan manajemen 

(tata kelola) yang berbasis 

teknologi dan terpadu 

WR 2  v   

   -  Merevisi, melengkapi, dan 

menerbitkan kebijakan sistem 

informasi dan manajemen 

terpadu (akademik, 

kepegawaian, keuangan, 

sarana-prasarana) 

WR 2   v  

3.1.2.4. Membuat/memperkua

t lembaga dan peraturan 

tentang pengelolaan 

sumberdaya: 

WR 2 v v   

- Pengelolaan universitas 

berbasis keuangan 

 v v   

-  Mengupayakan penerimaan  

 

   v v 
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   di luar uang kuliah (yang 
diterima dari 
mahasiswa/masyarakat) 
 

-  Pengelolaan asset 
 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.5. Mengupayakan 

terumuskannya kebijakan 

tentang pelaksanaan 

manajemen modal insani 

berbasis kinerja (KPI) dan 

mengupayakan fasilitasi untuk 

penerapannya 

WR 2 v v   

- Evaluasi terhadap pilot 

projek penerapan KPI secara 

institusional 

 v    

- Identifikasi/ pelengkapan KPI 

baik secara institusional (unit), 

personal/individual (pegawai) 

maupun secara professional  

  v v  
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   (dosen, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku) 

     

   3.1.2.6. Mengupayakan 

fasilitasi pelaksanaan 

transformasi budaya 

organisasi/budaya 

kerja/budaya akademik yang 

baru 

WR 2  v   

   - Penguatan tim transformasi 

(penambahan keanggotaan 

maupun fasilitasi) 

- Melakukan monev terhadap 

pelaksanaan transformasi 

budaya 

  v   

3.1.2.7. Menjamin 

tersedianya sarana-

prasarana demi 

terselenggaranya proses  

 

WR 2 v v v v 
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   belajar-mengajar yang 
berkualitas 

     

   3.1.2.8. Memantau 

pelaksanaan pembangunan 

PPAG dan mengupayakan 

pemanfaatan secara optimal 

gedung Pusat Pembelajaran 

Arntz-Geise (PPAG) 

WR 2 v v v v 

   - Menyediakan fasilitasi 

pemindahan sementara 

Fakultas Teknik 

 v    

   - Mengantisipasi dan 

mengatasi dampak 

(ketidakamanan, 

ketidaknyamanan) yang 

diakibatkan proses 

pembangunan PPAG 

 v v v  

   -  Mengupayakan komunikasi 

yang baik secara internal dan  

 v v v v 
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   eksternal agar pelaksanaan 
pembangunan PPAG dapat 
berjalan lancar dan sesuai 
dengan rencana (dalam hal 
waktu dan kualitas) 
 

     

  3.1.3. Bidang 

Modal Insani dan 

Kemahasiswaan 

Bidang Modal Insani WR 3 v    

   3.1.3.1. Membuat, merevisi, 

atau melengkapi kebijakan 

tentang kepegawaian/modal 

insani termasuk menyusun 

proyeksi (roadmap) 

kebutuhan dan 

pengembangan. 

WR 3 v v   

   3.1.3.2. Mengupayakan 

ketercukupan dosen 

(tercapainya rasio dosen- 

 

 

WR 3 v v   
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   mahasiswa) pada setiap 

program studi (termasuk 

jenjang D3, S1, S2, dan S3) 

     

   3.1.3.3. Mengupayakan 

peningkatan kualitas dan 

kualifikasi dosen: NIDN, 

Serdos, pendidikan formal 

S3, dan jabatan fungsional 

(AA, L, LK, GB) 

WR 3 v v v v 

   3.1.3.4. Mengupayakan 

peningkatan kemampuan, 

keterampilan, kapabilitas 

tenaga kependidikan 

WR 3  v v v 

   3.1.3.5.  Mengupayakan 

terjaminnya kesejahteraan 

seluruh pegawai (gaji, 

jaminan kesehatan, 

tunjangan hari tua - yadapen) 

WR 3 v v v v 
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   3.1.3.6. Mengupayakan 

terlaksananya budaya   dan 

iklim kerja yang transformatif 

dan produktif (sarasehan, 

kekeluargaan, halal-bihalal, 

piknik, retret, gladi, musik, 

olah-raga) 

WR 3  v v v 

   3.1.3.7. Mengimplementasika

n manajemen modal insani 

berbasis kinerja (KPI) baik di 

kalangan dosen maupun 

tenaga kependidikan 

WR 3 v v   

   -  Merumuskan/ merevisi/ 

menyempurnakan KPI 

 v    

   - Memfasilitasi pemahaman 

dan pelaksanaan KPI 

 

 v    
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   - Merumuskan/ 

menyempurnakan dan 

melaksanakan sistem 

remunerasi berbasis KPI 

 v v   

   3.1.3.8. Memperhatikan dan 

mengupayakan 

kesejahteraan para 

pensiunan 

WR 3 v    

   - Melakukan kegiatan/ 

pelatihan/ penyuluhan/per 

siapan menjelang pensiun 

 v v v v 

   - Menjalin komunikasi yang 

baik dengan 

menyelenggarakan 

kegiatan/forum pertemuan 

secara regular 

 v v v v 

   Bidang kemahasiswaan, 

 

WR 3     
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   3.1.3.9. Merevisi, melengkapi, 

dan menerbitkan kebijakan 

pengembangan mahasiswa 

dan kemahasiswaan 

WR 3 v v   

   3.1.3.10. Menyediakan 

pendampingan dan 

penguatan lembaga-lembaga 

kemahasiswaan 

WR 3  v v  

   3.1.3.11. Memperbaiki 

peraturan, monitoring dan 

evaluasi terkait pemberian 

fasilitas pengembangan 

mahasiswa dan 

kemahasiswaan, seperti  

-  Beasiswa 

- Gladi-gladi kepemimpinan, 

rohani, sosial, 

- Pengadaan dan  

 

 

WR 3 v v v v 
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   pemanfaatan sarana 

olahraga 

     

   3.1.3.12. Pengadaan asrama 

mahasiswa 

WR 3   v  

   3.1.3.13. Mengupayakan 

peningkatan kualitas dan 

kuantitas partisipasi 

mahasiswa dalam kegiatan 

non-kurikuler, lomba/ 

kompetisi di bidang IPTEKS 

baik di tingkat provinsi, 

nasional dan internasional 

(Ada peningkatan 10% setiap 

tahun) 

WR 3 v v v v 

      
   3.1.3.14. Berkoordinasi 

dengan WR/ Bidang 

Akademik menerbitkan Surat  

WR 3 v    
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   Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) sebagai upaya 

mengintegrasikan prestasi 

akademik dan 

pengembangan karakter 

mahasiswa (alumni). 

     

  3.1.4.  Bidang 

Penelitian, 

Pengabdian dan 

Kerjasama 

Bidang Penelitian dan 

Publikasi 

 

WR 4     

  3.1.4.1. Menyediakan 

fasilitasi bagi peningkatan 

jumlah dan kualitas penelitian 

dan publikasi melalui antara 

lain: 

- Peningkatan hibah internal 

- Peningkatan kompetensi  

 

WR 4 v v v v 
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   untuk mendapatkan hibah 
eksternal (nasional maupun 
internasional) 

     

   - Penyediaan insentif untuk 
publikasi 
 

     

   - Pengadaan peerreviewers, 

proof readers 

     

   3.1.4.2. Meningkatkan 

partisipasi mahasiswa dalam 

kegiatan-kegiatan penelitian 

dan publikasi 

WR 3, 

WR 4 

v v   

   3.1.4.3. Mengupayakan 

publikasi (secara internal dan 

eksternal) dan dokumentasi 

karya-karya penelitian/ 

publikasi ilmiah, kegiatan 

pengabdian dan kerjasama 

baik secara elektronik  

 

 

WR 4/ 

Ka 

LPPM 

v v v v 
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   (berbasis web) maupun 

cetak. 

     

   Bidang Pengabdian pada 

Masyarakat  

     

   3.1.4.4. Mengupayakan 

peningkatan jumlah dan 

kualitas  

WR 4/ 

Ka  

v v v v 

   pengabdian pada masyarakat 

melalui antara lain:                                        

- Penyediaan hibah internal                                  

- Pengupayaan hibah 

eksternal 

LPPM     

   3.1.4.5. Meningkatkan 

keterlibatan dosen, tenaga 

kependidikan, dan 

mahasiswa dalam kegiatan  

 

 

 v v v v 
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   pengabdian pada 

masyarakat. 

     

   3.1.4.6. Melakukan publikasi 

kegiatan-kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat. 

 v v v v 

   Bidang Kerjasama        WR 4     

   3.1.4.7. Merevisi kerjasama - 

kerjasama (MoU) dengan 

berbagai pihak (termasuk 

lembaga 

pendidikan/universitas 

asing) baik yang bersifat 

bilateral maupun multilateral 

dan Mengupayakan 

peningkatan implementasinya 

demi kemanfaatan untuk 

Unpar. 

WR 4/ 

KIK 

v v   
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   3.1.4.8. Mengupayakan 

kerjasama daerah, nasional, 

dan internasional dalam 

rangka 

- Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penelitian dan 

publikasi karya ilmiah 

- Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pengabdian pada 

masyarakat 

WR 4/ 

KIK 

v v v v 

   3.1.4.9. Menjamin 

implementasi kerjasama 

sesuai dengan prinsip saling 

menguntungkan 

WR 4 v v v v 

   3.1.4.10. Mengupayakan 

terpenuhinya komitmen 

Unpar dalam setiap 

kerjasama. 

 

 

WR 4 v v v v 
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   3.1.4.11. Meningkatkan 

jumlah mahasiswa asing 

sebagai wujud 

internasionalisasi Unpar. 

WR 4 v v v v 

 3.2. 

Meningkatkan 

kualitas 

penyelenggara

an tri-dharma 

3.2.1.  Proses 

belajar-mengajar 

3.2.1.1. Melaksanakan 

secara konsisten dan 

berkelanjutan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) 

WR 1 v v v v 

   3.2.1.2. Menindaklanjuti hasil 

evaluasi akreditasi institusi 

2012 (AIPT) dan 

menindaklanjuti hasil 

akreditasi Prodi-prodi 

WR 1 v v   

   3.2.1.3. Meneruskan 

pelaksanaan Audit Mutu 

Internal (AMI) terhadap setiap 

unit penyelenggara(an)  

WR 1  v v v 
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   kegiatan akademik serta 
melakukan monev terhadap 
temuan-temuan AMI. 

     

   3.2.1.4. Menjaga 

ketersediaan serta kualitas 

dan kualifikasi dosen 

WR 1 v v v v 

   3.2.1.5. Menjaga 

ketersediaan sarana-

prasarana, materi dan 

sumber pembelajaran 

(perpustakaan, e-journal , e- 

book, digital library), serta 

lingkungan kampus yang 

kondusif 

WR 1, 

WR 4 

 v v v 

   3.2.1.6. Melaksanakan 

metode pembelajaran/ 

pendidikan secara inovatif 

dan kreatif  (student-centered  

 

 

WR 1/ 

PIP 

v v v v 
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   learning,  e-learning, pedagogi 
reflektif, service-learning, dll), 

     

   3.2.1.7. Melakukan evaluasi 

MKU yang mengandung 

SINDU dan mengupayakan 

pengembangannya 

WR 1  v v  

   3.2.1.8. Secara regular dan 

berkelanjutan melakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap kurikulum, proses 

perkuliahan/ pembelajaran, 

metode evaluasi, dan 

pelaporan 

WR 1 v v v v 

   3.2.1.9. Melaksanakan 

secara konsisten sistem 

informasi/adminis trasi 

akademik termasuk 

pelaporan proses dan hasil 

pembelajaran ke PD Dikti  

WR 1 v v   
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   secara tepat waktu dan tepat 

informasi/data (akurat) 

     

  3.2.2. Penelitian 

dan Publikasi 

3.2.2.1. Secara regular 

menyempurnakan dan 

mensosialisasikan regulasi 

dan roadmap penelitian 

WR 4 v v v v 

   3.2.2.2. Secara terus 

menerus mengupayakan 

fasilitasi (dana/hibah, akses, 

dan insentif) bagi penelitian 

dan publikasi baik di jurnal 

nasional terakreditasi 

maupun jurnal internasional 

yang tersitasi (scopus) 

WR 4 v v v v 

   3.2.2.3. Secara 

berkelanjutan  mendorong 

penelitian yang   bersifat  

 

WR 4 v v v v 
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   multi/inter-disipliner dan 

pelibatan mahasiswa 

(S1/S2/S3) 

     

   3.2.2.4. Secara konsisten 

mendukung penelitian yang 

menghasilkan 

pengembangan keilmuan dan 

rekomendasi kebijakan (bagi 

pemerintah kota, provinsi, 

maupun nasional maupun 

masyarakat) untuk mengatasi 

persoalan dan tantangan 

pembangunan 

WR 4 v v v v 

  3.2.3.  

Pengabdian 

pada masyarakat 

3.2.2.5. Secara regular 

melakukan monev, penelitian 

dan publikasi. 

WR 4 v v v v 

   3.2.3.1. Secara regular 

menyempurnakan dan  

WR 4 v v v v 
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   mensosialisasikan regulasi 

dan roadmap pengabdian 

pada masyarakat 

     

   3.2.3.2. Secara terus 

menerus mengupayakan 

dukungan (dana/hibah, 

akses, insentif) bagi 

peningkatan jumlah dan mutu 

pengabdian 

WR 4 v v v v 

   3.2.3.3. Secara berkelanjutan 

mendorong pengabdian yang 

bersifat multidispliner dengan 

melibatkan para dosen dari 

berbagai disiplin ilmu maupun 

dari kalangan mahasiswa 

(S1, S2, S3) 

 

 

WR 4 v v v v 
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   3.2.3.4. Meningkatkan 

pengabdian yang ditujukan 

untuk mengatasi masalah-

masalah di kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat, maupun 

nasional dan internasional 

WR 4 v v v v 

   3.2.3.5. Secara regular 

melakukan monev, 

dokumentasi dan pelaporan 

kegiatan pengabdian pada 

masyarakat. 

WR 4 v v v v 

 4. Pengem 

bangan 

Organisasi: 

4.1. Pendirian 

Fakultas/Prodi 

baru 

 

4.1.1. Mempersiapkan 

pendirian Fakultas Seni dan 

fakultas lain (seperti 

Kependidikan dan 

Kesehatan) yang dipandang 

penting dan tepat. 

 

 

R v v   
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   4.1.2. Mempersiapkan 

kemungkinan pendirian Prodi 

baru (seperti Komunikasi, 

Sosiologi, atau yang lainnya) 

R  v v v 

  4.2.    

Reorganisasi 

fakultas 

4.2.1. Menjajaki kemungkinan 

penataan ulang fakultas dan 

reaktivasi/revitalisasi Jurusan 

atau Program Studi. Saat ini 

ada tujuh fakultas dengan 

kemungkinan dikelompokkan 

menjadi tiga atau menjadi tiga 

atau empat fakultas. 

R v v   

   4.2.2. Menata ulang Sekolah 

Pasca Sarjana (SPS) dengan 

ide SPS mengelola prodi-

prodi multidisiplin dan short 

courses/ trainings 

 

 

 

R v v   
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  4.3. Pengemban

gan kampus 

4.3.1. Mengupayakan 

pelaksanaan pembangunan 

Pusat Pembelajaran Arntz-

Geise (PPAG) sesuai dengan 

yang direncanakan 

R v v v  

   4.3.2. Mempersiapkan 

kebijakan tentang 

penggunaan PPAG sebagai 

pusat pembelajaran 

R, 

WR 2 

  v v 

   4.3.3. Mempersiapkan 

kebijakan kemungkinan 

sentralisasi administrasi 

universitas 

R  v v  

   4.3.4. Merencanakan 

pembahasan tentang 

pembangunan kampus baru 

yang lebih besar dan luas 

sesuai dengan tuntutan  

R  v v v 
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   pengembangan dan 

kemampuan universitas. 

     

R  - Rektor 

WR 1 - Wakil Rektor Bidang Akademik 

WR 2 - Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Sumberdaya 

WR 3 - Wakil Rektor Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan 

WR 4 - Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kerjasama 

 
 




