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KATA PENGANTAR 

Di tengah kejadian luar biasa akibat Pandemi Covid19, Universitas Padjadjaran telah mampu 
beradaptasi dan dapat menjaga reputasi akademik dengan menjalankan proses bisnis secara lebih 
efisien. Penyelenggaraan kegiatan akademik mengalami penyesuaian terhadap berbagai tantangan 
dan ketidakpastian dengan berbagai inovasi dengan penyesuaian anggaran untuk menjaga efisiensi 
dengan tetap mempertahankan keunggulan. Akan tetapi, jika Pandemik Covid19 masih 
menyebabkan ketidakpastian pada tahun 2022, maka realisasi pendapatan kemungkinan sulit 
tercapai sehingga akan dilakukan evaluasi untuk revisi pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.  
 
Untuk itu, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga 
Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Padjadjaran Tahun 2022 ini dapat 
disempurnakan. Usulan RKAT Tahun 2022 ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas 
Padjadjaran. 
 
Usulan RKAT 2022 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Unpad sebagaimana tercantum 
dalam Rencana Strategis Unpad 2020-2024 yang menjadi rujukan untuk dilaksakan pada tahun 
ketiga Renstra. Di dalamnya termuat gambaran berbagai kebutuhan anggaran belanja dan juga 
estimasi pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan 
pencapaian indikator kinerja Unpad tahun 2022. Usulan RKAT 2022 ini mengalami perubahan sesuai 
tuntutan program kerja untuk mewujudkan Unpad bereputasi dunia di tengah krisis berkepanjangan. 
Sebagian program kerja merupakan rangkaian kesinambungan dari upaya-upaya yang telah 
dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam RKAT Tahun 2021 dan program 
inovatif untuk akselerasi pencapaian reputasi akademik di tingkat internasional.  
 
Mengingat bahwa penyusunan Usulan RKAT ini merupakan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran tahun 2022 dalam rangka mencapai visi Unpad sebagai universitas bereputasi dunia dan 
berdampak pada masyarakat, maka kolaborasi berbagai elemen sivitas akademika dalam pencapaian 
indikator kinerja sangat kami harapkan. 
 

 

Bandung, 31 Oktober 2021 

Rektor, 

 

ttd 

 

RINA INDIASTUTI 
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ttd 
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Disetujui dan disahkan dalam 
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ttd 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Berdasarkan Renstra 2020-2024, agenda prioritas Unpad empat tahun ke depan dijabarkan dalam 
tagline Unpad MOTEKAR dalam mewujudkan Sapta Karsa (7S),  dengan perbedaan utama antara 
RKAT 2021 dan RKAT 2022 ialah adanya akselerasi pencapaian reputasi akademik di tingkat 
internasional melalui Program Rekognisi Akademik Universitas Padjadjaran (PRADJA BRATA), 
transformasi ICT dan akselerasi pencapaian ranking dunia tahun 2024, serta penguatan kapasitas 
dan kompetensi SDM unggul dengan menggunakan pendanaan baik dari dalam maupun luar Unpad 
menuju Unpad Hybrid University. 

Dengan rekognisi internasional yang semakin baik pada QS Asian University Ranking (AUR) dari 
peringkat 238 tahun 2021 menjadi 192 tahun 2022, peringkat 851 pada QS World University Ranking 
(QS WUR), dan masuk pemeringkatan Times Higher Education (THE) di akhir 2021, maka Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Universitas Padjadjaran Tahun 2022 ini disusun untuk mengakselerasi 
pencapaian Visi dan misi Unpad dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, yaitu menjadikan 
Unpad sebagai Universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat. 
 
Terdapat empat program prioritas yang akan akselerasi program kerja tahun 2022 meliputi: 

 Peningkatan kualitas akademik,  
 Peningkatan Rekognisi Nasional dan Internasional,  
 Persiapan Menuju Hybrid University  
 Peningkatan Kemandirian PTNBH 

 
Program peningkatan kualitas akademik akan difokuskan pada perolehan akreditasi internasional 
serta peningkatan mutu dan relevansi program studi melalui keterlacakan lulusan, 
terimplementasinya kurikulum berorientasi capaian pembelajaran bagian dari outcome based 
education (OBE); dan penguatan kemitraan utamanya bidang pendidikan, riset dan inovasi. 
 
Peningkatan Rekognisi Nasional dan Internasional akan difokuskan pada kegiatan untuk ketercapaian 
8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, sedangkan pada tingkat internasional 
akan difokuskan pada kegiatan untuk ketercapaian Indikator Pemeringkatan Internasional pada 
Quacquarelli Symonds (QS) dan Times Higher Education (THE). 
 
Persiapan Menuju Hybrid University akan difokuskan pada transformasi proses Pendidikan yang 
membutuhkan dukungan teknologi yang user friendly serta mampu menjangkau luas dan efisien. 
Pada tahun 2022 akan dipastikan bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran akan menjadikan 
proses penyampaian materi atau content kepada mahasiswa atau learner menjadi flexible, seamless 
and personal didukung oleh sistem administrasi dan manajemen pembelajaran yang handal. 
Transformasi digital yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan secara hybrid harus dikerjakan 
dan diselesaikan bermitra dengan penyedia jasa digital.  
 
Peningkatan Kemandirian PTNBH akan dipastikan setelah sebagian besar proses belajar mengajar 
dilakukan lebih efisien melalui hybrid, meluasnya sasaran pendidikan mendukung pembelajaran 
sepanjang hayat melalui MOOC, serta meningkatnya produktivitas riset dan inovasi dilengkapi 
dengan hilirisasi dan komersialisasi maka akan dampaknya adalah penguatan struktur pendapatan 
dan kemandirian PTNBH yang didukung oleh terjadinya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 
dosen dan tenaga kependidikan.  
 

Untuk keempat program tersebut telah ditetapkan target indikator kinerja yang sudah diselaraskan 
dengan target kinerja Renstra, target kinerja Dikti dan target kinerja Unpad Hybrid University. 
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Untuk membiayai program kerja pada tahun 2022 direncanakan bersumber dari pendapatan yang 
berasal dari APBN, dana dari mahasiswa (tuition), dana non tuition, dan dana abadi. Kebutuhan 
anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.365.885.209.000. Dana yang berasal dari APBN sebesar Rp. 
494.501.709.000,- (36.2%) dan Dana Non APBN sebesar Rp. 871.383.500.000,- (63.8%), dengan 
rincian: dana pendidikan 39.4%, kerjasama 11.5%, APBD 5.1%, usaha PTNBH 4.1%,  dan lainnya 
1.6%.  

Alokasi belanja terbesar untuk mendukung peningkatan kualitas akademik dan rekognisi 
internasional.  Rencana belanja tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.   

Tabel 1 Rencana Program dan Anggaran Tahun 2022 

*Catatan: Gaji Dosen termasuk operasional Pendidikan, gaji tendik masuk operasional perkantoran 

Dengan memanfaatkan kondisi keuangan Unpad yang semakin efisien di tahun 2021, maka substansi 
program kerja dan anggaran tahun 2022 bersifat mengakselerasi program prioritas dan memberi 
ruang pada program terobosan yang bersifat kolaboratif dan inovatif dalam kerangka Unpad Hybrid 
University 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Umum 

Universitas Padjadjaran (Unpad) didirikan pada tanggal 11 September 1957 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1957. Pendiriannya merupakan jawaban atas 

prakarsa para pemuka masyarakat Jawa Barat yang mengharapkan keberadaan suatu institusi 

pendidikan tinggi yang memungkinkan generasi muda Jawa Barat mempersiapkan diri 

menjadi generasi terpelajar di masa depan. Unpad telah menjadi harapan masyarakat Jawa 

Barat, bangsa Indonesia, dan masyarakat dunia dengan menghasilkan para cendekiawan dan 

profesional sebagai agen utama penggerak pembangunan. Pada saat ini, Unpad diharapkan 

menjadi salah satu perguruan tinggi Indonesia yang memiliki karakter sebagai universitas 

bereputasi dunia. 

 

 

Gambar 1 Transformasi Tata Kelola Universitas Padjadjaran 

 

Dalam mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan 

Tinggi, Unpad telah mengalami proses transformasi tata kelola kelembagaannya (Gambar 1). 

Unpad menerapkan pola pengelolaan kelembagaan sebagai institusi pendidikan tinggi 

pemerintah yang mengikuti pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya sejak didirikan 

hingga tahun 2008.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008 tanggal 15 

September 2008 Unpad ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Perubahannya 
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adalah pengelolaan keuangan dari Satker dengan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

menjadi PTN dengan Pengelolaan Keuangan BLU (PK-BLU). Hal ini memberikan peluang 

fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna 

jasa (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melihat perkembangan 

dalam reputasi akademik Unpad, Pemerintah memberikan mandat untuk bertransformasi dari 

PTN PK-BLU menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH). Dengan status ini, Unpad diberikan 

otonomi yang lebih luas, namun dituntut capaian luar biasa dan pengelolaan institusi yang 

transparan dan akuntabel. 

Pada tahun 2014 terbit PP Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad Sebagai 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Penetapan tersebut menjadikan Unpad 

mempunyai otonomi dalam pengelolaan akademik dan keuangan. Tahun 2015 dan 2016 

merupakan masa transisi menuju pelaksanaan pengelolaan sebagai PTNBH. Pada tahun 2017, 

Unpad sepenuhnya melaksanakan pengelolaan sebagai PTNBH.  

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Padjadjaran memiliki 

otonomi dalam pengelolaan proses bisnis dan melakukan inovasi di berbagai aspek. Arah 

kebijakan dan strategi Universitas Padjadjaran diarahkan pada transformasi menuju Hybrid 

University yang akan bisa mewadahi tujuan luhur dari perguruan tinggi yang 

diimplementasikan dalam bentuk tridharma perguruan tinggi dan juga bisa lebih responsif 

terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat luas. Meskipun demikian, Unpad tetap 

akan merevitalisasi dan menggelorakan ciri khas akademik Unpad yang telah dirumuskan oleh 

para tokoh terdahulu berupa Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan 

Hidup dalam Pembangunan Nasional”. PIP ini merupakan suatu pendekatan universal yang 

khas dari Unpad yang akan menjadi kerangka dasar dari pembentukan suasana akademik di 

Unpad dan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat 

inovatif untuk meningkatkan peran dan dampak bagi masyarakat luas. 

Sejak tahun 2020, dengan terjadinya kejadian luar biasa Pandemi Covid19, masyarakat 

berharap agar Unpad tetap menghasilkan lulusan yang berketerampilan tinggi (high skill), 

bukan hanya relevan dengan kebutuhan dunia kerja tetapi juga menghasilkan lulusan yang 

mampu menyiapkan lapangan kerja. Unpad telah didorong untuk beradaptasi dengan kondisi 

Pandemik melalui berbagai inovasi dalam pembelajaran dan riset dengan kombinasi daring 

dan luring (hybrid) untuk tetap bisa berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan 

dan difusi teknologi (agent of knowledge and technology transfer), yang berdampak pada 

pengembangan ekonomi masyarakat dan bangsa untuk kesejahteraan dan kemaslahatan 

bersama yang berkelanjutan (agent of economic development for sustainable prosperity) 

melalui peranan lulusan unggul di masyarakat. Dengan pengalaman hybrid tersebut, pada 
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tahun 2021 Unpad menyatakan diri untuk mulai bertransformasi menjadi Unpad Hybrid 

University. 

B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran 

Pada Renstra sebelumnya (Renstra 2015-2019), Visi Unpad adalah "menjadi Universitas Riset 

dan Berdaya Saing Regional di akhir tahun 2019". Hal ini telah dicapai dengan keberhasilan 

Unpad menduduki peringkat 225 QS AUR 2019 dan #651-700 QS WUR 2019. Dengan 

memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat nasional dan global serta arah 

kebijakan pengembangan pendidikan tinggi dari Kementerian terkait, Pada Renstra 2021-

2024, Visi Unpad adalah menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada 

Masyarakat pada akhir tahun 2024. Upaya pencapaian visi tersebut akan diwujudkan 

dengan memanfaatkan beberapa agenda strategis di tingkat lokal, nasional, dan global, yang 

meliputi: 

1. Transformasi sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan menjadi human capital 

unggul  

Sistem perencanaan dan rekrutmen SDM dilakukan untuk mendapatkan ketepatan jumlah 

dan kompetensi dosen dan tendik. Untuk pemetaan prospek karir SDM, telah didirikan 

pusat asesmen dan pengembangan SDM yang memberikan asesmen bagi SDM yang akan 

promosi jabatan struktural dan fungsional. Selain itu dilakukan digitalisasi atas sistem 

administrasi dan kinerja SDM untuk memprospek SDM yang akan studi lanjut tepat waktu, 

pengumpulan poin prestasi dan kinerja, dan penghitungan remunerasi untuk mendorong 

produktivitas yang berkelanjutan. Peningkatan kinerja SDM harus mampu menghasilkan 

nilai tambah bagi kemajuan Unpad dan masyarakat. 

Pengelolaan atau manajemen SDM dosen dan tenaga kependidikan sebagai aset Unpad 

didasarkan atas manajemen kinerja dan produktivitas SDM melalui skema pembiayaan 

yang dirancang untuk employee engagement, pengembangan talenta, pelatihan, mentoring, 

dan sertifikasi. 

2. Inovasi dan relevansi program studi dalam menghasilkan sumber daya manusia 
lulusan berketerampilan tinggi (high skill) yang dibutuhkan masyarakat 

Inovasi dalam pengembangan program studi penting dilakukan agar ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah dipelajari mahasiswa dan lulusan sejalan dengan perkembangan 

keilmuan di era digital (Era RI 4.0) dengan prodi mitra dalam atau luar negeri. Relevansi 

program studi terletak pada kesesuaian kurikulum terhadap kebutuhan pengguna kerja 

dan peluang penciptaan pekerjaan di masa kini dan masa depan, disertai oleh pembaruan 

materi dan metode ajar. Untuk itu kurikulum harus bersifat fleksibel dan inovatif terutama 
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dalam memperoleh sumber pembelajaran, pilihan teknologi pembelajaran, dan integrasi 

hard skill dan soft skill. Merujuk The Future of Jobs Report, World Economic Forum (2018), 

muatan soft skill yang dibutuhkan dengan proporsi disesuaikan kebutuhan bidang ilmu, 

meliputi cognitive ability, system skills, content skills, process skills, dan social skills serta 

minat kewirausahaan.  

Mutu program studi dinilai antara lain melalui akreditasi nasional dan internasional, 

prestasi mahasiswa, dan pengembangan keilmuan dan profesi. Unpad akan 

mengembangkan program studi pascasarjana menitikberatkan pada integrasi pendidikan 

dan Riset, program studi di luar kampus utama (PSDKU) dan sekolah vokasi 

memperbanyak muatan kerja praktek (Internship), sertifikasi dan keterampilan. Prodi 

vokasi (sarjana terapan) yang tersebar di Fakultas akan digabungkan ke dalam sekolah 

vokasi dengan tujuan standarisasi mutu dan efisiensi. Sekolah vokasi dimungkinkan 

menyelenggarakan kursus non degree dengan topik beberapa modul yang praktis yang 

diambil dari kurikulum program studi vokasi. 

3. Pengembangan dan penerapan IPTEK yang bermitra dan digunakan industri, 
pemerintah, dan masyarakat. 

Unpad akan fokus pada pengembangan dan penerapan IPTEK berdasarkan keunggulan 

bidang riset dan hasil inovasi yang sudah mampu bermitra dengan industri, pemerintah, 

dan masyarakat dan telah memunculkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, melalui 

skema dan hibah yang berorientasi pada publikasi, sitasi dan HKI, dan outcome yang 

terekognisi internasional. Keunggulan atas penguasaan bidang IPTEK tersebut harus 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat (tridharma) dan jejaring kemitraan secara 

berkesinambungan. Untuk mendorong inovasi, peran KST dan pusat unggulan di 

tingkatkan. Selain itu, untuk mendukung kemajuan Jawa Barat, Unpad akan 

mengoptimalkan fungsi Institut Jawa Barat. 

4. Peningkatan penerimaan selain UKT/SPP/DP untuk kemandirian dan 
pengembangan institusi. 

Diversifikasi sumber pendanaan selain sumber mahasiswa harus dilakukan melalui 

peningkatan kerja sama Tridharma perguruan tinggi dan optimalisasi aset yang tersebar 

di kampus utama Bandung, Jatinangor, Garut, Pangandaran, dan Arjasari. Sumber 

pendanaan untuk investasi pengembangan infrastruktur dan peralatan dimungkinkan 

bersumber dari CSR perusahaan, pemerintah daerah, SBSN, dan bantuan luar negeri. 

Pengembangan usaha diarahkan pada komersialisasi hasil inovasi dengan platform digital 

dan kemitraan. Akselerasi Kawasan Sain dan Teknologi (KST) didukung fungsi inkubator 
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bisnis diarahkan untuk menumbuhkan bisnis IPTEK yang menghasilkan kesejahteraan 

pegawai dan sebagian untuk menambah pendapatan Unpad. Untuk melakukan akselerasi 

peningkatan perolehan dana yang bersumber dari kerja sama dan layanan masyarakat, 

badan usaha atau unit usaha diberikan kewenangan pengelolaan keuangan yang sistemnya 

terintegrasi dengan universitas.  

Pendirian badan usaha atau unit usaha komersial yang dimiliki Unpad berfokus pada 

bidang non akademik bertujuan untuk menambah pendapatan Unpad, diselenggarakan 

dengan mengundang investor. Pengumpulan dana abadi (endowment fund) akan dilakukan 

dari penyisihan surplus dan dari donasi hasil kemitraan dengan alumni dan industri. 

5. Penerapan tata kelola yang baik dan pengintegrasian sistem informasi guna 
mengefektifkan otonomi akademik dan non akademik. 

Pengelolaan universitas yang baik (good university governance) dengan menerapkan 

standar penyelenggaraan akademik dan non akademik terintegrasi berbasis teknologi dan 

sistem informasi akan meningkatkan kapasitas pengelolaan organisasi secara efektif, 

efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu dibutuhkan organisasi universitas yang 

fleksibel dan tepat ukuran yang didukung oleh semangat kecepatan kerja menghasilkan 

kualitas layanan terbaik untuk menjalankan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi dibutuhkan leadership yang kuat pada setiap jenjang jabatan, internalisasi 

budaya RESPECT, produktivitas PTNBH dan fungsi check and balance. 

6. Fokus kegiatan internasionalisasi untuk masuk dalam 500 Universitas top dunia. 

Inisiasi sistem perangkingan dalam skema WUR dan perangkingan yang diakui dunia 

dilakukan melalui Program Rekognisi Akademik Universitas Padjadjaran (PRADJA BRATA) 

dengan integrasi dan updating data terkait parameter QS star dan QS intelligent. Informasi 

yang dibutuhkan terkait ekspose universitas dan fakultas, realisasi kemitraan 

internasional, publikasi internasional, dan outcome pendidikan yang diakui internasional. 

Internasionalisasi program studi akan dirintis untuk mencapai perangkingan prodi (rank 

by subject) secara internasional. Pengembangan kurikulum berstandar internasional akan 

memudahkan untuk perolehan akreditasi prodi dari lembaga internasional bereputasi. 

Kemitraan dengan perguruan tinggi di dunia melalui joint curriculum, double degree, 

faculty and student exchange, joint research and publication, dan lainnya akan 

dikembangkan secara efektif. 

 

Misi Unpad: 

1)  Mewujudkan academic excellence dan memperoleh rekognisi nasional dan internasional;  
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2) Meningkatnya relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat;  

3) Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan 
strategis;  

4) Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada 
masyarakat Jawa Barat dan Indonesia;  

5) Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas 
dalam pengelolaan keberlanjutan Universitas.  

Dalam rangka mewujudkan misi Unpad dalam Renstra 2020-2024, telah ditetapkan 6 (enam) 

tujuan yaitu:  

1) Tercapainya keberlanjutan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan 
merespons perubahan global;  

2) Tercapainya lulusan berdaya saing internasional yang berkarakter dan menjunjung 
budaya lokal;  

3) Tercapainya hasil riset dan inovasi unggul yang terekognisi internasional berlandaskan 
Pola Ilmiah Pokok;  

4) Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh tata kelola yang baik dan 
kemitraan strategis di dalam dan luar negeri; 

5) Terwujudnya peningkatan kontribusi untuk pembangunan Jawa Barat dan Indonesia 
berbasis kualitas dan relevansi pengembangan iptek dan inovasi; 

6) Tercapainya pengakuan atas reputasi Unpad berskala Internasional. 

 

Tujuan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:  

1) Tercapainya keberlanjutan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan 
merespons perubahan global; Indikator: Persentase Sumber Daya Manusia dengan 
Status Aktif pada SIAT 98% . 

2) Tercapainya lulusan berdaya saing internasional yang berkarakter dan menjunjung 
budaya lokal; Indikator: Persentase Mahasiswa Lulus Tepat Waktu berdasarkan data 
SIAT 80%. 

3) Tercapainya hasil riset dan inovasi unggul yang terekognisi internasional berlandaskan 
Pola Ilmiah Pokok; Indikator: Persentase Autocitation terhadap Total Citatition tidak 
lebih dari () 1%. 

4) Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh tata kelola yang baik dan 
kemitraan strategis di dalam dan luar negeri; Indikator: Prosentase Penggunaan Dana 
Non APBN terhadap Total Anggaran tidak kurang dari () 50%  

5) Terwujudnya peningkatan kontribusi untuk pembangunan Jawa Barat dan Indonesia 
berbasis kualitas dan relevansi pengembangan iptek dan inovasi; Indikator: Persentase 
Mahasiswa Asal Jawa Barat terhadap total mahasiswa tidak kurang dari () 25% 

6) Tercapainya pengakuan atas reputasi Unpad berskala Internasional. Indikator: Posisi (P) 
QS atau THE WUR Unpad per tahun (n) meningkat lebih baik (Pn<Pn-1). 
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Visi dan tujuan tersebut direalisasikan melalui 6 (Enam) sasaran strategis yang terdiri atas: 

1) Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing 
global; 

2) Meningkatnya relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 

3) Meningkatnya kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi dan 
pemberdayaan aset menggunakan kemitraan pentahelix; 

4) Meningkatnya kontribusi Unpad untuk daya saing Jawa Barat dan Indonesia yang 
memberikan dampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat; 

5) Menerapkan tata kelola yang baik dan kemandirian kelembagaan; 

6) Mewujudkan rekognisi global atas kinerja dan inovasi penyelenggaraan tridharma 
perguruan tinggi. 

Pada periode 2020-2024, enam sasaran strategis tersebut akan diimplementasikan 

melalui semangat dan budaya kerja “Unpad MOTEKAR dalam Mewujudkan Sapta Karsa (7S)” 

dengan kerangka kelembagaan Unpad Hybrid University. MOTEKAR (Mandiri, Otonom, 

Transformatif, Elegan, Kreatif, Adaptif, dan Relevan) merupakan rangkuman program 

strategis periode Renstra 2021-2024 dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dapat 

dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis (SS)/Indikator 
Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 

Baseline 
2020 

Target 
Ket 

2021 2022 2022 2023 2024 

 SS 1: Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing global 

INDIK
ATOR 

1 Persentase Dosen S3* 45 47 50 55 60 65 Kumulatif 

2 Persentase Dosen Guru 
Besar* 7 8 9 10 11 12 Kumulatif 

3 Jumlah Dosen yang publikasi 
pada jurnal internasional 
bereputasi* 

791 900 1000 1100 1300 1500 Nominal 

4 Jumlah Dosen yang memiliki 
sitasi internasional* 

581 700 800 900 1000 1100 Nominal 

5 Jumlah Dosen yang terlibat 
dalam pembelajaran daring* 

93 150 220 380 500 650 
Nominal 

 

6 Persentase Tenaga 
Kependidikan yang memiliki 
kemampuan berbahasa 
asing* 

N/A 10 20 30 40 50 Kumulatif 

7 Jumlah Tenaga 
Kependidikan yang memiliki 
sertifikat ICT* 

61 150 200 250 300 350 Nominal 

8 Jumlah Dosen yang 
mengikuti inbound/outbound 
exchange 

N/A 20 40 60 80 100 Nominal 

9 
Jumlah talent yang mengikuti 
pelatihan kepemimpinan 

N/A 100 140 180 220 260 Kumulatif 

         

 SS 2: Meningkatnya relevansi dan integrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. 

INDIK
ATOR 

1 Persentase lulusan yang 
cepat bekerja atau 
menciptakan pekerjaan* 

65 70 73 75 78 80 Nominal 

2 Persentase Kepuasan 
Pengguna Lulusan* 

N/A 70 74 76 78 80 Nominal 

3 Jumlah Program Studi yang 
menyelenggarakan 
hybrid/blended learning 

N/A 5 10 20 40 50 Nominal 

4 Persentase Lulusan 
S1/Vokasi yang bersertifikat 
kompetensi/profesi 

7 12 15 20 25 30 Nominal 

5 Jumlah prestasi mahasiswa 
memperoleh medali emas di 
tingkat nasional/ 
internasional* 

5 7 10 25 20 25 Nominal 

6 Persentase Mahasiswa 
Pascasarjana* 

20 20 22 24 26 30 Nominal 

7 Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti Student Exchange 

161 25 150 250 350 450 Nominal 
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8 Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pelatihan soft 
skills* 

N/A 1000 2000 3000 4000 5000 Nominal 

9 Jumlah Sekolah/Fakultas 
Vokasi 

N/A 0 1 1 1 1 Nominal 

 
 

SS 3: Terwujudnya kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi menggunakan 
kemitraan pentahelix 

INDIK
ATOR 

1 Jumlah Publikasi pada Jurnal 
Internasional* 747 1100 1300 1500 1800 2000 Nominal 

2 Jumlah Gagasan yang 
menjadi produk kebijakan 
publik 

N/A 5 10 20 30 40 Kumulatif 

3 
 

Jumlah Inovasi Hasil Riset 
dengan TKT minimal 7 38 45 60 75 90 105 Nominal 

4 Jumlah Nilai Kontrak Riset 
Pusat Unggulan Ipteks (M) 

N/A 35 70 105 140 185 Nominal 

5 Tingkat Maturitas KST Pratama Pratama Pratama Madya Madya Utama Kumulatif 

6 Jumlah Kegiatan 
Pengabdian pada 
Masyarakat* 

453 600 700 800 900 1000 Kumulatif 

 
SS 4: Meningkatnya kontribusi Unpad untuk daya saing Jawa Barat dan Indonesia yang 
memberikan dampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. 

INDIK
ATOR 

1 Jumlah riset yang menjawab 
isu pembangunan 
 

N/A 5 10 15 20 25 Nominal 

2 Jumlah pengabdian pada 
masyarakat yang menjawab isu 
pembangunan 
 

N/A 50 60 70 80 90 Nominal 

         

          

 SS 5 : Mewujudkan rekognisi global atas kinerja dan inovasi penyelenggaraan tridharma perguruan 
tinggi 

INDIK
ATOR 

1 Ranking QS WUR 751-800 651-700 601-650 551-600 501-550 451-500 Nominal 

2 Ranking THEs WUR N/A <1000 <950 <900 <850 <800 Nominal 

3 
Jumlah Prodi Terakreditasi 
Unggul (A)* 

119 130 140 150 160 170 Kumulatif 

4 
Jumlah Prodi Terakreditasi 
Internasional * 

3 15 20 30 40 50 Kumulatif 

5 Jumlah Mahasiswa Asing* 308 500 700 900 1100 1300 Kumulatif 

6 Jumlah Dosen Asing* 6 55 100 150 200 250 Kumulatif 

7 
Jumlah Jurnal Terindeks 
Global 

0 1 1 2 2 3 Kumulatif 

8 
Jumlah Sitasi (tiga tahun 
terakhir)* 

9000 11000 13500 16500 20000 24000 Kumulatif 

 
SS 6 : Mewujudkan tata kelola yang baik yang mendukung kemandirian dan kemajuan 
berkelanjutan 

INDIK
ATOR 

1 Persentase Fasilitas 
Pendidikan yang ter-
standard 

N/A 40 50 60 70 80 Kumulatif 

2 
Persentase Dana Riset 
terhadap Total Pendapatan 

25 25 25 25 25 25 Nominal 
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3 
Persentase Dana 
Masyarakat terhadap total 
pendapatan 

55 58 61 64 67 70 Nominal 

4 
Pendapatan hasil usaha 
PTNBH 

10M   20M 40M 60M 80M 100M Nominal 

5 
Jumlah dana kerjasama 
Penelitian dan PPM* 

100M 170M 200M 230M 260M 300M Nominal 

6 Endowment Fund N/A 10M 20M 30M 40M 50M Nominal 

7 
Persentase Kinerja 
Reformasi Birokrasi 

N/A 80 80 80 80 80 Nominal 

8 Akreditasi Institusi A A A A A A Kumulatif 

9 
Opini Penilaian Laporan 
Keuangan oleh Auditor 
Publik 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP Kumulatif 

Catatan:  *  Indikator Kinerja Utama (IKU),  
  Tanpa bintang Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 

 

SS 1: Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing 
global 

Untuk mencapai target Unpad sebagai peringkat 500 universitas kelas dunia (World Class 

University) pada tahun 2024 diperlukan penguatan dalam aspek Sumber Daya Manusia yang 

memiliki standar kompetensi dan daya saing di tingkat global. Sasaran strategis ini ditujukan 

secara khusus untuk peningkatan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan. 

Indikator kualitas Dosen yang menjadi parameter rekognisi akademik universitas adalah 

jabatan akademik, kualifikasi pendidikan doktor, inovasi pengajaran dan kualitas 

publikasi, dan dosen kampus merdeka. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Unpad akan 

mengoptimalkan percepatan penambahan jumlah dosen dengan kualifikasi S3 dan Dosen 

dengan jabatan akademik Guru Besar. Hasil analisis data menunjukkan bahwa untuk 

mempercepat hal ini diperlukan adanya peningkatan dalam segi kuantitas dan kualitas karya 

ilmiah dosen melalui berbagai program hibah riset, pemetaan studi lanjut dan bantuan studi 

lanjut serta skema studi lanjut yang terintegrasi dengan publikasi seperti program ALG, Riset 

Doktor Dosen Unpad dan beberapa skema lainnya. 

Untuk program pengembangan kompetensi dalam pembelajaran yang menuntut adanya 

digitalisasi dan menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID19, beberapa program 

peningkatan kapasitas untuk dosen akan dilakukan secara kontinyu, yaitu: (1) Digital 

Teaching Skills Workshop: E-Material Production, (2) Digital Teaching Skills Workshop:Google 

Classroom Series, dan (3) Digital Teaching Skills Workshop: LMS LiVE Unpad Series. 

Pihak yang juga memiliki peran penting dalam pencapaian sasaran strategis Unpad adalah 

tenaga kependidikan yang harus memiliki kesiapan untuk mendukung Unpad menjadi WCU. 

Pengembangan kapasitas tendik diarahkan kepada dua hal utama yaitu ICT dan Bahasa 
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Inggris. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi ICT saat ini tengah 

dikembangkan dalam bentuk sertifikasi ICT dengan 2 kategori: (1) Sertifikasi level 

institusi/Unpad dan (2) Sertifikasi level nasional dan Internasional. Untuk level institusi akan 

dilakukan (1) Pelatihan Pengelola Website Fakultas, (2) Pelatihan Host Video Conference untuk 

Operator Fakultas dan Direktorat, dan (3) Pelatihan Mengelola Pembelajaran Daring: LMS LiVE 

Unpad. Adapun sertifikasi ICT pada pada level nasional diarahkan pada sertifikasi dari institusi 

terakreditasi seperti Telkom, Amazon Web Service (AWS), Google, atau Microsoft. Dalam hal 

pengembangan kemampuan bahasa Inggris, Direktorat SDM bekerjasama dengan Pusat 

Bahasa Fakultas Ilmu Budaya menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bersertifikat 

dengan durasi program selama 3 bulan.  

SS 2: Meningkatnya relevansi dan integrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. 

Target beberapa indikator pada parameter relevansi dan integrasi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat ini ditentukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 

prediksi target kinerja dari Kemendikbud Ristek. Indikator persentase lulusan cepat bekerja, 

persentase lulusan bersertifikat kompetensi, jumlah prestasi mahasiswa, persentase 

mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa (student exchange) dalam kerangka 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), selain didasarkan pada prediksi target kinerja 

dari kementerian, juga dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid19 yang 

menghambat pelaksanaan berbagai aktivitas kegiatan kemahasiswaan, seperti perlombaan 

kemahasiswaan dan pertukaran mahasiswa. Saat ini hampir seluruh kegiatan pertukaran 

mahasiswa ditunda baik oleh universitas mitra, maupun oleh Pihak Kedutaan. Selain itu, 

terdapat pula penajaman indikator, seperti pada prestasi mahasiswa yang sebelumnya 

menekankan pada jumlah mahasiswa, saat ini menekankan pada jumlah prestasi yang diraih.  

SS 3: Terwujudnya kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi menggunakan 
kemitraan pentahelix 

Target kinerja pada parameter kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi 

menggunakan kemitraan pentahelix ini ditentukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun 

2021 dan prediksi target kinerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang 

dicantumkan pada kontrak kinerja Rektor. Prediksi ini menjadi dasar penentuan target pada 

kinerja publikasi di jurnal internasional bereputasi, riset dengan TKT minimal 7, dan jumlah 

kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kinerja jumlah gagasan yang menjadi kebijakan publik 

dan kinerja nilai kontrak riset dari pusat unggulan merupakan target kinerja baru yang 

sebelumnya tidak ada. Dengan pertimbangan waktu yang tidak singkat untuk sebuah 

gagasan/inovasi dapat resmi digunakan dalam kebijakan publik, Unpad menargetkan 10 

gagasan/inovasi yang menjadi kebijakan publik pada tahun 2022. Demikian pula pada kinerja 
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kontrak riset pusat unggulan, karena tidak semua Pusat Unggulan di Unpad dibentuk untuk 

kebutuhan riset, pada tahun 2022 Unpad mentargetkan 70M dari kontrak riset Pusat Unggulan 

untuk selanjutnya meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 

SS 4: Meningkatnya kontribusi Unpad untuk daya saing Jawa Barat dan Indonesia yang 
memberikan dampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Kinerja jumlah riset dan jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjawab isu 

pembangunan merupakan target kinerja baru pada Renstra Unpad yang sebelumnya tidak 

ada. Dengan menggunakan definisi bahwa riset dan pengabdian pada masyarakat yang 

menjawab isu pembangunan adalah kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat yang 

hasilnya dapat langsung diimplementasikan, maka pada tahun 2022 ini dengan 

mempertimbangkan sebagian besar aktivitas riset di Unpad masih pada aktivitas riset dasar, 

Unpad mentargetkan terdapat paling tidak 5 hasil riset Unpad yang dapat langsung 

diimplementasikan di masyarakat. Sementara pada kegiatan pengabdian pada masyarakat, 

saat ini Unpad mempunyai program pengabdian yang mendukung kegiatan KKN 

kewirausahaan dimana capaian dari kegiatan tersebut adalah komersialisasi dari produk 

desa, maka Unpad menargetkan pada tahun 2022 ini paling tidak terdapat 50 kegiatan 

pengabdian pada masyarakat yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini. 

SS 5: Mewujudkan rekognisi global atas kinerja dan inovasi penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi 

Indikator kinerja pada reputasi akademik di tingkat global merupakan dampak dari resultan 

baiknya pengelolaan kelembagaan secara komprehensif. Ranking QS dan THEs WUR 

merupakan indikator yang paling luas digunakan secara global yang ditentukan secara 

kuantitatif melalui parameter standar yang terukur. Sesuai target dalam Renstra tahun 2022, 

ranking adalah 601+ dan dibawah 900+ masing-masing untuk QS dan THEs WUR. 

Pencapaian target ini cukup berat sehingga membutuhkan dukungan program agar dapat 

mendongkrak posisi sekarang pada rank 801-900 dan 1100+ ke target Renstra. 

Saat ini Jumlah Program Studi terakreditasi A pada tahun 2022 yang akan ditargetkan 

sebanyak 140 diantaranya 20 program studi harus Terakreditasi Internasional pada tahun 

2022 dan menjalin double degree, joint degree, dan Kerjasama internasional lainnya, 

sehingga Jumlah Mahasiswa Asing dan Dosen Asing akan meningkat.  

 

SS 6: Mewujudkan tata kelola yang baik yang mendukung kemandirian dan kemajuan 

berkelanjutan 

Sebagai hasil transformasi menjadi PTN-BH, Unpad memiliki kewajiban untuk meredesain 

tata kelola dan proses bisnisnya agar bisa menjadi perguruan tinggi negeri yang menerapkan 
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Good University Governance (GUG) dengan mengintegrasikan semua sistem secara digital 

yang bisa mendukung kemandirian secara finansial. Untuk penerapan GUG Unpad secara 

digital telah memiliki peta jalan tranformasi digital sehingga menciptakan birokrasi yang 

transparan, akuntabel, profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, 

bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Praktek baik untuk 

mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam tata kelola Unpad diterjemahkan dalam 

bentuk penyempurnaan proses bisnis Unpad dan menjadikan Unpad sebagai Zona Integritas 

menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). 

Dalam hal kemandirian finansial, perlu adanya rencana strategis untuk mendorong income 

dari berbagai sumber daya yang dimiliki Unpad dan juga pemanfaatan aset yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan jumlah kerjasama dengan berbagai pihak akan 

dikuatkan dengan adanya penyempurnaan peraturan tentang kerjasama, selain itu adanya 

Satuan Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor No. 1 tahun 2020  diharapkan akan 

menjadi motor pendorong penambahan income untuk Unpad. Di sisi lain, Unpad saat ini 

sedang merancang mekanisme pengelolaan Endowment Fund yang nantinya bisa dikelola 

secara profesional dan menjadi salah satu kekuatan Unpad untuk bisa mandiri secara 

finansial.   
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BAB II 

KINERJA TAHUN 2021, 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 

 

A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran 

1. Kondisi Internal 

Berdasarkan data BAN PT dan LAM PT, pada tahun 2021 Unpad menyelenggarakan 

176 program studi, yang tersebar pada 16 Fakultas dan 1 Sekolah Pascasarjana. Dari 

seluruh program studi aktif, 127 program studi terakreditasi A, 42 program studi 

terakreditasi B, 1 program studi terakreditasi C dan 6 program studi baru dengan 

akreditasi baik. Salah satu indikator menjadi universitas bereputasi dunia adalah 

dengan memiliki program studi yang terakreditasi internasional. Hingga saat ini, 

Unpad memiliki 14 prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah terakreditasi 

internasional ABEST21, 1 prodi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

terakreditasi Royal Society of Chemistry (RSC), dan 5 prodi di Fakultas Farmasi 

diakreditasi dari ASIIN. 

 

 

 

Gambar 2 Akreditasi Prodi 

 

Berdasarkan data SIAT tanggal 19 Oktober 2021, jumlah mahasiswa aktif yang 

melakukan registrasi pada semester ganjil tahun Akademik 2021/2022 adalah 

34.803 orang. Jumlah tersebut menyebar pada jenjang program studi dengan 
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distribusi seperti pada Gambar 3. Jumlah mahasiswa pada jenjang sarjana 

merupakan mayoritas mahasiswa aktif dengan proporsi 75% dari jumlah 

mahasiswa total. Selain itu terdapat mahasiswa sarjana terapan (DIV), magister, 

doktor, profesi dan spesialis. 

 

 

 

Gambar 3 Jumlah Mahasiswa 

 

Sejak Pandemik Covid-19, kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan dilakukan 

secara daring dari rumah pada bulan Maret 2020. Layanan kepada dosen, 

mahasiswa dan masyarakat dilaksanakan kombinasi online dan tatap muka, 

fasilitas umum di kampus ditutup, dan layanan perpustakaan dapat diakses dari 

rumah. Sejak bulan September 2021 mulai dibuka bertahap pemanfaatan 

laboratorium untuk riset dosen dan tugas akhir mahasiswa.   

Dalam menghadapi era digital dan tuntutan dunia kerja, sudah dilakukan 

pembaharuan kurikulum dengan tujuan mencetak mahasiswa dan lulusan menjadi 

SDM unggul, adaptif dan lincah (agile). Penerapan kurikulum yang didukung 

pemanfaatan teknologi pembelajaran adalah dalam kerangka merdeka belajar – 

kampus merdeka. Mahasiswa mulai dapat mengambil mata kuliah dari kampus 

lain, dan sebaliknya secara online. Mahasiswa dan lulusan harus memiliki 

kompetensi yang kuat dan sejumlah skill baru yang memadukan keterampilan 

fisik-digital-virtual.  
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Sumber Daya Manusia (SDM) Unpad terdiri atas dua komponen utama, yaitu dosen 

dan tenaga kependidikan. Kedua komponen utama SDM ini merupakan human 

capital yang harus diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Transformasi juga sedang berlangsung pada sosok 

dosen dan tenaga kependidikan yang dituntut menjalani adaptasi untuk 

menggunakan internet of things, jaringan mesin dan aplikasi yang cerdas dengan 

bantuan teknologi informasi dan perluasan jejaring untuk mengakselerasi kinerja 

pengajaran serta riset dan inovasi yang mengungkit reputasi akademik. 

Berdasarkan data SIAT tanggal 20 Oktober 2021, Unpad memiliki sumber daya 

dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar sebanyak 167 (8%) orang dan 

dosen yang memiliki kualifikasi akademik Doktor sebanyak 966 (46%) orang dari 

total 2090 orang. Sedangkan tenaga kependidikan telah memiliki jabatan 

fungsional khusus antara lain arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan 

pranata laboratorium pendidikan.  

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, dosen dengan jabatan akademik 

Guru Besar bertambah secara signifikan, meskipun target yang ditetapkan belum 

tercapai. Hal ini disebabkan jumlah Guru Besar yang purna bhakti rata-rata 

berkurang sebanyak 7 (tujuh) orang/tahun. Dengan demikian, dibutuhkan 

program akselerasi untuk meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi 

akademik Guru Besar tersebut melalui riset yang unggul dan menghasilkan jurnal 

internasional bereputasi tinggi sebagai persyaratan utama. 

Dengan demikian, Unpad mengembangkan berbagai skema riset, baik yang 

menggunakan dana Unpad (Hibah Internal Unpad, HIU), maupun menggunakan 

dana eksternal. HIU diarahkan kepada lima pilar pengembangan riset antara lain 

(1) Pilar Pangan, (2) Pilar Kesehatan, (3) Pilar Energi, (4) Pilar Lingkungan, dan 

(5) Pilar Kebijakan Budaya dan Informasi. Pelaksanaan penelitian difasilitasi oleh 

laboratorium-laboratorium atau departemen/prodi pada fakultas-fakultas, pusat 

unggulan, dan pusat riset, dan pusat studi.  

Seluruh kegiatan riset dikoordinasikan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada 

Masyarakat (DRPM). Hasil-hasil riset Unpad telah dipublikasikan di jurnal-jurnal 

ilmiah tingkat nasional dan internasional. Untuk pemanfaatan hasil riset oleh 

masyarakat luas secara optimal, Unpad akan terus mendorong dan memfasilitasi 

seluruh sivitas akademika menghasilkan inovasi hasil riset yang bermanfaat dan 

berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk upaya-upaya untuk melakukan 
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hilirisasi produk riset melalui inkubator bisnis di bawah Direktorat Inovasi dan 

Korporasi.  

Dalam mewujudkan kebermanfaatan dan dampak bagi masyarakat, dukungan tata 

kelola yang baik serta kelembagaan yang kuat merupakan hal yang penting dalam 

institusi sebagai learning organization. Sebagai PTN-BH Unpad mempunyai 

otonomi akademik dan non-akademik yang lebih luas. Otonomi ini diberikan 

sebagai hak dengan kewajiban melaksanakannya secara transparan dan akuntabel 

untuk keunggulan mutu dan pencapaian reputasi akademik di tingkat 

internasional. Unpad ranking #192 QS AUR 2022, #851-1000 QS WUR 2022 dan 

ranking #1001+ pada Times Higher Education (THEs WUR). Perubahan peringkat 

disebabkan oleh adanya indeks persaingan global yang sangat ketat untuk menjadi 

universitas terbaik.  

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Unpad sebagai PTN-BH dapat 

dibuktikan dengan fungsi check and balance yang dilakukan oleh Senat Akademik 

(SA) dan Majelis Wali Amanat (MWA) untuk masing-masing otonomi akademik 

dan non akademik. Otonomi non akademik yang lebih luas adalah dalam 

pengelolaan keuangan yang diawasi oleh Komite Audit (KA) untuk meraih 

pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective. Dalam 

mencapai hal strategis ini, maka dikembangkan program strategis untuk 

meningkatkan penerimaan non-tuition fee (Program Academic Enterprise dan 

dana abadi Unpad). Program strategis ini dilaksanakan lebih lanjut melalui 

kegiatan pembentukan unit usaha berbasis inovasi dan kepakaran, peningkatan 

produktivitas aset, dan pengelolaan dana abadi Unpad. Unpad sudah memiliki 

opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015 hingga 

tahun 2020.  

Saat ini juga terus berproses penerapan tata kelola yang terjamin baik berbasis 

teknologi dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan inovasi sehingga akan 

menguatkan peran Unpad dalam merespon peningkatan kinerja tridharma 

perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Tata Kelola yang baik 

tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan keunggulan riset, inovasi, dan 

keskolaran serta kegiatan entrepreneurial yang adaptif guna menjamin Unpad 

masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia pada tahun 2024. 

Pada bidang sarana prasarana, Unpad memiliki aset pendidikan yang tersebar di 

Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 

Pangandaran, dan Kabupaten Garut. Setiap aset pendidikan memiliki potensi dan 
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keunikan masing-masing untuk menunjang kegiatan tridharma Unpad. Untuk itu 

pengelolaan aset pendidikan secara keseluruhan harus dilakukan secara efektif 

dan efisien dengan mengandalkan teknologi informasi untuk pengintegrasian 

proses bisnis menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Potensi 

pengelolaan kampus-kampus Unpad tersebut masih terbuka sangat luas untuk 

dikembangkan dalam mendukung kehidupan kampus mahasiswa (student life dan 

student amenities), seperti cafeteria/mensa, asrama/dormitory, pembangunan 

rumah sakit pendidikan, sarana olah raga, serta akan segera beroperasi rumah 

sakit hewan Pendidikan dan gedung pusat komunitas. 

Organ-organ dalam Unpad (MWA, SA, dan Rektor)  bersinergi untuk melakukan 

akselerasi ke arah pencapaian visi sebagai 500 universitas terbaik di tingkat global. 

Untuk menjamin pencapaian misi tersebut organisasi dan tata kerja Unpad 

dirancang minim struktur dan kaya fungsi. Kondisi internal Unpad saat ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a) Penetapan Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 

(PTNBH) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 dan 51 

Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Unpad harus secara 

dinamis melakukan beberapa penyesuaian. 

b) Untuk pencapaian visi pada periode Renstra 2021-2024, organisasi dan tata 

kerja kelembagaan Unpad dirancang simpel berdasarkan Peraturan Rektor 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola 

(Gambar 4). 

 

 

 
 

Gambar 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran 
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c) Terus dilakukan penyesuaian mindset tenaga dosen dan kependidikan 

terkait dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi melalui PTNBH. 

d) Belum optimalnya pengelolaan aset yang telah dipisahkan dari aset 

pemerintah menjadi aset PTNBH. 

e) Tenaga kependidikan di Unpad jumlahnya lebih dari cukup, tetapi 

kompetensi, keterampilan, manajerial dan etos kerja masih perlu 

ditingkatkan. 

f) Diperlukan penyesuaian pola berpikir dan keterampilan kerja menghadapi 

tatanan kehidupan baru masa Pandemi Covid-19 dan setelahnya. 

g) Dibutuhkan akselerasi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan riset berkolaborasi dengan mitra global untuk peningkatan 

reputasi akademik Unpad yang hasilnya akan berdampak pada penciptaan 

nilai tambah yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. 

2. Kondisi Eksternal 

Perubahan di dunia yang sangat cepat di Era RI 4.0 yang ditandai dengan kondisi 

eksternal sebagai berikut:  

a) Meningkatnya penggunaan internet dan digitalisasi sebagai wahana interaksi 

secara global mengakibatkan sejumlah pekerjaan hilang, jenis pekerjaan baru 

yang kekinian berbasis digital banyak muncul. Menurut WEF dalam The Future 

of Job Report 2020, 43 persen perusahaan yang disurvei menunjukkan bahwa 

mereka akan mengurangi tenaga kerja mereka karena adanya integrasi 

teknologi, 41% berencana untuk memperluas penggunaan tenaga kerja 

subkontrak untuk pekerjaan khusus, dan 34% berencana untuk menambah 

jumlah tenaga kerja mereka karena.  

b) Terjadi pengangguran akibat ketidaksesuaian (skills mismatch) antara profil 

lulusan dan kebutuhan dunia kerja.  Menurut penelitian dari Lembaga 

Demografi UI, pandemi COVID-19 telah menciptakan tekanan pada situasi pasar 

tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja yang overqualified meningkat antara 

2019-2020, sementara proporsi pekerja mempunyai kualifikasi yang sesuai 

dengan pekerjaannya cocok mengalami stagnasi.  

c) Perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi pada penciptaan SDM unggul dan 

pemanfaatan IPTEKS mendukung daya saing Jawa Barat dan Indonesia  
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d) Kondisi laju perkembangan industri dalam dan luar negeri yang menuntut 

pengembagan tata kelola Unpad dengan status PTNBH untuk mampu menjalin 

kemitraan dengan industri dalam dan luar negeri.  

Indonesia dan dunia mengalami bencana global non alam (human disaster), 

yaitu Pandemi Covid19 yang memunculkan krisis kesehatan berdampak pada 

penurunan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dampak bencana diperkirakan 

masih berlanjut. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 

17 November 2021 total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 

4.251.945 sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret 2020. 

e) Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat fokus pada percepatan penanganan 

Pandemi Covid19 dan recovery yang membutuhkan pendanaan yang cukup 

besar. Dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang 

perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Tahun 2020 disebutkan bahwa biaya penanganan Covid-19 

dianggarkan sebesar Rp 677,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 589,65 

triliun digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

B. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2022 

B.1. Capaian Kinerja Tahun 2021 (Renstra 2020-2024 dan Kemendikbud Ristek 2021) 
 

Untuk mengukur kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan, perlu diukur 

dengan cara membandingkan capaian kinerja terhadap target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan, seperti yang tercantum dalam Tabel 3 di bawah ini: 
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Tabel 3 Capaian IKK Triwulan 3 Tahun 2021 

 
 
 
Rata-rata capaian seluruh program strategis pada triwulan 3 yaitu 80,22%, urutan capaian 

tertinggi terdapat pada Program Strategis 2 : Meningkatkan relevansi dan integrasi 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan persentase capaian sebesar 

99,02% dan yang paling rendah pada Program Strategis 1 : Meningkatkan kualitas dan 

keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing global, dengan ketercapaian sebesar 

60,22%. Adapun detail capaian IKK secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3. Rendahnya 

ketercapaian dari program strategis 1 atau Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber 

1 1 

Catatan: Kegiatan untuk mengejar ketercapaian target dilakukan selama triwulan 4. 
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Daya Manusia (SDM) berdaya saing global, adalah karena rendahnya tingkat ketercapaian 

Jumlah Dosen yang mengikuti inbound/outbound exchange dan Jumlah Tenaga Kependidikan 

yang memiliki sertifikasi ICT yang masing masing secara berurutan hanya tercapai sebesar 

2.5% dan 35% saja, hal paling utama dari rendahnya capaian tersebut adalah akibat dari 

pembatasan kegiatan akibat pandemik covid yang terjadi di sepanjang tahun ini. Sementara 

untuk program strategis 6 yang juga memiliki capaian sebesar 69% dikontribusi oleh 

ketercapaian dari persentase kinerja reformasi birokrasi yang masih 0% karena penilaian 

tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun setelah proses assessment.  

 Program sasaran yang menyangkut dengan kegiatan akademik dan pembelajaran serta 

riset memiliki capaian tertinggi diantara program sasaran lain, hal ini karena proses kegiatan 

akademik dan pembelajaran serta riset tidak begitu signifikan terdampak pembatasan 

kegiatan sosial akibat covid,  karena proses transisi pembelajaran dan riset dilakukan secara 

hybrid. Walaupun begitu terdapat beberapa indikator kinerja yang ketercapaiannya rendah 

diantaranya Jumlah Nilai Kontrak Riset Pusat Unggulan Ipteks yang hanya tercapai 17.4% saja. 

Hal ini karena organisasi/lembaga eksternal masih berfokus terhadap isu pemulihan dampak 

pandemi internal mereka yang hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi tercapainya target 

yang ditetapkan yaitu sebesar 70 Miliar.  

 Dalam hal ketercapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, 

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 

dimana kedelapan IKU tersebut didesain untuk memberikan ruang bagi Perguruan Tinggi di 

Indonesia untuk: (1)  meningkatkan relevansi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan 

dunia kerja, (2) memilih keunggulan yang ingin dikembangkan, dan (3) memprioritaskan 

sasaran untuk fokus mengejar perubahan yang diprioritaskan. 

 Pada triwulan IV 2021, akan dilakukan perbaikan pengumpulan dan pencatatan data 

terkait untuk meningkatkan Capaian 8 IKU yang pada posisi tanggal 19 Oktober 2021 adalah 

sebagai berikut (dengan deviasi terhadap gold standard): 

IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak (Deviasi -44.81%); 

IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus (Deviasi -23,34%); 

IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (Deviasi -10,66%); 

IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (Deviasi +18,32%); 

IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi 

Internasional (Deviasi + 412,82%); 

IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (Deviasi -50,00%); 

IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (Deviasi +55,41%); 

IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional (Deviasi +4,2%); 
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Deskripsi capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran 2. 

B.2. Rencana Kerja dan Target Kinerja Tahun 2022 
 

Rencana kerja dan anggaran tahun 2022 dibuat berdasarkan hasil analisis capaian 

kinerja tahun 2021 dan pertimbangan reviu capaian kinerja secara retrospektif selama lima 

tahun terakhir (2017-2021) serta kendala-kendala yang menghambat ketercapaian target 

yang telah ditetapkan. 

Selain itu rencana kerja dan anggaran tahun 2022 yang dibuat juga mempertimbangkan 

program dan kegiatan serta target-target indikator utama(IKU) maupun indikator tambahan 

(UKT) yang tertuang dalam Renstra 2020-2024.  

Penetapan target-target indikator IKU/IKT dalam RKAT 2022 lebih akurat dalam penentuan 

jumlahnya karena sudah mempertimbangkan sumber daya dan peluang ketercapaiannya.  

Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam RKAT 2022 bersumber dari dana 

APBN dan Non-APBN. Dana APBN dari pemerintah digunakan untuk membiayai gaji, sertifikasi 

dosen, dan tunjangan kehormatan aparatur sipil negara (ASN) sedangkan Bantuan Pemerintah 

untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) digunakan untuk operasional. 

Secara indikatif Unpad mendapatkan alokasi dana dari pemerintah tahun 2022 sebesar Rp. 

506.501.709.000,-(sudah termasuk BPPTNBH). 

Sumber Non-APBN, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 

2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa sumber dana non-APBN 

terdiri dari masyarakat, biaya pendidikan, unit usaha, kerjasama tridharma Perguruan Tinggi, 

pengelolaan kekayaan aset dan anggaran pendapatan daerah (APBD) dan/atau pinjaman. 

Pendapatan dana non-APBN sesuai dengan kebijakan Rektor bahwa tahun 2022 pendapatan 

dari sumber dana non-APBN ini akan ditingkatkan terutama sumber dana non-tuition.  

Institusi pendidikan tinggi di dunia sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, operasional pendidikan tinggi berada di 

bawah tekanan luar biasa. Banyak PT yang mengalami penurunan enrollment, pengeluaran 

melebihi pendapatan, dan mengikis dana abadi untuk menutupi kekurangan. Pandemi Covid-

19 telah memperberat tekanan yang dihadapi PT, termasuk Unpad. Dengan demikian, untuk 

bisa bertahan, pendekatan transformasi yang memungkinkan lembaga untuk beroperasi lebih 

fleksibel dan tangguh dalam jangka panjang dapat membantu lembaga muncul dengan pijakan 

yang lebih kuat dari tantangan saat ini. Menurut McKinsey & Co., dalam How to transform 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1MFb7r_c2EFeHbOZyKzE0M23KgI_bOhWtvAoEt7wGKrc/edit


          USULAN RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2022 

32 
   

higher-education institutions for the long term, tiga area peluang untuk menghasilkan 

pendapatan dan peningkatan efisiensi: 

NO AREA DAN PELUANG DESKRIPSI 

1 Menumbuhkan dan 
diversifikasi pendapatan 

• Manajemen pendaftaran dan pendapatan bersih 
• Penyelesaian, ketekunan, dan penyertaan 
• Usaha bisnis baru (online, pendidikan eksekutif, 

pembelajaran orang dewasa)  
• Portofolio program (peluncuran program baru) 
• Pendanaan penelitian 
• Pendapatan tambahan 

2 Modal dan investasi • Produktivitas modal 
• Pengembalian dana abadi 

3 Efisiensi operasional • Efisiensi administratif 
• Dukungan dan layanan mahasiswa 
• Pengembalian Dana Abadi 
• Pemanfaatan Aset 
• Staf Dosen dan Tendik 

 

Strategi untuk mewujudkan sinergi fokus program fakultas dalam mencapai rekognisi 

internasional Universitas Padjadjaran, diwadahi pada Program Rekognisi Akademik 

Universitas Padjadjaran (PRADJA BRATA). Program Pradja Brata mensinergikan berbagai 

program prioritas yang dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran untuk mencapai berbagai 

parameter pemeringkatan internasional, diantaranya peningkatan kualitas SDM dan 

peningkatan rekognisi akademik Unpad. Lebih lanjut program dan kegiatan 2022 yang 

merupakan kelanjutan dari Program 2021 dijabarkan dalam bentuk kelompok kegiatan 

sebagai berikut: 

A. Program Prioritas 2022 (detail Terlampir) 
1. Penguatan Kualitas Akademik 
2. Peningkatan Rekognisi Nasional dan Internasional 
3. Persiapan Menuju Hybrid University 
4. Peningkatan Kemandirian PTNBH 

B. Program peningkatan kualitas dan relevansi lulusan dalam rangka tranformasi Unpad 
Hybrid University. 

1. Peningkatan mutu Pembelajaran Hybrid yang menjamin lulusan berdaya saing dan 
terserap di pasar kerja melalui kurikulum kampus merdeka, dalam rangka 
mewujudkan Unpad Hybrid University; 

2. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan dan pembekalan skill 4.0; 
3. Peningkatan prestasi kemahasiswaan di tingkat nasional dan internasional; 
4. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi; 
5. Penyediaan insentif bagi sivitas akademika di bidang inovasi pembelajaran 

terintegrasi; 
6. Rintisan Rumah Sakit Jantung, Otak, dan Kanker, serta Rumah Sakit Pendidikan; 
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C. Program peningkatan produktivitas riset dan pengabdian pada masyarakat dalam 
kegiatan Tridharma terintegrasi. 

1. Pengembangan budaya dan produktivitas penelitian lintas disiplin melalui hibah 
internal Unpad maupun hibah eksternal dalam dan luar negeri; 

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan penyandang dana 
penelitian; 

3. Penguatan pusat studi unggulan (excellent champion groups) yang menopang 
pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan; 

4. Penyediaan insentif bagi sivitas akademika yang berprestasi di bidang riset; 
5. Penyempurnaan skema kerjasama riset dan pengabdian pada masyarakat; 
6. Hilirisasi hasil riset TKT 7-9 dan prototype (purwarupa); 

 
D. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad 

dalam kerangka Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. 
1. Peningkatan kinerja Institut Jawa Barat untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat dan 

Budaya Sunda; 
2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna; 
3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat riset dan unggulan Unpad; 
4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik; 
5. Komersialisasi hasil riset inovatif menjadi startup dan/atau unicorn baru; 
6. Pengembangan pusat unggulan iptek (PUI), kawasan sains terpadu (KST) dan 

Command Center sebagai pusat data Jawa Barat; 
 

E. Program peningkatan kompetensi dosen dan tendik yang adaptif di era society 5.0 
1. Peningkatan kapasitas dan produktivitas dosen dan tenaga kependidikan; 
2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga kependidikan; 
3. Peningkatan rekognisi dan kepakaran sumber daya manusia di tingkat global; 
4. Peningkatan etos kerja dan kecerdasan emosional dosen dan tenaga kependidikan; 

 
F. Program pengembangan kampus dan integrasi kampus Unpad yang berdaya guna dan 

berhasil guna. 
1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran dan riset; 
2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang 

akademik; 
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang berorientasi 

konservasi lingkungan, dan menunjang Sustainable Development Growth; 
4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring; 
5. Peningkatan infrastruktur multikampus berbasis internet of thing (IoT) dan 

renewable energy. 
 

G. Program penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan yang menghasilkan nilai 
tambah, keberlanjutan dan reputasi internasional. 

1. Peningkatan kualitas tata kelola organ-organ dan unit-unit kerja universitas; 
2. Pengembangan unit usaha dan Badan Pengelola Investasi (BPI) yang menunjang 

kemandirian; 
3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri; 
4. Membangun sistem untuk menjamin layanan unggul dan pengelolaan risiko; 
5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi inter 

platform; 
6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata Kelola; 
7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan; 
8. Penguatan sinergi antar-organ Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat 

Akademik (SA) melalui fungsi check and balance; 
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9. Pengembangan sistem remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan 
tenaga kependidikan; 

10. Peningkatan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah; 

 

Program kerja di atas untuk mendukung target kinerja sesuai Renstra (Table 2) dan Target 
IKU DIKTI serta target Unpad Hybrid University seperti pada Indikator di bawah ini: 
 

 

B.3. Anggaran Tahun 2022 
 
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme 

Pendanaan PTNBH secara keseluruhan sumber-sumber Pendanaan pembiayaan Universitas 

Padjadjaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk gaji 

dan tunjangan PNS; Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH); 

serta yang berasal dari Non APBN meliputi dana masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan 

dana abadi, usaha PTNBH, kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan 

PTNBH, APBD dan pinjaman.  

 

Pembiayaan program kerja tahun 2022 bersumber dari APBN (39%) turun dibanding sumber 

APBN tahun 2021 sebesar 41%. Artinya, berbagai sumber pendapatan non APBN mulai 

meningkat. Sumber pendanaan dari non tuition diproyeksikan meningkat sejalan dengan 

peningkatan dana dari tuition. Anggaran disajikan pada Tabel 13 berikut ini. 
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Tabel 4 Sumber Pembiayaan 
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Tabel 5 Rencana program dan anggaran Unpad Tahun 2022 

 
*Catatan: Gaji Dosen termasuk operasional Pendidikan, gaji tendik masuk operasional perkantoran 

 

Rencana program tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut : 
 

Tabel 6 Anggaran yang dikoordinasikan oleh Universitas 
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Tabel 7 Anggaran yang dikoordinasikan oleh Fakultas 
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Koordinasi Penggunaan Anggaran Program Prioritas 2022 dibagi menjadi anggaran 

yang dikoordinasikan oleh kantor pusat, dan anggaran yang dikoordinasikan oleh unit 

kerja/fakultas. Yang dikoordinasikan oleh Universitas terdiri dari Anggaran untuk WCU, Pra 

Hybrid University, dan Riset Inovasi dan Hilirisasi (Rp 160 miliar); Investasi Fisik dan SDM (Rp 

120 miliar); kegiatan Kemahasiswaan Universitas, serta kebutuhan operasional rutin seperti 

Gaji dan Insentif Kinerja, Utilitas, Pemeliharaan. 

Koordinasi Penggunaan Anggaran Program Prioritas 2022 yang dikoordinasikan oleh 

unit kerja/fakultas. Yang dikoordinasikan oleh Universitas terdiri dari Anggaran untuk Sumber 

Daya Pendidikan, Pembelajaran Hybrid dan Kemahasiswaan Fakultas, Kerjasama, Reputasi 

Prodi dan Departemen, Program Spesifik Prioritas Fakultas, dan operasional perkantoran 

lainnya. 
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C. Kajian Risiko 
C.1 Identifikasi Risiko 
 
Tabel 8 Identifikasi Resiko 

Target Kinerja Nama Risiko Level 

1. Opini penilaian laporan 
keuangan oleh auditor publik 

Regulasi internal dan prosedur operasional baku 
yang belum optimal penyusunan dan 
implementasinya  

2 

2. Jumlah mahasiswa yang terlibat 
dalam MBKM (20 SKS diluar 
Kampus) 

Minat mahasiswa mengikuti MBKM masih kurang 
karena kurangnya pemahaman, kurang terbinanya 
karakter kewirausahaan. 
Kurangnya jumlah dan belum memadainya kualitas 
dosen. 

4 

3. Persentase Lulusan 
Bersertifikat Kompetensi dan 
Profesi 

Belum optimalnya penerapan kompetensi spesifik 
di sebagian besar program studi. 
Belum komprehensif regulasi nasional terkait uji 
kompetensi. 
Minimnya ketersediaan tempat uji kompetensi yang 
dapat diakses oleh calon lulusan Unpad. 

2 

4. Persentase Prodi terakreditasi 
unggul (A) dan terakreditasi 
Internasional 

Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen 
terekognisi secara internasional. 
Minimnya jumlah mahasiswa internasional di 
beberapa program studi. 

4 

5. Jumlah publikasi ilmiah 
mahasiswa pada jurnal 
internasional 

Topik penelitian mahasiswa, terutama pada prodi 
pascasarjana, belum sejalan dengan topik riset yang 
diteliti oleh dosen. 
Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam 
penulisan karya ilmiah yang menggunakan medium 
internasional. 

2 

6. Jumlah mahasiswa peraih 
medali emas tingkat nasional & 
internasional 

Rendahnya minat berkompetisi mahasiswa. 
Tingkat persaingan antar perguruan tinggi makin 
meningkat 

4 

7. Persentase Lulusan Perguruan 
Tinggi yang bekerja <6 bulan 
(Tracer Study) 

Kurang selarasnya kurikulum dan kebutuhan pasar 
kerja lulusan 
Kurang optimalnya soft skills lulusan 
Belum optimalnya implementasi program 
pengembangan karir calon lulusan 

2 

8. Jumlah program studi 
terakreditasi internasional 

Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen 
yang memenuhi standar keunggulan di level 
internasional. 
Produktivitas akademik dosen yang belum 
memenuhi standar keunggulan 

3 

9. Persentase dosen berkualifikasi 
S3 

Masa studi lanjut dosen yang melebihi 
batas/rencana penyelesaian studi. 
Rasio jumlah dosen S3 purnabakti dibanding jumlah 
dosen lulus S3 

3 

10. Jumlah kumulatif dosen yang 
memiliki jabatan akademik Guru 
Besar 

Akademik atmosfer yang belum terbangun secara 
optimal 
Masih minimnya keberadaan dan fungsi pusat-
pusat studi di masing-masing fakultas 
Terbatasnya jumlah publikasi ilmiah dosen pada 
jurnal internasional bereputasi. 

4 

11. Jumlah Tenaga Kependidikan 
yang memiliki sertifikasi ICT 

Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi 
di kalangan tenaga kependidikan 
Sistem remunerasi yang belum optimal dan 
berkeadilan 

3 
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12. Persentase Tenaga 
Kependidikan yang memiliki 
kemampuan berbahasa asing  

Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi 
di kalangan tenaga kependidikan 
Sistem remunerasi yang belum optimal untuk 
peningkatan produktivitas berbasis kompetensi 

2 

13. Persentase Fasilitas Pendidikan 
yang ter-standard 

Belum optimalnya regulasi tata kelola pemanfaatan 
prasarana 
Belum optimalnya sistem informasi prasarana 

2 

14. Jumlah publikasi internasional Belum meratanya pengalaman penulisan artikel 
ilmiah pada jurnal internasional 
Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan 
kolaboratif internasional 

2 

15. Jumlah publikasi ilmiah pada 
jurnal internasional bereputasi 

Belum meratanya pengalaman penulisan artikel 
ilmiah pada jurnal internasional 
Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan 
kolaboratif internasional 

2 

16. Jumlah Kekayaan Intelektual 
yang Didaftarkan 

Terbatasnya kemampuan sivitas akademika dalam 
penyusunan dokumen pengajuan HKI 

3 

17. Jumlah Prototipe Penelitian dan 
Pengembangan (Research and 
Development/R & D) 

Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk 
yang siap hilirisasi 

2 

18. Jumlah Prototipe Industri Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk 
yang siap hilirisasi 

2 

19. Jumlah Jurnal Bereputasi 
Terindeks Global 

Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan 
kolaboratif internasional 

5 

20. Jumlah sitasi karya ilmiah Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-
the art) 

2 

21. Jumlah dosen yang memiliki h-
index > 2 

Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-
the art) 

1 

22. Persentase Penggunaan Dana 
Masyarakat untuk Penelitian 

Belum tercapainya pendapatan dana non tuition 2 

23. Persentase Dosen yang 
Terdaftar di SINTA 

Masih ada dosen yang belum memiliki akun google 
scholar atau scopus Id 

2 

24. Jumlah Penelitian yang 
dimanfaatkan Masyarakat 

Belum ada kesesuaian antara kebutuhan 
stakeholders dengan hasil penelitian 

2 

25. Peringkat UNPAD di QS World 
University Ranking 

Kurangnya  jumlah program studi yang 
terakreditasi internasional 

4 

26. Peringkat UNPAD di QS Asia 
University Ranking 

Sangat minimnya jumlah program studi yang 
terakreditasi internasional 

4 

27. Jumlah Taman Sains dan 
Teknologi yang mature 

Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST 
Kerangka regulasi dan ketersediaan anggaran 
pengembangan TST 
Ketersediaan SDM professional  
Kepercayaan mitra profesi terhadap kualitas 
produk riset yang akan di-hilirisasi 

1 

28. Jumlah Pusat Unggulan Iptek Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST 
Kerangka regulasi, kemandirian finansial dan 
keberlanjutan Pusat Unggulan Iptek 
Ketersediaan SDM professional  
Kualitas produk riset yang akan di-hilirisasi 

2 

29. Jumlah produk inovasi → 
produk hasil litbang yang telah 
diproduksi dan dimanfaatkan 
pengguna 

Konsistensi penelitian yang dilakukan oleh dosen 
dan mahasiswa 
Kualitas dan adopsi produk-produk riset yang 
dikembangkan oleh masyarakat 

3 

30. Kualitas Pembelajaran Daring 
masa Pandemi Covid-19 

Capaian pembelajaran terkendala 3 
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C.2 Rencana Mitigasi 
 
Tabel 9 Rencana Mitigasi 

Target Kinerja Rencana Mitigasi 

1. Opini penilaian laporan keuangan 
oleh auditor publik 

Penguatan implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) 

2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti 
Program MBKM  

Integrasi muatan kewirausahaan dalam kurikulum 
Penguatan kegiatan kewirausahaan mahasiswa 
Peningkatan kerjasama pembiayaan kegiatan kewirausahaan 

3. Jumlah lulusan bersertifikat 
kompetensi 

Advokasi regulasi nasional terkait perolehan sertifikasi 
keahlian lulusan PT 
Penyelarasan kurikulum yang berbasis kompetensi 
Pembentukan lembaga uji kompetensi profesi 

4. Jumlah kumulatif program studi 
terakreditasi unggul (A) dan 
akreditasi Internasional 

Percepatan reakreditasi program-program studi yang masih 
berstatus terakreditasi ‘B’ dan ‘C’ tanpa menunggu 
berakhirnya/kadaluarsa status akreditasi 
Pemenuhan standar unggul bidang SDM dan bidang-bidang 
lainnya yang menjadi kelemahan program studi 

5. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa 
pada jurnal internasional 

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang 
dilakukan oleh dosen 
Penyelarasan kurikulum yang berorientasi/berbasis riset 
Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset 
yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam 
riset-riset dosen 
Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi 
berbahasa resmi internasional 

6. Jumlah mahasiswa peraih medali 
emas (nasional & internasional) 

Pendampingan dan pembinaan kemahasiswaan yang lebih 
terstruktur  
Penguatan peran pimpinan fakultas dalam pembinaan 
kemahasiswaan 
Penggalian potensi pendanaan pendelegasian mahasiswa 
pada kegiatan kompetisi mahasiswa nasional dan 
internasional 
Pengelolaan pembinaan UKM mahasiswa dibawah Direktorat 
Kemahasiswaaan dan Alumni, dan perekrutan pelatih 
profesional untuk setiap UKM 
Program penerimaan mahasiswa melalui jalur prestasi 

7. Persentase lulusan yang bekerja <6 
bulan (Tracer Study) 

Penguatan kurikulum dan implementasi open extended 
campus 
Peningkatan peran career development center (CDC) 
Peningkatan kerja sama dengan alumni, termasuk dengan 
Ikatan Alumni 
Pembuatan platform integratif alumni (info tentang loker, 
campus hiring, seminar karir, magang, bursa kerja, 
pendampingan dan bimbingan karier, TS, User Survey, 
Alumni Connection) 
 

8. Jumlah Program Studi Terakreditasi 
Internasional 

Meningkatkan Kualifikasi dosen berstandar internasional 
Meningkatkan produktivitas riset bereputasi internasional 

9. Jumlah kumulatif dosen berkualifikasi 
S3 

Penguatan monitoring dan evaluasi studi lanjut para dosen 
Perekrutan adjunct professor, dosen berkualifikasi High 
Quality Talent, dan peneliti postdoctoral 

10. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki 
jabatan akademik Guru Besar 

Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG) 
Peningkatan kualitas pendokumentasian kinerja akademik 
dosen 
Peningkatan fungsi Senat Akademik dan Senat Fakultas 
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Penguatan monitoring dan evaluasi pengusulan kenaikan 
jabatan fungsional Profesor 

11. Jumlah Tenaga Kependidikan yang 
memiliki sertifikasi ICT 

Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan 
fungsional tenaga kependidikan 
Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga 
kependidikan 

12. Persentase  Tenaga Kependidikan 
yang memiliki kemampuan berbahasa 
asing 

Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan 
fungsional tenaga kependidikan 
Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga 
kependidikan 

13. Persentase Fasilitas Pendidikan yang 
ter-standard 

Penetapan dan sosialisasi tata kelola prasarana 
Penjaminan mutu sarana dan prasarana 
Penggunaan e-Roster terintegrasi 
Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
prasarana bersama 
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14. Jumlah publikasi internasional Penguatan implementasi Hibah Riset Unpad (HRU) 
Fasilitasi hibah riset yang dapat dilakukan pada masa 
pandemi (Hibah WFH) 
Peningkatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian 
dan pusat-pusat unggulan 
Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset 
Peningkatan kerjasama riset dengan mitra-mitra 
internasional 
Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang 
terkini/mutakhir 
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang 
dilakukan oleh dosen 
Penyelarasan kurikulum yang berorientasi/berbasis riset 
Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset 
yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam 
riset-riset dosen 
Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi 
berbahasa resmi internasional 

15. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional bereputasi 

Penguatan implementasi Hibah Riset Unpad (HRU) 
Fasilitasi hibah riset yang dapat dilakukan pada masa 
pandemi (Hibah WFH) 
Peningkatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian 
dan pusat-pusat unggulan 
Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset 
Peningkatan kerjasama riset dengan mitra-mitra 
internasional 
Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang 
terkini/mutakhir 
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang 
dilakukan oleh dosen 
Penyelarasan kurikulum yang berorientasi/berbasis riset 
Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset 
yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam 
riset-riset dosen 
Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi 
berbahasa resmi internasional 
Penyelenggaraan seminar ilmiah internasional secara daring 
Fasilitasi bantuan pembiayaan Author Processing Charge 
(APC) pada penerbitan jurnal internasional bereputasi 
Perekrutan adjunct professor, dosen berkualifikasi High 
Quality Talent, dan peneliti postdoctoral 

16. Jumlah Kekayaan Intelektual yang 
Didaftarkan 

Peningkatan sosialisasi tata cara perolehan HKI di berbagai 
program studi dan departemen 
Coaching penyusunan draft HKI 
Fasilitasi pengurusan dan pembiayaan HKI Peningkatan 
pendataan Kekayaan Intelektual dengan sistem pendaftaran 
inovasi 

17. Jumlah sitasi kumulatif (3 tahun 
terakhir) 

Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan 
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam topik-topik riset 
yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja riset 
dosen di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-
pusat unggulan 
Peningkatan rekognisi peneliti dan hasil penelitian Unpad 
melalui Unpad Research Outreach Program  
Perekrutan adjunct professor, dosen berkualifikasi High 
Quality Talent, dan peneliti postdoctoral 
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18. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 
2 

Intensifikasi pemanfaatan fasilitas Kandaga Unpad, sebagai 
metode harvesting otomatis dari berbagai repositori digital 
produk-produk akademik sivitas akademika Unpad 
Sosialisasi mekanisme registrasi authorship pada Scopus, 
Google Scholar, dan Sinta 
Peningkatan rekognisi peneliti dan hasil penelitian Unpad 
melalui Unpad Research Outreach Program  

19. Jumlah prototipe R & D → TKT 6 Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan  
Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik 
riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan  
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG) 
Peningkatan kerjasama riset dengan mitra-mitra nasional 
dan internasional 
Peningkatan kolaborasi antar peneliti Unpad melalui 
Program Unpad Open Innovation Environment 

20. Jumlah prototipe ocalry → TKT 7 Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan  
Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik 
riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan  
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG) 
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional 
dan internasional 
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra industri 

21. Peringkat UNPAD di QS World 
University Ranking 

Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi 
Akademik Terpadu) 
Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa 
program studi yang diunggulkan 
Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama 
internasional 
Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor 
Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 
Perekrutan adjunct professor, dosen berkualifikasi High 
Quality Talent, dan peneliti postdoctoral 
Penguatan keterikatan alumni (alumni engagement) 

22. Peringkat UNPAD di QS Asia University 
Ranking 

Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi 
Akademik Terpadu) 
Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa 
program studi yang diunggulkan 
Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama 
internasional 
Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor 
Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 
Perekrutan adjunct professor, dosen berkualifikasi High 
Quality Talent, dan peneliti postdoctoral 
Penguatan keterikatan alumni (alumni engagement) 

23. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi 
Akademik Terpadu) 
Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal 
Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit 
Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan 
kebijakan akademik oleh Senat Akademik 
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24. Jumlah program studi terakreditasi 
internasional 

Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi 
Akademik Terpadu) 
Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal 
Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit 
Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan 
kebijakan akademik oleh Senat Akademik 
Penyusunan regulasi yang memberi insentif bagi 
peningkatan peran dosen-dosen tidak tetap Unpad yang 
berlatar belakang warga Negara asing 
Peningkatan pendanaan, pemeliharaan dan pengembangan 
infrastruktur akademik yang bertaraf global/internasional 
Peningkatan kerja sama riset dan publikasi ilmiah 
internasional 
Peningkatan program-program pertukaran dosen dan/atau 
mahasiswa (international staff exchange and student 
exchange) 
Peningkatan kerja sama dalam kerangka academic mutual 
recognition 

25. Jumlah kumulatif Kawasan Sains dan 
Teknologi yang mature 

Sosialisasi dan penguatan implementasi kerangka kerja 
pengembangan KST 
Penyusunan regulasi dan peningkatan ketersediaan 
anggaran pengembangan kST dalam kerangka korporasi 
akademik 
Peningkatan kompetensi SDM handal dan relevan dengan 
kebutuhan KST 
Peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra yang 
berorientasi pada luaran produk riset yang akan di-hilirisasi 

26. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan 
Iptek 

Sosialisasi dan penyiapan konsep kerangka kerja 
pengembangan Pusat Unggulan Iptek 
Penyiapan dan fasilitasi pendaftaran PUI-PT 

27. Jumlah produk inovasi → produk 
hasil litbang yang telah diproduksi 
dan dimanfaatkan pengguna 

Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan  
Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik 
riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di 
pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat 
unggulan  
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG) 
Peningkatan kerjasama riset dengan mitra-mitra, nasional 
dan internasional yang berorientasi produk-produk inovatif 
Peningkatan kerjasama riset dengan mitra industri 
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D. Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Progrnosa 2022 
Tabel 10 Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022-2020 (Triwulan 3 Tahun 2021) 

 
 
Akhir tahun 2021, Unpad memprognosa akan terjadi peningkatan asset dibandingkan dengan 
tahun 2020 yang berasal dari peningkatan jumlah kas dan setara kas serta penambahan 
penempatan dana abadi di akhir tahun 2021 sebesar Rp 20 Miliar.   
 
Jumlah nilai liabilitas dan aset neto pada tahun 2021 diprognosakan menurun dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.  Faktor utamanya adalah terjadinya penurunan yang cukup 
signifikan dalam liabilitas lancar. Nilai liabilitas pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp 108 
miliar dan di tahun 2022 diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp 88 miliar, menurun 
sebesar Rp 20 miliar atau 19%. 
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Tabel 11 Laporan Penghasilan Komprehensif Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022-2020 
(Triwulan 3 Tahun 2021 

 
 

Pada Triwulan III 2021, Unpad memperoleh surplus sebesar Rp 81 miliar rupiah dan 
diprognosakan pada akhir tahun akan diperoleh surplus sebesar Rp 16 miliar rupiah. Pada 
tahun ini, Unpad mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan yang cukup 
signifikan berasal dari pendapatan Pendidikan dan pendapatan hibah.  Pendapatan hibah 
meningkat cukup signifikan karena di tahun 2021 ini Unpad mendapatkan hibah dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 41 miliar untuk Gedung, bangunan serta 
infrastruktur serta peralatan Mesin Laboratorium BSL 3.  
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Pada tahun 2022 diperkirakan kebutuhan biaya akan meningkat untuk melaksanakan 
berbagai program unggulan seperti Kampus Merdeka, hybrid/blended learning serta proses 
transformasi menjadi Hybrid University serta berbagai program unggulan lainnya. Namun, di 
lain pihak, Unpad pun diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan di tahun 2022 
terutama yang berasal dari pendapatan Pendidikan dan Kerjasama serta pendapatan APBN 
Kementerian lainnya yang diperuntukkan riset. Oleh karenanya diproyeksikan pada tahun 
2022 akan diperoleh surplus sebesar Rp 14 miliar. 
 
Tabel 12 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2022-2020 (Triwulan 3 Tahun 2021) 

 
 
 

Saldo kas pada akhir tahun 2022 diproyeksikan berjumlah sebesar Rp 202 miliar dan tahun 
2021 sebesar Rp 191 miliar meningkat sebesar Rp 10 miliar atau 5%. Jumlah kas setiap akhir 
bulan diharapkan mampu menutup kebutuhan kas untuk operasional tiga bulan ke depan. 
Dengan perkiraan kebutuhan operasional per bulan adalah sebesar 40 miliar rupiah, maka 
jumlah kas minimal adalah 120 miliar rupiah. Mengacu kepada kebijakan tersebut, pada akhir 
tahun 2022 diproyeksikan jumlah kas yang tersedia adalah Rp 202 miliar. 
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BAB III 

PENUTUP 

Penyusunan usulan RKAT 2022 merupakan ikhtiar lanjut dari pelaksanaan mandat Unpad 

sebagai PTNBH dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Unpad Tahun 2020 – 2024 

yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Program prioritas dalam usulan 

RKAT tahun 2022 yaitu transformasi menjadi Hybrid University dengan sumber daya dosen 

dan tenaga kependidikan menjadi excellent human capital yang mendukung tercapainya target 

rangking 500 dunia versi WUR dan berdampak pada masyarakat nasional khususnya Jawa 

Barat. Program tersebut diimplementasikan melalui tagline Unpad MOTEKAR dalam 

mewujudkan Saptakarsa (7S). 

Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan tridharma dan kegiatan 

perkantoran menjadi suatu kebutuhan dalam mewujudkan Unpad Hybrid University yang di-

rekognisi secara internasional. Tahun 2022 di agendakan penyelesaian transformasi digital 

dalam semua bidang kegiatan di Unpad. 

Dengan memanfaatkan kondisi keuangan Unpad yang membaik di tahun 2021, maka 

substansi program kerja dan anggaran di tahun 2022 bersifat melanjutkan program prioritas 

dan memberi ruang pada program terobosan yang bersifat kolaboratif dan inovatif 

menghadapi tatanan kehidupan baru (new normal) dalam kerangka Unpad Hybrid University. 

 

Bandung, 31 Oktober 2021  

Rektor, 

 

Ttd. 

 

Rina Indiastuti 
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Program  Prioritas Universitas Tahun 2022 
 
Kondisi tahun 2022 diharapkan eskalasi pandemi menurun sehingga kampus akan dibuka 

untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan protokol 

kesehatan sekaligus persiapan mewujudkan hybrid university. Unpad harus siap menapaki 

tatanan baru dunia pendidikan tinggi menanggapi perkembangan teknologi yang dikatalisasi 

oleh adanya pandemi. Program pendidikan harus memuat kegiatan akselerasi memenuhi 

capaian pembelajaran yang saat pandemi terkendala untuk dilaksanakan di kampus. Kegiatan 

pembelajaran dan kemahasiswaan akan diselenggarakan secara hibrid bagi seluruh prodi 

dengan berfokus pada peningkatan kualitas berstandar nasional/internasional dan relevan 

dengan tuntutan dunia kerja serta memuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

Program penelitian melanjutkan program Pradja Brata dan World Class University (WCU) 

untuk tujuan peningkatan kualitas publikasi dan hilirisasi hasil riset dan inovasi. Publikasi pada 

jurnal internasional bereputasi periode Januari-September 2021 mencapai 1.052 publikasi 

meningkat 28% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Program pengabdian pada 

masyarakat diintegrasikan pada program pendidikan dan penelitian. 

Ada 4 program prioritas pada tahun 2022 terdiri dari: 
1. Penguatan Kualitas Akademik 

2. Peningkatan Rekognisi Nasional dan Internasional 

3. Persiapan Menuju Hybrid University 

4. Peningkatan Kemandirian PTNBH 

 

1. Penguatan Kualitas Akademik 

Universitas Padjadjaran (Unpad) memiliki klaster keilmuan: Kesehatan, 

Agrokompleks, MIPA-SPS-FTG, dan Sosiohumaniora (Soshum). Dengan sumber daya 

aktif 38.379 mahasiswa, 2.081 dosen, dan 1.304 tenaga kependidikan.  Rasio dosen 

terhadap mahasiswa yaitu 1:18 cukup ideal untuk mendukung kegiatan pembelajaran 

yang berkualitas.  Adapun rasio tenaga kependidikan terhadap dosen yaitu 1:2 sudah 

lebih dari dari cukup. Jumlah dosen berpendidikan S3 sebanyak 1.054 atau 51% dari 

jumlah dosen dinilai belum mencukupi.   Jumlah profesor sebanyak 176 atau 8% dari 

jumlah dosen juga dinilai belum mencukupi.  

Kondisi sumber daya manusia berdasarkan klaster keilmuan ditunjukan pada Tabel 1. 

Jumlah dosen berpendidikan S3 dan dosen dengan jabatan profesor pada rumpun 

keilmuan Kesehatan harus mendapat prioritas untuk ditingkatkan. Untuk mengatasi 

kekurangan SDM dosen pada rumpun sosiohumaniora akan diselenggarakan 

pembelajaran secara hybrid dan pelaksanaan pembelajaran di luar prodi.  
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Tabel 20  Jumlah, proporsi, serta kualifikasi sumber daya manusia per klaster keilmuan 

Keilmuan  
 Mahasiswa 

(M)  
 Dosen 

(D)  

 
Tendik 

(T)  

 Rasio 
D:M  

 Rasio 
D:T  

 S3   %S3   GB   %GB  

Kesehatan 8,298 810 444 1:10 2:1 316 39% 60 7% 

Agrokompleks 6,999 343 222 1:20 2:1 212 62% 31 9% 

MIPA, SPS,FTG 4,247 249 198 1:17 1:1 156 63% 31 12% 

Soshum 18,835 679 440 1:28 2:1 370 54% 54 8% 

Jumlah 38,379 2,081 1,304 1:18 2:1 1054 51% 176 8% 

Gold Standard 
(Renstra) 

- - - - 3:1 1145 55% 209 10% 

(Sumber: Query data SIAT tanggal 20 Oktober 2021) 
 
Dorongan peningkatan kualitas akademik pada tahun 2020-2021 melalui program Pradja 

Brata dan WCU telah mencatatkan kemajuan yaitu dengan diraihnya pemeringkatan THE 

World University Rankings by Subject 2022 yang diumumkan pada bulan Agustus 2021. 

Penilaian bidang ilmu secara spesifik merupakan rekognisi oleh THE setelah Unpad berhasil 

masuk pada pemeringkatan THE World University Rankings. Enam bidang ilmu yang masuk 

pemeringkatan tahun ini adalah Engineering (1001+), Life Sciences (801+), dan Clinical and 

Health (601+). Kemudian ada Social Sciences (601+), Business and Economics (601+), serta 

satu bidang ilmu baru, yaitu Physical Sciences (1001+). 

Dengan kondisi sumber daya yang dimiliki dan dihadapkan pada tantangan internasionalisasi, 

maka program prioritas terkait penguatan kualitas akademik setiap Fakultas pada tahun 2022 

dapat dirangkum dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 21 Ringkasan Program Prioritas Fakultas 

 
Keterangan: Y =Fakultas memiliki program unggulan; X = Fakultas memiliki program dalam 
kegiatan rutin; Angka = jumlah sasaran dalam program 
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Program peningkatan kualitas akademik akan difokuskan pada perolehan akreditasi 

internasional serta peningkatan mutu dan relevansi program studi melalui keterlacakan 

lulusan, terimplementasinya kurikulum berorientasi capaian pembelajaran bagian dari 

outcome based education, peningkatan rekognisi intensional; dan penguatan kemitraan 

utamanya bidang pendidikan, riset dan inovasi. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Akreditasi Internasional, difokuskan 13 prodi dapat meraih akreditasi dan 46 prodi 

sarjana lainnya mulai berproses, 

2) Memastikan lulusan S1 dan D4 diserap oleh dunia kerja atau menciptakan pekerjaan, 

melalui  tracer study untuk 6.000 lulusan sarjana dan D4, 

3) Mengimplementasikan kurikulum berorientasi capaian pembelajaran untuk 73 prodi 

sarjana dan D4 

4) Menguatkan kemitraan dalam kegiatan MBKM, MOOC, hilirisasi riset dan inovasi 

ataupun bidang lainnya melalui revitalisasi MoU dan PKS yang sudah ada yaitu 

sebanyak 364 kerjasama pendidikan, 1258 kerjasama penelitian, dan 35 kerjasama 

lainnya dalam 3 tahun terakhir.  

5) Penguatan kualitas pendidikan Vokasi sesuai roadmap, yaitu diimplementasikannya 

kurikulum yang memuat minimal 60% praktek. 

 

Selain kegiatan utama diatas, pengelolaan PSDKU Pangandaran akan difokuskan pada 

peningkatan kualitas Pendidikan yang dilaksanakan kombinasi daring dan tatap muka fisik 

berpusat di kelas Pangandaran. Sedangkan pemanfaatan aset Arjasari, akan digunakan 

sebagai wahana pendidikan D4 Agro bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung.  

 

2. Peningkatan Rekognisi Nasional dan Internasional 

2.1.  Nasional 
Program peningkatan rekognisi nasional akan difokuskan pada kegiatan untuk ketercapaian 8 

(delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dimana kedelapan IKU tersebut 

didesain untuk memberikan ruang bagi Perguruan Tinggi di Indonesia untuk: (1)  

meningkatkan relevansi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja, (2) memilih 

keunggulan yang ingin dikembangkan, dan (3) memprioritaskan sasaran untuk fokus 

mengejar perubahan yang diprioritaskan. 

Kedelapan IKU tersebut adalah: 
IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak 
IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus 
IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus 
IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus 
IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi 

Internasional 
IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia 
IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif 
IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional 

 
Dalam rangka meningkatkan kinerja Unpad dalam pencapaian IKU Kementerian tersebut, 

beberapa program yang akan menjadi program prioritas pada 2022 adalah: (1) Optimasi 
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program-program yang meningkatkan partisipasi mahasiswa dan dosen pada program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka, (2) Peningkatan engagement alumni untuk berpartisipasi 

dalam pengisian tracer study, dengan keterlibatan aktif dari Program Studi dan Ikatan Alumni, 

(3) Peningkatan engagement dosen dalam pemutakhiran database SISTER, (4) Peningkatan 

pemutakhiran data Unpad pada PDDIKTI, (5) Peningkatan luaran riset dan PPM sivitas 

akademika Unpad, (6) Fasilitasi berbagai program pendukung untuk peningkatan kerjasama 

pembelajaran dan penyiapan akreditasi internasional Program Studi, (7) Menginsersikan 

parameter IKU Perguruan Tinggi kedalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Universitas dan 

Fakultas, dan (8) Memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan IKU pada seluruh level unit 

kerja di Unpad. 

2.2. Internasional 

Pada peningkatan rekognisi internasional, Unpad akan fokus pada dua pemeringkatan yang 

menjadi fokus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu 

Pemeringkatan Internasional Quacquarelli Symonds (QS) dan Times Higher Education (THE). 

Pada Oktober 2021, performa Unpad telah mendapatkan rekognisi dari kedua pemeringkatan 

internasional tersebut yaitu: 

 

Tabel 22 Pemeringkatan Unpad 

Pemeringkatan  Parameter Peringkat 

QS World University Ranking 840 

Asia University Ranking 238 

QS Rank by Subject:  

- Medicine 601-650 

THE World University Ranking 1201+ 

Asia University Ranking 401+ 

Impact Ranking 201-300 

THE Rank by Subject:  

- Business and Economics 601+ 

- Clinical and Health 601+ 

- Engineering 1001+ 

- Life Sciences 801+ 

- Physical Sciences 1001+ 

- Social Sciences 601+ 

 
Dalam rangka meningkatkan rekognisi internasional Unpad tersebut, beberapa program yang 

menjadi prioritas pada tahun 2022 adalah: (1) Fasilitasi kegiatan internasionalisasi pada 
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tingkat Fakultas, Departemen dan Program Studi melalui Program Pradja Brata dan Program 

Hibah WCU untuk Fakultas, (2) Penyiapan regulasi untuk perekrutan Adjunct Professor dari 

mitra LN dan perekrutan dosen dengan kualifikasi High Quality Talent, (3) Peningkatan 

kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi tinggi, (4) 

Meningkatkan kerjasama riset dan kerjasama pemanfaatan serta hilirisasi hasil riset dengan 

dunia industri, dan (5) Memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kinerja 

internasionalisasi pada seluruh level unit kerja di Unpad. 

3. Persiapan Menuju Hybrid University  

Transformasi yang harus dijalankan utamanya adalah penyesuaian pada proses Pendidikan 

yang membutuhkan dukungan teknologi yang user friendly serta mampu menjangkau luas 

dan efisien. Tahap pertama mewujudkan hybrid university adalah penyelenggaraan 

pembelajaran hybrid dengan telah melakukan pembaharuan pada proses, seperti 

diilustrasikan pada Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 5 Penguatan kualitas pembelajaran hybrid 

 
Pada tahun 2022 akan dipastikan bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran akan 

menjadikan proses penyampaian materi atau content kepada mahasiswa atau learner 

menjadi flexible, seamless and personal didukung oleh sistem administrasi dan manajemen 

pembelajaran yang handal. Transformasi digital yang mendukung penyelenggaraan 

Pendidikan secara hybrid harus dikerjakan dan diselesaikan bermitra dengan penyedia jasa 

digital.  

Saat ini terus dikembangkan riset dan pengembangan e-learning, perancangan desain 

instruksional e-learning, pengembangan teknologi informasi pembelajaran dan media ajar 

daring, optimalisasi video conference dalam pembelajaran, pengembangan Pendidikan Jarak 

Jauh (PJJ), dan kursus daring terbuka atau open online course. 

LMS Unpad berbasis Moodle versi terbaru dan telah terintegrasi dengan Sistem Informasi 

Akademik Terpadu (SIAT) Unpad. Moodle LMS dipilih karena merupakan LMS yang paling 

banyak digunakan oleh perguruan-perguruan tinggi di dunia, memiliki fitur-fitur paling 

lengkap, dan dapat dikelola serta dikembangkan secara fleksibel sesuai kebutuhan institusi. 

Adapun server dan aplikasi LMS ini dikelola secara mandiri. LMS LiVE Unpad Reguler memiliki 

kapasitas concurrent user atau kemampuan untuk diakses secara bersamaan khususnya untuk 

ujian daring hingga 6.000 pengguna.  
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Beberapa layanan akademik Unpad mulai ditransformasikan diantaranya adalah 

MOOC/COOC untuk program degree dan non-degree dan modular/credit earning; PJJ, 

Upscaling existing course, dan digitalisasi kuliah tatap muka. Melalui implementasi Hybrid 

University, pada tahap ini juga akan dipastikan upaya pengembangan iptek melalui penguatan 

kualitas riset dan inovasi, inherent dengan kualitas pembelajaran menuju reputasi akademik 

berstandar Internasional. Dengan demikian, akselerasi kemandirian Unpad PTNBH dilakukan 

melalui program Unpad Hybrid University. 

Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber daya merupakan konsekuensi proses transformasi. 

Dalam perjalanan ini, digitalisasi layanan Unpad mulai terlaksana secara efektif dan masif 

menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan regular. Penyelenggaraan Classroom diatur 

sesuai capaian pembelajaran (CP), misalnya jika CP adalah untuk “mengetahui” atau 

“memahami”, penyelenggaraan kelas cukup dengan asynchronous, sedangkan jika CP yang 

dibutuhkan adalah “menganalisis” atau skill, maka classroom dapat diselenggarakan secara 

synchronous atau praktikum luring sesuai kapasitas dan protokol kesehatan.  

. 

 

Gambar 6 Road Map Mewujudkan Unpad Hybrid University 

 

4. Peningkatan Kemandirian PTNBH 

Setelah sebagian besar proses belajar mengajar dilakukan lebih efisien melalui hybrid, 

meluasnya sasaran pendidikan mendukung pembelajaran sepanjang hayat melalui MOOC, 

serta meningkatnya produktivitas riset dan inovasi dilengkapi dengan hilirisasi dan 

komersialisasi maka akan dampaknya adalah penguatan struktur pendapatan dan 

kemandirian PTNBH yang didukung oleh terjadinya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 

dosen dan tenaga kependidikan.  

Sejalan dengan hal tersebut, bisnis PTNBH akan mudah berkembang. Ada tiga opsi 

pengembangan kelembagaan bisnis PTNBH Unpad yang dilaksanakan profesional dan 

didukung kemitraan.  

1. Anak perusahaan berbadan hukum dengan saham mayoritas yaitu PT M3.  
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PT M3 dapat membantu komersialisasi produk hasil riset civitas akademika. Area bisnis 

lainnya adalah melakukan pengelolaan asrama dan properti milik Unpad, representasi 

Unpad dalam menjaring mahasiswa asing, dan penyediaan jasa konsultasi. 

2. Satuan Usaha Unpad tidak berbadan hukum 

● Rumah Sakit Gigi Mulut, Klinik Kesehatan, Pusat Inovasi Psikologi, dan Pamitrans 

melaksanakan komersialisasi akademik melalui penyediaan layanan Kesehatan 

secara holistik. 

● Kawasan Sains dan Teknologi dapat berperan dalam pengembangan kegiatan yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Startup dengan privilege industri 

Dalam upaya komersialisasi hasil riset di setiap klaster keilmuan, setiap fakultas dapat 

membentuk startup sebagai kelembagaan dari usaha akademik. Start up Unpad dapat 

berkolaborasi dengan pihak industri dalam bentuk joint venture, joint operation dan 

franchise. Inisiasi bisnis di bidang pertanian dengan Green House dan Smart Farming, 

closed house ayam broiler serta bidang-bidang lainnya seperti biro bantuan hukum, 

surveilans dan konsultansi, teaching industry, perlu mengadopsi model startup 

tersebut.  Dalam penyelenggaraannya, proses komersialisasi dapat dilakukan dengan 

melibatkan tenaga profesional, yang kompensasinya disesuaikan dengan jasa dan 

harga pasar. Start up tersebut dapat menjadi lokomotor program yang mendukung 

kualitas kurikulum, produktivitas sumber daya, dan relevansi lulusan dan kemandirian 

PTNBH sehingga dapat mencapai keberlangsungan/sustainability. 
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Program Prioritas Fakultas 2022 

Kondisi SDM Klaster Kesehatan 
Klaster kesehatan terdiri dari Fakultas: Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, 

dan Psikologi. 

Klaster keilmuan ini memiliki sumber daya aktif mahasiswa, dosen, dan tendik masing-masing 

sejumlah 8.298, 810, dan 444 orang, sehingga rasio dosen:mahasiswa dan dosen:tendik 

masing-masing adalah sekitar 1:10 dan 2:1, jumlah dosen S3 adalah 316 (39%)  dan profesor 

60 (7%) dari jumlah dosen Klaster keilmuan ini, dengan rincian seperti pada Tabel 4.  

Tabel 23 Jumlah, proporsi, serta kualifikasi sumber daya manusia Klaster Kesehatan 

Nama Fakultas 
Mahasiswa 

(M) 
Dosen 

(D) 
Tendik 

(T) 
Rasio 
D:M 

Rasio 
D:T 

S3  %S3  GB  %GB  

Kedokteran 3595 465 238 1:8 2:1 184 40% 36 8% 

Kedokteran Gigi 1244 127 66 1:10 2:1 44 35% 8 6% 

Psikologi 898 58 29 1:15 2:1 25 43% 3 5% 

Keperawatan 1330 90 74 1:15 1:1 17 19% 2 2% 

Farmasi 1231 70 37 1:18 2:1 46 66% 11 16% 

(Sumber: Query data SIAT tanggal 20 Oktober 2021) 
 

1. Program Prioritas Fakultas Kedokteran 

Fakultas Kedokteran memiliki program studi (prodi) tingkat D4, Doktor, Magister (5 prodi), 

Profesi (2 prodi), Sarjana (2 prodi), Spesialis (23 prodi), dan Subspesialis (5 prodi) dengan total 

39 program studi (termasuk Kedokteran Hewan). 

Tahun 2022 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran merencanakan empat program 

prioritas (utama), yaitu sebagai berikut: 

1) Pengembangan Kurikulum Transformatif dengan kegiatan Serial Workshop: 

Pengembangan Modul Hybrid/MOOC dengan kerangka AHS (Academic Health 

System) & One Health, Serial Workshop: Student Assessment in Transformative 

Curriculum, Penyediaan fasilitas hybrid learning di RS & wahana pendidikan 

jejaring dalam kerangka AHS & One Health, Serial Training in Clinical Teaching & 

Assessment, Lokakarya Pengembangan Mata Kuliah Elektif, dan Student Inbound 

Mobility Program; 

2) Penguatan Penjaminan Mutu dan Digitalisasi Administrasi dengan kegiatan 

Pelatihan & Lokakarya: Audit Mutu Internal (AMI), Pengembangan Sistem 

Surveilans Mutu Kegiatan Belajar Mengajar, Workshop Penjaminan Mutu 

Program Double Degree, Pelatihan & Lokakarya Pelayanan Prima untuk Tenaga 

Kependidikan; (didorong ke arah digitalisasi) (SISTER, PDDIKTI, DLL) 

3) Peningkatan Rekognisi Internasional, dengan kegiatan Workshop Penulisan 

Proposal Riset & PKM untuk dosen di RS & wahana jejaring dengan kerangka AHS 

& One Health, Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Internasional untuk dosen di RS 

& wahana jejaring dengan kerangka AHS & One Health, Workshop Pengelolaan 

Grant Riset & PKM untuk dosen di RS & wahana jejaring dengan kerangka AHS & 
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One Health, Workshop on Data Science/Data Mining, Serial Workshop: 

Revitalisasi website & media sosial institusi, Pengangkatan WNA Adjunct 

Professor; dan  

4) Peningkatan Kualitas Kerja Sama Tridharma PT berbasis AHS dengan kegiatan 

Desk review kinerja & re-alignment kerja sama, Workshop Penyusunan Road Map  

Riset Translasional dengan pemangku kepentingan AHS, Workshop 

Pengembangan Jejaring Pelayanan Kesehatan dalam kerangka AHS, dan 

assessment lapangan RS & wahana pendidikan jejaring. 

 

2. Program Prioritas Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) 

FKG memiliki program studi Doktor, Profesi, Sarjana dan Spesialis-1 masing-masing 1, 1, 1, 

dan 8 program studi dengan total 11  program studi. 

Program Prioritas FKG tahun 2022 berfokus pada akreditasi internasional, rekognisi 

internasional, penguatan data IKU dan tracer study, serta kemitraan. 

1) Akreditasi Internasional. Pada saat ini 10 dari 11 prodi di FKG Unpad telah 

terakreditasi oleh LAM-PTKes, terdiri atas 4 (empat) terakreditasi B dan 6 (enam) 

terakreditasi A dan satu prodi Doktor yang baru berdiri. Program akreditasi FKG 

akan bertumpu pada re-akreditasi 4 prodi (B menuju A), 1 prodi menuju B, dan 4 

prodi menuju akreditasi internasional melalui hibah akreditasi internasional 

Kemdikbud Ristek dengan target lembaga akreditasi AHPGS (berlisensi EQAR) 

sesuai dengan arahan Keputusan Kemendikbud 83/P/2020. Untuk mendukung 

program ini, FKG Unpad mendapatkan hibah PIRSA Universitas Padjadjaran yang 

digunakan sebagai persiapan kurikulum OBE dan pengisian borang. 

2) Rekognisi Internasional. FKG Unpad mengusahakan revitalisasi website untuk 

mendongkrak index webometric. Selain itu, FKG Unpad juga akan membuat 

program MOOC yang bisa menjaring mahasiswa serta dosen asing. Dalam hal 

riset, FKG Unpad juga terus mendorong dosen untuk menjalin kerjasama riset dan 

joint-publication dengan akademisi luar negeri melalui pusat-pusat studi maupun 

jejaring riset yang baru. 

3) Mendorong nilai input IKU perguruan tinggi. FKG Unpad akan mendata ulang 

dosen yang berkiprah sebagai praktisi di industri dimana sebagian besar dosen 

berpraktik sebagai dokter gigi. Selain itu, untuk pendataan lulusan, maka 

penyebaran formulir tracer study kepada alumni akan lebih digiatkan dengan 

kemungkinan penyusunan formulir tracer study khusus untuk prodi bidang 

kesehatan. 

4) Kemitraan. Untuk mendulang pendapatan non-tuition akan dikejar melalui 

pembangunan Dental Training Centre (DTC) dan Klinik Gigi Eksekutif di Kampus 

Unpad Eijkman, serta berbagai acara Continuing Dental Education. Kaitannya 

dengan mendorong mahasiswa untuk memperoleh keterampilan di industri, 

maka FKG Unpad terus menambah kerjasama dengan RS jejaring sebagai wahana 

pendidikan. Kemitraan dengan lembaga donor non-profit yang tertarik dengan 

riset dan pengabdian pada masyarakat juga menjadi fokus tahun ini dengan 

output pendirian Pusdi baru dan input dana riset dari eksternal. 
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3. Program Prioritas Fakultas Psikologi  

Fakultas Psikologi memiliki program studi Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 1, 2, 

dan 1 program studi dengan total 4 program studi. 

Tahun 2022 Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran merencanakan tiga program prioritas 

(utama), yaitu sebagai berikut: 

1) Akreditasi Internasional. Untuk mendukung peningkatan kualitas proses 

pendidikan sesuai standar internasional, Fakultas Psikologi Unpad memiliki 

rencana untuk mengajukan Akreditasi Internasional FIBAA untuk seluruh 

program studi yang ada (1 cluster) di awal tahun 2022. Pada saat ini program studi 

di Fakultas Psikologi telah menerapkan kurikulum yang berbasis outcome (OBE) 

sehingga sudah siap untuk diajukan akreditasi internasional. Diharapkan seluruh 

program studi dapat meraih akreditasi internasional tanpa syarat dan nantinya 

dapat dikonversikan untuk mendapatkan akreditasi unggul dari BAN/PT. Lebih 

lanjut, kami mengharapkan tingkat kepercayaan PT Internasional mitra akan lebih 

meningkat dengan adanya akreditasi internasional ini.  

2) Rekognisi Nasional dan Internasional. Untuk senantiasa terus meningkatkan 

rekognisi baik di tingkat nasional maupun internasional, Fakultas Psikologi Unpad 

juga memiliki program kemitraan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan 

institusi nasional dan internasional. Untuk komponen Pendidikan, maka program 

yang dikembangkan baik untuk menguatkan (1) program regular (terkait program 

studi) yang sudah ada, namun juga (2) program non-regular. Selain itu juga untuk 

kolaborasi riset dan juga PKM dosen.  

Untuk kerjasama program reguler dapat berupa program dual degree (double 

dan/atau joint degree), joint supervisor, research dan courses, student exchange 

dan sharing session serta visiting professor. Sedangkan program non-reguler pada 

dasarnya akan mendukung long-life education, yang akan menghasilkan (a) 

sertifikasi kompetensi BNSP (bekerjasama dengan LSP Unpad) dan juga 

international brevet in Psychotherapy (bekerjasama dengan Rhino Grup); (b) 

micro-credential (yang nantinya diproyeksikan dapat dihitung untuk masuk ke 

program reguler (S2) yang ada); serta (3) nirgelar atau institutional certificate. 

Selain itu, penguatan kolaborasi tingkat nasional dilakukan dengan alumni, 

institusi lainnya (pemerintah, swasta, NGO, serta PTN dan PTS), Pusat Inovasi 

Psikologi (PIP) dan Pusat Konseling Unpad (PKUP).   

3) Capacity Building untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan. Peningkatan 

kompetensi dan kapabilitas dosen akan dilakukan secara terstruktur, meliputi tiga 

kegiatan: (a) persiapan dosen yang akan lanjut studi doktoral di dalam maupun 

luar negeri; (b) persiapan kenaikan pangkat menjadi Lektor Kepala dan Guru; dan 

(3) Peningkatan kemampuan teknologi dan sistem informasi serta kemampuan 

berbahasa Inggris untuk menunjang proses belajar-mengajar dan 

internasionalisasi Fakultas Psikologi Unpad.  
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4. Program Prioritas Fakultas Keperawatan 

Fakultas Keperawatan memiliki program studi Magister, Profesi, dan Sarjana masing-masing 

1, 1, dan 2 program studi dengan total 4 program studi. 

Tahun 2022 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merencanakan tiga program 

prioritas, yaitu sebagai berikut: 

1) Peningkatan Kualitas Akademik. Program peningkatan kualitas akademik adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas sehingga mempercepat penyerapan lulusan. Program ini meliputi re-

akreditasi LAMPTKes untuk 2 prodi yaitu SKep Jatinangor dan profesi Ners yang 

akan habis pada Juni 2022, persiapan akreditasi internasional untuk 4 prodi, 

pengembangan MOOC, dan pengembangan hybrid laboratory learning.  

2) Rekognisi Nasional dan Internasional. Program peningkatan rekognisi 

internasional adalah program yang meningkatkan visibilitas dan dampak dari 

kepakaran, karya, dan produk akademik bagi masyarakat baik lokal, nasional, 

maupun internasional. Program ini meliputi upgrading website dan bilingual, 

publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi, sitasi karya ilmiah dosen, 

ranking by subject, student, and faculty mobility, mahasiswa asing, dosen asing, 

prestasi mahasiswa dan dosen, dan kemitraan strategis dengan industri dan 

Perguruan tinggi dalam dan luar negeri.  

3) Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Program peningkatan 

kualitas dosen dilatarbelakangi bahwa kualitas mutu lulusan dalam proses 

pembelajaran akademik dan profesi di universitas dipengaruhi berbagai faktor, 

dan salah satu faktor kunci adalah kapasitas atau kualitas dosen.  Dosen 

diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan, melakukan inovasi dan 

mengevaluasi proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran (learning 

outcomes) tercapai.  Learning outcome dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

belajar (learning needs) mahasiswa dan tuntutan para pengguna (user). Era 

globalisasi dan teknologi tinggi menuntut proses pendidikan dan pendidik yang 

berkualitas. Namun jumlah dosen yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

saat ini masih terbatas di Fakultas Keperawatan. Program peningkatan kualitas 

dosen yang dilakukan meliputi peningkatan jenjang Pendidikan, peningkatan 

jabatan, dan kompetensi profesi, program tersebut diharapkan akan 

meningkatan kualitas mutu lulusan. Sedangkan untuk tendik diarahkan ke 

peningkatan kompetensi support pembelajaran digital dan hybrid. 

  

5. Program Prioritas Fakultas Farmasi 

Fakultas Farmasi memiliki program studi Doktor, Magister, Profesi, dan Sarjana masing-

masing 1, 2, 1,  dan 1 program studi dengan total 5 program studi. 

Tahun 2022 Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran merencanakan tiga program prioritas 

(utama), yaitu sebagai berikut: 

1) Re-Akreditasi LAM-PTKes. Untuk menyukseskan proses reakreditasi, beberapa 

program yang akan dilakukan antara lain perbaikan website, memperkuat peran 

Unit Penjamin Mutu (UPM), meningkatkan maintenance cost peralatan 

laboratorium dan membuat sarana pengolahan limbah.  
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2) Rekognisi Internasional. Untuk meningkatkan rekognisi internasional, beberapa 

program unggulannya adalah menambah joint research, joint supervision dan 

adjunct professor, menambah jumlah mitra untuk summer program dan student 

exchange, meningkatkan aktivitas international virtual lecture dan conference, 

serta persiapan satu jurnal untuk dapat terindeks Scopus.  

3) Kemitraan. Untuk meningkatkan dana kerjasama, dapat dilakukan beberapa 

upaya, seperti membuka Program S2 by research dan Program Spesialis Farmasi 

Nuklir, pembuatan website dalam Bahasa Arab, dan pengembangan “Pusat 

Herbal Terpadu”. 
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Kondisi SDM Klaster Keilmuan: FMIPA, SPS dan FTG 
 
Klaster keilmuan terdiri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah 

Pascasarjana, dan Fakultas Teknik Geologi. 

Klaster ini memiliki sumber daya aktif mahasiswa, dosen, dan tendik masing-masing sejumlah 

4247, 249, dan 198 orang, sehingga rasio dosen:mahasiswa dan dosen:tendik masing-masing 

adalah sekitar 1:17 dan 1:1, jumlah dosen S3 adalah 156 (63%)  dan profesor 31 (13%) dari 

jumlah dosen Klaster keilmuan ini dengan rincian per fakultas seperti pada Tabel 5.  

Tabel 24 Jumlah, proporsi, serta kualifikasi sumber daya manusia Klaster Keilmuan MIPA, 
SPS, dan FTG 

Fakultas 
Mahasiswa 

(M) 
Dosen 

(D) 
Tendik 

(T) 
Rasio 
D:M 

Rasio 
D:T 

S3  %S3  GB  %GB  

Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 3259 195 147 1:17 1:1 121 62% 23 12% 

Sekolah Pascasarjana 227 1 15 1:227 0:1 11 100%   0% 

Teknik Geologi 761 53 36 1:14 1:1 34 64% 8 15% 

(Sumber: Query data SIAT tanggal 20 Oktober 2021) SPS jumlah S3 1 org dititipkan di 
direktorat SDM 
 
Dengan komposisi sumber daya tersebut, Klaster ini merencanakan program prioritas per 

fakultas sebagai berikut: 

1. Program Prioritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

Fakultas MIPA memiliki program studi D4, Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 1, 2, 

5,  dan 9 program studi dengan total 17 program studi. 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA – Unpad memiliki fokus beberapa 

program prioritas yang ditargetkan pada tahun 2022 melalui beberapa skema. Skema 

tersebut secara umum dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, penelitian, 

kemitraan dan kemandirian serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

1) Bidang Pendidikan, prioritas program FMIPA-Unpad fokus pada peningkatan kualitas 

dan kuantitas yang terukur. Terkait dengan kualitas, yang menjadi salah satu target 

utama fakultas adalah adanya program studi yang terakreditasi internasional. 

Terdapat dua sasaran akreditasi, yaitu IABEE (Indonesian Accreditation Board for 

Engineering Education)  yang akan melibatkan dua program studi yaitu Teknik 

Informatika dan Teknik Elektro yang ditargetkan terakreditasi IABEE (granted) pada 

tahun 2022. Disamping itu, pada tahun yang sama fakultas juga memfokuskan 

beberapa prodi dengan target submitted pada akreditasi internasional AQAS. Prodi 

yang tergabung pada satu atau dua klaster yang ditargetkan tersebut adalah Fisika 

S1, Biologi S1, Statistika S1, Matematika S1, Kimia S2, dan Kimia S3. Adapun beberapa 

prodi yang belum bisa turut dalam klaster akreditasi internasional, maka kami 

arahkan ke akreditasi unggul (atau setidaknya tetap pada posisi akreditasi A).  

2) Internasionalisasi. Program prioritas lain yang disasar fakultas adalah terkait dengan 

upaya internasionalisasi dalam bidang Pendidikan, yaitu Double Degree yang 
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menyasar beberapa prodi, yaitu Kimia S2 dan S3 (OSAKA), Kimia S2 (CHIBA), Fisika S2 

dan Kimia S3 (HOKKAIDO), Statistika Terapan S2 (CHIBA). Selain program double 

degree, fakultas juga menyasar program joint-course, student exchange, dan summer 

course dengan target beberapa prodi, diantaranya Teknik Elektro S1, Biologi S1, Kimia 

S1, dan Statistika Terapan S2. Pada tahun 2022, FMIPA juga men-targetkan bahwa 

semua prodi, terutama pada jenjang sarjana sudah mengarah pada kurikulum 

berbasis OBE, Hybrid dan MBKM. Juga akan mengembangkan minimal 10 modul 

MOOC yang dibutuhkan masyarakat baik untuk degree maupun non-degree. Target 

utama kurikulum tersebut ada pada prodi-prodi yang akan turut serta pada akreditasi 

internasional sebagaimana disebutkan sebelumnya. FMIPA berencana akan 

melibatkan lebih banyak praktisi seperti dari Bio-Farma, Kimia Farma, dsb yang tidak 

hanya berperan dalam pembekalan terkait kurikulum, tetapi terlibat juga pada proses 

pembelajaran di beberapa program studi. Terkait dengan transformasi hybrid 

university, maka fakultas menargetkan sebanyak 50% telah mengikuti proses 

transformasi digital yang difasilitasi oleh 35% kelas/laboratorium hybrid dan 75% cara 

kerja hybrid dari semua staf di lingkungan FMIPA Unpad. 

3) Riset merupakan bagian penting dari FMIPA Unpad. Bidang yang diharapkan menjadi 

unggulan fakultas ini menjadikan perlunya ada perhatian khusus dari fakultas, 

terutama terkait dengan publikasi dan inovasi. Untuk tahun 2022, FMIPA 

menargetkan sebanyak 250 publikasi berkualitas (tanpa prosiding) dan 5 paten yang 

siap komersialisasi. Untuk kepentingan tersebut, maka fakultas membuat beberapa 

program strategis, diantaranya program Sharing experience untuk mendapatkan 

sumber dana selain Unpad dan Dikti baik dalam maupun luar negeri, peningkatan 

kolaborasi riset nasional dan internasional, peningkatan fasilitas riset melalui hibah 

dalam dan luar negeri seperti dari IPA Jepang dan kolaborasi Belgia, serta peningkatan 

akreditasi jurnal internal dengan pengindeks Sinta dan Scopus.  

4) Kemitraan. Disamping itu, fakultas juga mengupayakan adanya penguatan kemitraan 

dari sisi kuantitas dan kualitas. Ditargetkan terdapat 12 kemitraan dengan industri 

dan 10 kegiatan mitra dengan PT di luar negeri. Untuk mencapai hal tersebut, maka 

diagendakan akan dilakukan kunjungan industri, narasumber & coaching dari industri 

serta Peningkatan dan Penguatan kegiatan Tridarma dengan dosen LN. Harapan lain 

dari kemitraan tersebut, khususnya dengan industri adalah adanya peningkatan 

pemasukan bagi fakultas (income generate). Hal ini akan menciptakan kemandirian 

yang lebih kuat dari fakultas. Walaupun demikian, penguatan anggaran tersebut juga 

ditargetkan diperoleh dari mahasiswa pascasarjana (nasional dan internasional) serta 

mahasiswa vokasi (D4) dengan target total sebanyak 300 mahasiswa pasca dan 76 

mahasiswa D4 untuk tahun 2022. Untuk mencapai hal tersebut, maka fakultas 

mengagendakan beberapa program, yaitu; memperkuat program fast track dan 

kerjasama, promosi rutin melalui AKU (Ayo Kenal Unpad) dan MPM (Mengenal Pasca 

MIPA). Adapun dari sisi non-tuition, fokus pada indikator dana abadi, fakultas 

menargetkan sebesar 1 miliar rupiah melalui kegiatan MIPA Training Centre (ISO Lab, 

Instrumen, dll), CSR Perusahaan dari alumni, serta penguatan Kerjasama. 
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2. Program Prioritas Sekolah Pascasarjana 

Sekolah Pascasarjana memiliki program studi Doktor, dan Magister masing-masing 2,  dan 6 

program studi dengan total 8 program studi. 

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas SPS tahun 2022 akan dilaksanakan 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1) Akreditasi. Untuk mencapai peningkatan kualitas program studi, akan dilakukan 

akreditasi internasional melalui AQAS (Agentur fuer Qualitätssicherung durch 

Akkreditierung von Studiengängen E.V) terhadap 6 program studi (prodi) dari 8 prodi.  

Keenam prodi tersebut adalah Prodi Doktor Ilmu Lingkungan, Prodi Magister Ilmu 

Lingkungan, Prodi Doktor Bioteknologi, Prodi Magister Bioteknologi, Prodi Inovasi 

Regional, dan Prodi Pariwisata Berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, telah 

dilaksanakan sosialisasi awal oleh pihak AQAS dan penyampaian notifikasi untuk 

rencana visitasi tahun 2022.   

2) Kurikulum. Kurikulum pada setiap prodi (8 Prodi) sudah diarahkan ke Outcome-based 

Education (OBE) sebagai antisipasi akreditasi internasional (AQAS).  Penguatan OBE 

akan dilakukan melalui penyelesaian proses formal melalui Senat Akademik, 

dilanjutkan implementasi pada tahun 2022. 

3) MOOC. Untuk mendorong mobilitas mahasiswa sebanyak 50 orang mahasiswa, akan 

dilakukan kegiatan modular course kerja sama internasional, summer course, dan 

Massive Open Online Course (MOOC) untuk menarik mahasiswa inbound.  Pada tahun 

2022 ditargetkan bisa dilaksanakan 10 MOOC untuk hal yang menjadi keunggulan 

setiap prodi secara multi dan transdisiplin. 

4) Riset. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi internasional mahasiswa dari 40 ke 50 

publikasi internasional, dilakukan dengan penjaringan lebih banyak fresh graduate 

melalui pelaksanaan program fast-track S1 ke S2 dan Magister ke Doktor. Selain itu 

dilakukan integrasi publikasi sebagai luaran mata kuliah academic writing, kegiatan 

mentorships publikasi internasional di luar mata kuliah, bantuan proofreading, dan 

biaya submission artikel ilmiah. 

5) Startup. Dukungan SPS terhadap penciptaan 2 start-up mahasiswa pada Prodi 

Pariwisata Berkelanjutan dilakukan melalui integrasi luaran dari mata kuliah 

entrepreneurship, kegiatan mentoring start-up dan alternatif luaran akademik 

pembentukan start-up pada prodi terapan di akhir pendidikan. 

6) Kemitraan. Kemitraan prodi dengan dunia usaha dunia industri dan perguruan tinggi 

luar negeri dilakukan dengan target minimal 1 prodi 1 mitra kerja sama dalam bidang 

tridharma dan pengembangan sumber daya manusia (8 mitra dunia usaha, dunia 

industri, dan 8 PT luar negeri).  Target dunia usaha dunia industri meliputi BUMN 

seperti PT PLN, PT Pindad, PT KAI, dan PT Pegadaian.  Target PT luar negeri meliputi 

PT dalam ranking 100 besar dunia, seperti Tokyo University. 

7) Sarana prasarana. Mengantisipasi transformasi Unpad menuju Hybrid University, SPS 

sudah mempersiapkan sarana prasarana dan tenaga kependidikan untuk mendukung 

transformasi digital seperti pembuatan mini studio dan podcast, Executive Digital 
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Class, dan renovasi hybrid class di lantai 2.  Pada tahun 2022 masih perlu dilakukan 

renovasi 1 ruang kelas di lantai 3 untuk mencapai target 100%.  

 

3. Program Prioritas Fakultas Teknik Geologi (FTG) 

FTG memiliki program studi Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 1, 1, dan 1 program 

studi dengan total 4 program studi. 

Sesuai dengan renstra universitas dan visi-misi fakultas, maka fokus program unggulan FTG 

untuk tahun 2022 adalah diarahkan pada:  

1) Pendidikan: Dalam rangka pencapaian misi fakultas berstandar internasional, 

Fakultas Teknik Geologi akan melakukan akreditasi internasional untuk 3 (tiga) 

program studi, yaitu Prodi Teknik Geologi (S1), Prodi Magister Teknik Geologi (S2), 

dan Prodi Doktor Teknik Geologi (S3) melalui akreditasi “The Accreditation Agency for 

Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics 

(ASIIN)”.  Untuk mendukung program akreditasi internasionalisasi tersebut, saat ini 

sedang dilakukan pengembangan kurikulum secara hybrid dengan berbasis pada 

Outcome Base Education (OBE) bagi ketiga program studi tersebut di atas, dimana 

kurikulum ini nantinya akan diajukan untuk mendapat pengakuan dan legalisasi 

melalui Senat Akademik Unpad. Dalam mengembangkan program pendidikan non-

degree, juga sedang dipersiapkan pengembangan 10 (Sepuluh) modul non-degree 

melalui MOOC untuk bidang pengembangan dan pengelolaan energi, mineral, 

rekayasa dan lingkungan, kebencanaan geologi serta geowisata (Geopark). Dalam hal 

peningkatan jumlah mahasiswa asing akan ditingkatkan melalui program yang sudah 

berjalan saat ini, seperti program double degree dan exchange student (50 

mahasiswa), serta training bersertifikat  (2 orang).  Untuk mendukung program hybrid 

university, juga akan dilakukan berbagai pelatihan untuk bisa mengembangkan modul 

dan metode pembelajaran sesuai dengan mekanisme pelaksanaan hybrid, sehingga 

ditargetkan 100% matakuliah sudah bisa dilaksanakan dengan model hybrid. 

2) Riset & Inovasi : program prioritas untuk bidang riset dan inovasi adalah dalam upaya 

peningkatan rekognisi program studi dan kepakaran dosen, sehingga akan dilakukan 

berbagai program kegiatan untuk dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional 

sebanyak 53 judul (satu judul untuk satu dosen) dan meningkatkan angka sitasi dosen 

(800 sitasi atau rata-rata 15 sitasi/dosen). Untuk meningkatkan karya inovasi menjadi 

paten dan komersialisasi, sedang dipersiapkan ada tiga produk yang akan dipatenkan 

dengan topik: Rumah Gempa, Virtual Reality Kebencanaan; serta Virtual Reality 

Drilling. Serta pengembangan 2 startup, yaitu:  Penyedia jasa layanan analisis 

laboratorium (3 laboratorium), dan jasa konsultan eksplorasi sumberdaya alam.  

3) Kerjasama: untuk meningkatkan program kemitraan di dalam dan luar negeri. 

Program ini akan mendukung dalam meningkatkan kerjasama bidang pendidikan dan 

penelitian serta pengabdian masyarakat, sehingga diharapkan melalui program 

unggulan ini akan bisa meningkatkan jumlah publikasi, jumlah dosen dan mahasiswa 

asing, meningkatkan reputasi program studi dan dosen sesuai kepakarannya serta 

meningkatkan pendapatan fakultas melalui dana non-tuition (kerjasama/project). 
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Saat ini yang sedang dalam proses persiapan kerjasama luar negeri untuk program 

exchange student dan visiting lecture dengan Universiti Kebangsaan Malaysia; 

National Institute of Geological Sciences University of the Philippines; serta University 

of Chulalongkorn, Thailand. Sementara itu untuk kerjasama dalam negeri dengan 

Kementerian dan Lembaga Riset, BUMN, maupun Pemerintah Daerah juga sedang 

berjalan dan akan terus berlanjut terutama dalam hal kajian ataupun join riset di 

bidang pengembangan energi, sumberdaya mineral, kebencanaan geologi, 

lingkungan dan pengembangan geopark di Indonesia. Sementara itu kerjasama 

dengan berbagai perusahaan swasta, juga ikatan alumni dan asosiasi profesi 

khususnya bidang pertambangan, migas dan panas bumi juga dilakukan untuk 

mendukung program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sebagai mitra untuk 

magang, dan lain-lain. Kegiatan kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian dana fakultas melalui proyek-proyek kerjasama yang dilakukan dengan 

berbagai mitra tersebut. Sudah ada penjajakan sebanyak 13 kerjasama dalam negeri 

untuk diimplementasikan di 2022. 

4) Sarana dan Prasarana;  untuk mendukung program internasionalisasi dan hybrid 

university maka diperlukan berbagai persiapan sarana dan prasarana  pendukung. 

Dalam mendukung program ini sedang dipersiapkan perlengkapan untuk 

pembelajaran hybrid, mulai dari 2 (dua) ruang kelas, 10 fasilitas hybrid di laboratorium 

dan ruang dosen, 1 buah studio/multimedia; maupun pembuatan video-video 

pembelajaran khususnya kegiatan lapangan dan laboratorium virtual; termasuk 

menyiapkan taman tematik geologi di sekitar kampus unpad; melakukan pelatihan IT 

dan komputer untuk SDM tendik supaya mampu mengoperasikan dan melayani 

proses pembelajaran dengan metode hybrid, serta pelatihan kemampuan bahasa 

Inggris untuk mendukung program internasionalisasi. Sehingga di targetkan 80% dari 

tendik sudah mengikuti pelatihan tersebut. Meningkatkan kualitas dosen melalui 

pengajuan jabatan ke guru besar (2 orang), lektor kepala (4 orang), dan lektor (4 

orang), serta program sekolah S3 untuk dosen yang masih berstatus S2 (11 orang). 

Pelayanan berbasis digital, khususnya akademik dan perpustakaan juga sedang 

dipersiapkan, sehingga diharapkan dapat mencapai 80% untuk tahun depan, serta 

pengembangan dan updating website fakultas menjadi berbahasa inggris untuk 

meningkatkan performa dan promosi fakultas di tingkat internasional. 
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Kondisi SDM Klaster Keilmuan Agrokompleks 
 

Klaster Keilmuan Agrokompleks terdiri dari Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. 

Klaster keilmuan ini memiliki sumber daya aktif mahasiswa, dosen, dan tendik masing-masing 

sejumlah 6.999, 343, dan 222 orang, sehingga rasio dosen:mahasiswa dan dosen:tendik 

masing-masing adalah sekitar 1:20 dan 2:1, jumlah dosen S3 adalah 212 (62%)  dan profesor 

31 (9%) dari jumlah dosen Klaster keilmuan ini.  

Tabel 25  Jumlah, proporsi, serta kualifikasi sumber daya manusia Klaster Keilmuan 
Agrokompleks 

Fakultas 
Mahasiswa 

(M) 
Dosen 

(D) 
Tendik 

(T) 
Rasio 
D:M 

Rasio 
D:T 

S3  %S3  GB  %GB  

Pertanian 1965 131 85 1:15 2:1 89 68% 18 14% 

Peternakan 1797 86 52 1:21 2:1 56 65% 6 7% 

Perikanan dan Ilmu 
Kelautan 1622 67 37 1:24 2:1 33 49% 3 4% 

Teknologi Industri 
Pertanian 1615 59 48 1:27 1:1 34 58% 4 7% 

(Sumber: Query data SIAT tanggal 20 Oktober 2021) 
 

1. Program Prioritas Fakultas Pertanian 

Fakultas Pertanian memiliki program studi D4, Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 

1, 1, 3,  dan 2 program studi dengan total 7 program studi. 

Tahun 2022 Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran merencanakan program prioritas 

(utama) sebagai berikut: 

1) Teaching Farm and Plant Factory. Teaching Farm merupakan suatu sarana 

pembelajaran yang didesain sesuai dengan proses produksi dalam suatu industri 

melalui suatu konsep kolaborasi antara akademisi dan industri dalam penerapan 

bidang pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi 

yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Plant factory adalah suatu fasilitas 

yang memungkinkan membentuk suatu lingkungan yang baik bagi pertumbuhan 

tanaman dan lingkungan tersebut mudah dikontrol serta diatur  baik untuk sistem 

dengan pencahayaan matahari (Sunlight Plant Factory) atau pencahayaan buatan 

(Artificial Light Plant Factory). Sistem standar pada plant factory adalah kontrol 

suhu dan kelembaban, kultur hidroponik, pengaturan larutan unsur hara, 

konsentrasi CO2, dan pengaturan pencahayaan. Kegiatan teaching farm berbasis 

plant factory ini akan terfokus pada (1) pengembangan Artificial Light Plant 

Factory untuk tanaman sayuran; (2) Pengembangan Sunlight Plant Factory untuk 

tanaman Anggrek; (3) Pengembangan Showcase untuk Indoor Plant Factory; (4) 

Pengembangan on-line dan off-line pemasaran produk unggulan.  
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2. Program Prioritas Fakultas Peternakan 

Fakultas Peternakan memiliki program studi Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 1, 

1,  dan 2 program studi dengan total 4 program studi. 

Perencanaan tahun 2022 diarahkan untuk memenuhi indikator-indikator perangkingan 

universitas internasional dan ranking by subject (QS100) yang meliputi (i) citation per faculty 

dan h-index; (ii) faculty per student ratio; (iii) international faculty per local; (iv) international 

student ratio; (v) academic dan employer reputation.  

Berdasarkan hal tersebut, program prioritas dan kegiatan terkait bagi Fakultas Peternakan 

disajikan di bawah ini.  

1) Kemitraan Strategis. Fakultas Peternakan telah menetapkan bahwa seluruh 

rangkaian kegiatan pengembangan keilmuan-industri ayam broiler dilaksanakan 

dengan skema kerjasama bersama mitra fakultas. Hingga kini telah terdapat 3 

perusahaan mitra yang menyatakan diri untuk memberi dukungan penuh terhadap 

seluruh kegiatan-kegiatan tersebut: 

● PT Mitra Berlian Unggas dan Koperasi Peternak Milenial. Perusahaan dan 

koperasi ini merupakan entitas yang dimiliki dan dijalankan secara penuh oleh 

para alumni Fakultas Peternakan. Status telah MoU Universitas Padjadjaran. 

● PT Japfa Comfeed Indonesia. Perusahan ini merupakan perusahaan global 

multinasional dengan pangsa produksi dan pasar sebesar 35% tingkat nasional. 

Status MoU dan PKS Universitas Padjadjaran. 

● PT Charoen Pokphan. Perusahaan ini merupakan perusahaan peternakan 

terbesar di Indonesia. Di tingkat global, PT CP termasuk ke dalam 21 perusahaan 

terbesar di dunia. Status menyatakan minat kerjasama dan telah melakukan 

survey lokasi. 

 

3. Program Prioritas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memiliki program studi D4, Magister, dan Sarjana 

masing-masing 1, 2,  dan 3 program studi dengan total 6 program studi. 

Tahun 2022 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran merencanakan 

program prioritas (utama) sebagai berikut: 

1) Kedai Reka Lobster dan Pangan Berbahan Baku Ikan. Program akan lebih fokus 

pada sasaran hilirisasi riset dengan indikator jumlah hasil riset yang siap 

komersialisasi. Untuk meningkatkan komersialisasi produk perikanan dan kelautan, 

maka FPIK merancang 2 program spesifikasi yaitu program Kedai Reka Lobster 

INTAN dan Pangan Berbahan baku ikan (frozen fish food)). Usulan kegiatan ini 

merupakan implementasi kebijakan  Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

yang memberikan peluang riset, magang dan wirausaha kepada mahasiswa sesuai 

dengan prioritas utama di Perguruan Tinggi untuk menciptakan SDM unggul 

pemimpin masa depan. Seiring dengan transformasi kurikulum berbasis Outcome 

(Outcome Based Education), maka program ini memiliki outcome selain untuk 

menciptakan SDM unggul yang mampu berwirausaha (Entrepreneurship), hal 

penting lainnya ialah komersialisasi produk hasil riset untuk meningkatkan 

kemandirian Fakultas dalam hal pendapatan usaha dan keberlanjutan program 
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4. Program Prioritas Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian memiliki program studi Doktor, Magister, dan Sarjana 

masing-masing 1, 2, dan 3 program studi dengan total 6 program studi.  

Fakultas Teknologi Industri Pertanian mencanangkan Program Prioritas terdiri dari: 

Pengembangan Kurikulum Transformatif, Peningkatan Program Rekognisi Internasional, 

Penguatan Kompetensi Lulusan, dan Hilirisasi Produk penelitian. 

1) Pengembangan Kurikulum Transformatif FTIP didasari atas respon FTIP terhadap 

program MBKM yang dicanangkan pemerintah. Adapun tujuannya adalah untuk 

menyebarkan ilmu teknologi tepat guna secara luas dan mudah kepada mahasiswa 

di dalam dan luar Unpad, pelaku UMKM, dan masyarakat umum, melalui metode 

MOOC secara online. Selain itu mahasiswa akan diberi kesempatan yang luas untuk 

dapat mengikuti pelatihan bersertifikat, melalui Lembaga AWS/Coursera/Udemy. 

Dengan adanya tuntutan akreditasi internasional maka diperlukan pula kegiatan-

kegiatan lokakarya dalam rangka pengembangan kurikulum berbasis Outcome-

Base (OBE).  

2) Program Peningkatan Program Rekognisi Internasional didasarkan atas respon 

FTIP terhadap Visi Unpad, yaitu untuk mencapai universitas bereputasi dunia 

(WCU) dan berdampak pada masyarakat. Adapun kegiatan yang direncanakan 

terdiri dari pendampingan/coaching clinic publikasi jurnal internasional, 

revitalisasi website fakultas (berbahasa Inggris untuk memudahkan akses 

eksternal), meningkatkan joint research, joint supervision, dan join lecture 

(terutama dengan mitra  di luar negeri). Selain itu untuk meningkatkan jejaring 

kerjasama dengan universitas di luar negeri akan diselenggarakan seminar 

internasional  dan summer course pada tahun 2021.  

3) Program Penguatan Kompetensi Lulusan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, dan memberi pembekalan bagi lulusan FTIP agar mudah diterima 

di dunia kerja. Kegiatan yang direncanakan antara lain sertifikasi kompetensi 

lulusan dan pembentukan TUK sertifikasi kompetensi, pembentukan teaching 

industry, juga kegiatan roadshow promosi prodi (pasca) untuk menjaring 

mahasiswa baru dari luar negeri secara in-bound. Melalui beberapa kegiatan yang 

direncanakan maka diharapkan kualitas lulusan dari FTIP memiliki nilai jual yang 

tinggi di dunia kerja, dan dapat bersaing dengan prodi-prodi sejenis di tingkat 

nasional dan internasional.  

4) Hilirisasi Produk Penelitian, dilatari dari banyaknya produk inovasi riset dari 

dosen-dosen di FTIP yang memerlukan pendampingan untuk dapat dihilirasi dan 

dikomersilkan. Tujuan utama selain rekognisi, juga untuk membantu/mendukung 

proses produksi, legalisasi HAKI, proses pemasaran, model bisnis yang 

dilaksanakan, dan bagaimana menjadi income-generate bagi FTIP dan Unpad.  
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Kondisi SDM Klaster Keilmuan Sosio Humaniora 
 
Fakultas-fakultas klaster keilmuan Sosial Humaniora di Universitas Padjadjaran yang terdiri 

atas Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP), Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) untuk tahun 2022 

mempunyai beragam program prioritas.  

Klaster keilmuan ini memiliki sumber daya aktif mahasiswa, dosen, dan tendik masing-masing 

sejumlah 18.835, 679, dan 440 orang, sehingga rasio dosen:mahasiswa dan dosen:tendik 

masing-masing adalah sekitar 1:28 dan 2:1, jumlah dosen S3 adalah 370(54%)  dan profesor 

54(8%) dari jumlah dosen Klaster keilmuan ini (Tabel 7).  

 

Tabel 26  Jumlah, proporsi, serta kualifikasi sumber daya manusia Klaster Keilmuan Sosio-
humaniora 

Fakultas 
Mahasiswa 

(M) 
Dosen 

(D) 
Tendik 

(T) 
Rasio 
D:M 

Rasio 
D:T 

S3  %S3  GB  %GB  

Hukum 2365 108 62 1:22 2:1 63 58% 10 9% 

Ekonomi dan Bisnis 4223 148 135 1:29 1:1 84 57% 21 14% 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5016 170 105 1:30 2:1 104 61% 13 8% 

Ilmu Budaya 3360 128 63 1:26 2:1 65 51% 7 5% 

Ilmu Komunikasi 3871 125 75 1:31 2:1 54 43% 3 2% 

 

1. Program Prioritas Fakultas Hukum 

Fakultas Hukum saat ini memperoleh peringkat 2 by Subject versi Times Higher Education 

World University Rankings 2022 (THE WUR) untuk parameter law teaching. Prestasi ini 

menambah semangat untuk terus melanjutkan berbagai program yang berdampak terhadap 

pencapaian Visi Misi Unpad untuk menjadi World Class University. Oleh karena itu, beberapa 

program prioritas yang diajukan adalah penambahan dosen dengan jenjang jabatan lektor 

kepala dan guru besar serta pengajuan akreditasi internasional ke FIBAA (Foundation for 

International Business Administration Accreditation) dan pembukaan kelas internasional 

dengan mitra universitas asing. 

Fakultas Hukum saat ini memiliki 2365 orang mahasiswa aktif yang terdiri dari 1942 

mahasiswa Program Sarjana, 146 mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, 206 mahasiswa 

Program Magister Kenotariatan, dan 190 mahasiswa Program Doktor. Adapun dosen 

sebanyak 106 orang dan tenaga kependidikan (tendik) 61 orang. Rasio dosen berbanding 

mahasiswa saat ini adalah 1:20. Dosen dengan gelar S3 direncanakan pada tahun 2022 akan 

bertambah dari 57 doktor ke 62, dan guru besar dari 10 orang menjadi 12 orang. Dengan 

rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat Visi Misi Fakultas Hukum  menjadi Fakultas 

Hukum yang Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Hukum Kelas Dunia”, sehingga 

mendukung motto Unpad “Bermanfaat dan Mendunia”. 
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Fakultas Hukum mempunyai 4 Program Studi (Prodi), yaitu Prodi S1, S2, Magister 

Kenotariatan (MKn), dan Prodi S3, yang seluruhnya saat ini telah mendapat Akreditasi A dari 

BAN-PT. Dalam rangka meningkatkan reputasi akademik pada tingkat Internasional, tahun 

2022 Fakultas Hukum akan mengajukan akreditasi internasional ke FIBAA di mana proses 

persiapannya telah dilakukan sejak awal tahun 2021 dengan dukungan hibah dari 

Kemendikbud Ristek. Pada tanggal 5 Oktober 2021 telah ditandatangani persetujuan antara 

FIBAA dengan Dekan Fakultas Hukum melalui Service Agreement untuk Prodi S1 Ilmu Hukum, 

S2 Magister Ilmu Hukum, dan S3 Doktor Ilmu Hukum dan saat ini sedang dilaksanakan 

penyempurnaan serta finalisasi SER (Self Evaluation Report) yang mendapat pengawasan dari 

Kemendikbud Ristek dan bantuan/arahan dari SPM Unpad.  Akreditasi internasional ke FIBAA 

untuk 3 Prodi adalah sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) nomor 8, sehingga akan 

memperkuat Unpad mendapat ranking IKU Dikti di tahun 2022.  

Program prioritas Fakultas Hukum lainnya adalah membuka/menyelenggarakan kelas 

internasional dengan mitra universitas asing serta program joint degree/double degree yang 

sekarang masih pembahasan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Queen Mary University dan 

Aberdeen University Inggris. Pembukaan kelas internasional diharapkan akan mendatangkan 

mahasiswa asing dan dosen asing, sehingga relevan dengan parameter international staff dan 

international students versi QS serta international outlook versi THE. Di samping itu, Fakultas 

Hukum juga merancang program-program non-degree dalam bentuk summer course dan 

massive open online course (MOOC) untuk topik-topik pembelajaran ilmu hukum yang dapat 

menarik minat mahasiswa asing. 

Tracer Study sudah dilakukan terhadap alumni S1  dan didapatkan 1330 alumni yang tersebar 

dan berkarier di berbagai kementerian/lembaga, law firm, lembaga swadaya masyarakat, 

kantor notaris, pengusaha, dan lain-lain. Penguatan jejaring dengan alumni dan pengguna 

lulusan juga akan terus ditingkatkan dalam rangka memperbaiki kurikulum sesuai dengan 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) penguatan program internasionalisasi, 

dan penguatan Pembelajaran Berbasis Capaian (Outcome Based Education) sehingga 

diharapkan Fakultas Hukum dapat secara berkelanjutan menghasilkan lulusan terbaik yang 

mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. 

  

2. Program Prioritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

FEB memiliki program studi D4, Doktor, Magister, Profesi dan Sarjana masing-masing 4, 3, 6, 

1, dan 6 program studi dengan total 20 program studi. FEB saat ini memiliki rasio dosen-

mahasiswa sebesar 1:2, sedangkan rasio dosen-tendik masih berbanding 1:1. Sejalan dengan 

transformasi ke hybrid university, rasio dosen-tendik perlu diturunkan hingga kondisi ideal 

untuk beberapa tahun ke depan. Capaian FEB dalam proporsi dosen S3 dan Guru Besar 

masing-masing sebesar 57% dan 14%. FEB saat ini memiliki 14 prodi yang telah di-akreditasi 

Abest21. Walau demikian, FEB akan melakukan akreditasi internasional kembali untuk prodi 

lainnya sehubungan dengan Abest21 belum diakui Kemendikbud Ristek. Selanjutnya, rencana 

pembelajaran hybrid learning termasuk penerapan OBE di dalamnya akan terus dilanjutkan 

dan diperbaiki pelaksanaannya melalui berbagai program prioritas pada tahun 2022. 

Program Prioritas FEB untuk tahun 2022, sebagai berikut: 

1.  Penguatan Internasionalisasi Program Studi 

Program ini direncanakan melalui akreditasi internasional program studi baik untuk 

pencapaian akreditasi internasional dalam jangka pendek melalui program PIRSA 
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maupun program akreditasi internasional jangka panjang. Dalam jangka pendek, FEB 

UNPAD akan diakreditasi oleh FIBAA karena ada potensi pemberian akreditasi dalam 

jangka waktu satu tahun setelah aplikasi disampaikan. Program studi yang akan 

mengikuti akreditasi internasional melalui FIBAA di antaranya Prodi D4 Akuntansi 

Perpajakan, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Prodi D4 Bisnis Internasional, Prodi D4 

Pemasaran Digital, Prodi S1 Bisnis Digital dan Prodi S1 Ekonomi Islam. Selanjutnya, 

pemilihan FIBAA sebagai lembaga akreditasi juga berkaitan kesesuaian tujuan 

lembaga akreditasi tersebut untuk bidang ekonomi dan bisnis serta alasan biaya 

yang lebih ekonomis karena adanya akreditasi dengan sistem klaster.   

Dalam jangka panjang, seluruh Prodi kecuali D4 akan didaftarkan untuk di-akreditasi 

AACSB karena AACSB memberikan akreditasi untuk Fakultas atau sekolah. Untuk 

akreditasi internasional AACSB jika perlu dilakukan mengingat FEB memiliki target 

untuk di-rekognisi oleh pemeringkat internasional seperti QS WUR. AACSB juga 

dipilih FEB karena institusi ini merupakan lembaga yang paling tua dan bereputasi di 

dunia untuk sekolah bisnis dan manajemen sehingga memiliki jejaring sangat luas di 

dunia global yang akan memudahkan FEB dan Unpad di-rekognisi oleh berbagai 

lembaga internasional termasuk QS WUR. Lebih jauh, saat ini FEB sudah hampir 

sepuluh tahun menjadi anggota AACSB dan tetap harus membayar biaya 

keanggotaan. 

 2. Hybrid Learning dan outcome based education (OBE) 

  Hybrid learning memiliki sedikitnya 3 aspek yang harus dipenuhi yaitu OBE, 

internasionalisasi, kampus merdeka dan sarana/ prasarana. Tahun 2022, FEB 

memprogramkan perluasan  penerapan outcome based education kepada seluruh 

prodi termasuk pasca yang telah dimulai sejak awal tahun 2021 dalam bentuk 

perubahan RPS ke OBE. Pada tahun yang sama, proses internasionalisasi terus 

didorong seperti keikutsertaan dalam akreditasi internasional.  

Tahun 2022, FEB berencana menambah 2 studio untuk mendukung hybrid learning 

karena hingga akhir tahun 2021 ini FEB masih memiliki 3 studio pembelajaran 

termasuk kelas hybrid learning. Dalam empat tahun ke depan, FEB memiliki misi 

untuk menjadi Fakultas yang mengimplementasikan hybrid learning yang lengkap, 

menjadi “Digital Campus”. 

 3. Penta Helix Partnership Engagement 

Untuk meningkatkan peran FEB di masyarakat dan rekognisi lokal, nasional maupun 

global, FEB akan menjalankan program-program yang mendukung pada kemitraan 

yang melibatkan stakeholder Pentahelix (kampus, Industri, masyarakat, komunitas 

& NGO/Media). Program ini juga berkaitan dengan penguatan engagement dengan 

Alumni untuk Tracer Study, Peningkatan Career Development Center, Internship dan 

juga Diaspora Alumni dalam skala Global.  

 4. Research Cluster, Publication Center dan Excellent Center 

  Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan publikasi Ilmiah serta 

kerjasama dosen dengan mitra di dalam dan luar negeri, FEB membentuk dan 

mengembangkan klaster Riset dan program pendampingan Dosen untuk dapat 

meningkatkan kompetensi publikasi dan kemitraan DN/LN. Pada Tahun 2022, klaster 

riset dan publikasi ini direncanakan akan ditempatkan di kampus Unpad Dipati Ukur. 

Tahun 2022, FEB UNPAD juga mulai merencanakan dan/atau membuat excellent 
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center yang memiliki fungsi sebagai 1). Pusat pelatihan, pendidikan singkat dan 

pembentukan kompetensi bagi para pimpinan bekerjasama dengan pihak mitra baik 

swasta atau pemerintahan, dan  2). Pusat Halal (Halal Centre). 

 5. Capacity Building dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk meningkatkan kompetensi Global dari SDM dosen dan tendik sebagai daya 

dukung penguatan Internasionalisasi, FEB merencanakan program yang dapat 

meningkatkan kompetensi dalam bahasa Asing, ICT, dan kompetensi lainnya yang 

dapat meningkatkan peran lokal, nasional dan global untuk mendukung Unpad 

sebagai Hybrid University. FEB saat ini sedang melakukan proses asesmen terhadap 

kompetensi, kesesuaian keahlian dan pendidikan serta jabatan fungsional dengan 

kinerja tenaga kependidikan. Hasil asesmen tersebut akan digunakan untuk rotasi 

pegawai agar bisa lebih produktif dan diharapkan dapat mengurangi rasio tendik 

dengan jumlah dosen. 

 6. Penataan Tata Kelola  

  Tahun 2022, FEB akan terus melakukan perbaikan tata kelola mulai dari penataan 

SOP, sistem kepegawaian, dan perbaikan pelayanan kepada seluruh stakeholder 

melalui perbaikan sarana dan prasarana pelayanan. 

  

3. Program Prioritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

FISIP memiliki program studi D4, Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 4, 4, 8, dan 9 

program studi dengan total 25 program studi. 

Program Utama FISIP Unpad bertema “Strengthening Collaborative Governance & 

International Advancement through Digital Faculty Development”. Strategi kolaborasi dalam 

tata kelola fakultas, serta penguatan  program internasionalisasi dapat dipercepat melalui  

digitalisasi  tata kelola dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Strategi ini  dapat 

mengakselerasi pencapaian indikator-indikator kinerja utama. Motor utama “Fakultas Digital” 

adalah human capital yang dimiliki FISIP saat ini., yaitu 5.016 orang mahasiswa baik S-1 

Terapan (D-4), S-1, S-2 dan S-3, serta 170 orang dosen dan 105 orang Tendik, statistik kinerja 

yang dicapai belum menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Kuantitas belum sejalan 

dengan kualitas. Jumlah mahasiswa yang besar masih menjadi “beban” daripada “kekuatan”.  

Di tahun 2022 FISIP akan mentransformasikan kondisi ini dari beban menjadi potensi bahkan 

menjadi kekuatan. Untuk masing-masing kelompok (mahasiswa, dosen dan tendik) memiliki 

pendekatan dan strategi yang berbeda. Untuk S1 Terapan (D4) di tahun 2022 keempat Prodi 

(Administrasi Keuangan Publik, Administrasi Pemerintah, Kearsipan Digital dan Bisnis Logistik) 

sudah melakukan pembelajaran berbasis modul, dengan 50% kegiatan pembelajaran di luar 

kampus berupa praktek kerja di mitra-mitra kerja tiap-tiap program studi. Sebagai solusi atas 

kurangnya dosen-dosen dengan latar belakang praktisi, para pembimbing praktek dari mitra 

diangkat menjadi dosen dengan skema dosen tidak tetap dan atau dosen NUP dan NIDK. 

Diharapkan model ini mendorong angka lulus tepat waktu dan meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan, dan kompetensi yang dapat meningkatkan kemampuan lulusan untuk 

mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan(employability skills) . 

Untuk S1 target di tahun 2022 adalah meningkatkan reputasi dan rekognisi internasional serta 

employability mahasiswa. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan jumlah mahasiswa asing pada program “transfer-credit” dan 

“summer class”. Adapun mitra universitasnya adalah University Malaya, University 
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Sains Malaysia, UITM Malaysia, Universiti Utara Malaysia, korea, University of Dili 

Timor Leste,  Sungkyunkwan University Korea Selatan, University of Nairobi Kenya. 

Untuk mendukung program ini kelas-kelas disajikan dalam bahasa Inggris. 

Menyiapkan modular course. 

b) Meningkatkan jumlah dosen FISIP yang menjadi dosen tamu di universitas-

universitas di luar negeri dalam konteks resiprokal. Ini juga bagian dari poin (a) di 

atas. 

c) Untuk meningkatkan employability lulusan yang  akan diperbaiki adalah sistem 

informasi dan pendataan alumni yang terserap di dunia kerja atau kewirausahaan.  

d) Mahasiswa bersertifikat dengan kemitraan pentahelix, melaksanakan 21st Century 

Skills Workshop, yaitu persiapan kemampuan lulusan bersaing di dunia kerja.  

Kemitraan dengan dunia usaha dan industri juga dilakukan dan bersama universitas 

melaksanakan FISIP Career Expo. Inisiasi untuk Sertifikasi Kompetensi Lulusan FISIP 

yang telah dilakukan sejak 2021 dan akan lebih maksimal di 2022 

e) Program Studi S1 Kesejahteraan Sosial akan menjadi pilot project program 

sertifikasi profesi.Untuk Program S-2 di tahun 2022 akan membuka program dual 

degree internasional pada Prodi S2 Administrasi Bisnis melalui kerjasama tripartite 

dengan Binus dan MIT Sloan yang difasilitasi Atdikbud Amerika Serikat. Selanjutnya 

Program Magister Hubungan Internasional bekerjasama dengan Kemenlu RI 

membuka program degree dan non degree bagi para diplomat Negara sahabat di 

Indonesia. Program S2 Antropologi dan Sosiologi bekerjasama dengan BNPT akan 

mengembangkan kajian Counter Terrorism dan Studi Pluralisme. Untuk Program 

Doktor, akan fokus untuk meluluskan mahasiswa-mahasiswa program S3 by 

research khususnya angkatan 2015, 2016 dan 2017 untuk meningkatkan 

produktivitas publikasi bereputasi internasional.  

 Program Prioritas FISIP tahun 2022, terdiri dari : 

1.     Academic Excellence, 

2.     Optimalisasi  Employability Lulusan, 

3.     Penguatan  Kewirausahaan  (Entrepreneurship), 

4.     Riset Dan Inovasi, 

5.     Sumber Daya Manusia, 

6.     Good Faculty Governance, 

7.     Kemandirian. 

  

Program kerja unggulan tahun 2022 difokuskan pada 3 sektor, yaitu:  

1. Implementasi Program Hybrid Learning, Hybrid Research dan Tata kelola berbasis 

digital;  

2. Peningkatan rekognisi internasional 3 lembaga utama (Program Studi, Departemen 

dan Pusat Studi) serta individu (baik dosen dan mahasiswa) melalui peningkatan 

jumlah kegiatan inbound maupun outbound, serta memenuhi target satu prodi 

terakreditasi internasional, dan seluruh prodi memiliki kelas internasional;  

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, baik dosen maupun tendik. 

  

FISIP sebagai Fakultas DIGITAL 
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Untuk mewujudkan FISIP sebagai Fakultas DIGITAL  yang dilakukan adalah : Pelatihan 

Pengumpulan Data Mining berbasis Web dengan upaya (1) mendata kebutuhan tendik (2) 

meng-hire tenaga IT sebagai pendamping (3) melakukan evaluasi berkala (4) berkoordinasi 

dengan Direktorat Perencanaan , Pelatihan Analisis Data Kuantitatif dengan pendekatan Data 

Science ditujukan kepada Dosen dan Tendik, Pelatihan Pengolahan Data Sekunder Kualitatif 

dengan Pendekatan Data Science, Pelatihan Data Driven Leader yang ditujukan kepada dosen 

dan mahasiswa. Optimalisasi layanan-layanan berbasis TIK. Pemantapan SOP dan Tata Kelola. 

Pembuatan dashboard database berbasis WEB tingkat fakultas dengan membuat Command 

Center di Gedung Dekanat dengan target memberikan layanan yang memudahkan setiap unit 

dalam pengambilan Keputusan. 

Peningkatan Rekognisi Internasional melalui Akreditasi Internasional 

Tahun 2022 diagendakan sekitar 80% prodi di FISIP diajukan terakreditasi Internasional (18 

Prodi). Prodi yang direncanakan akan melaksanakan Akreditasi Internasional adalah 

Administrasi Publik (S1, S2), Administrasi Bisnis (S1, S2), Kebijakan Publik (S2), Administrasi 

(S3), Kesejahteraan Sosial (S1, S2, S3), Sosiologi (S1, S2), Antropologi (S1), Hubungan 

Internasional (S1, S3), Ilmu Politik (S1, S2) dan Ilmu Pemerintahan (S1, S2). 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah Tendik secara berkala akan dilakukan pengurangan, dengan target sebesar 80% pada 

2022. Adapun upaya yang dilakukan (1) Assessment yang akan dilakukan pada 2021, (2) 

Memberikan penugasan sesuai bidangnya (3) memindahkan kepada universitas (4) Tidak 

menerima tendik tambahan.  

Untuk dosen direncanakan tahun 2022 meningkatkan jumlah GB, diharapkan berproses 9 

ajuan dengan upaya (1) mempercepat penilaian di level departemen, (2) mendorong 

persetujuan senat fakultas, (3) membantu universitas untuk melengkapi penilaian agar 

mempercepat ajuan kepada Dikti. Pada tahun 2022 diharapkan jumlah GB meningkat menjadi 

20 (10,05%).  

Jumlah dosen S3 ditargetkan meningkat menjadi 70% (122 menjadi 133 dosen) dengan upaya 

(1) meningkatkan penerima beasiswa S3 diupayakan dengan skema Tubel (LPDP dan lainnya, 

dan Ibel (RDDU), (2) mendorong dosen yang sedang S3 agar segera menyelesaikan studinya, 

(3) mendorong dan memprioritaskan dosen yang belum S3, namun telah melewati usia 40 

tahun.  

  

4. Program Prioritas Fakultas Ilmu Komunikasi 

Fikom memiliki program studi D4, Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 1, 1, 1,  dan 

7 program studi dengan total 10 program studi. 

Program Prioritas Fikom untuk tahun 2022 disusun berdasarkan analisis dengan fokus utama 

pada: Internasionalisasi Program Studi sebagai “hub utama” terkoneksi dengan program 

prioritas lainnya untuk menunjang kualitas pembelajaran dan riset dalam mendorong 

rekognisi kelembagaan dan manfaatnya. Proses Internasionalisasi Program Studi di 

lingkungan Fikom Unpad meliputi: 

1) Akreditasi Internasional yang mendapat dana hibah Kemendikbud Ristek dan 

didukung sepenuhnya oleh Universitas. Akreditasi internasional dilakukan untuk 

7 Program Studi yaitu, Prodi Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Manajemen 

Komunikasi, Ilmu Komunikasi S1, Ilmu Komunikasi S2, Ilmu Komunikasi S3, dan 
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Perpustakaan dan Sain Informasi yang diharapkan sudah terakreditasi pada akhir 

tahun 2022 dengan menggunakan akreditasi AQAS. 

2) Kemitraan prodi/fakultas (sister program) direncanakan dengan prodi sejenis 

pada perguruan tinggi luar negeri (dengan peringkat lebih tinggi) melalui double 

degree, student/lecture exchange, joint research and publication. 

3) Inovasi dan hilirisasi yang menjadi kekhasan Fikom dioptimalkan dengan 

menguatkan kehadiran media multiplatform (Radio Unpad, TV Unpad, 

KetikUnpad, New Media Publication dan Media Center) sebagai “Teaching 

Media” sekaligus inkubator bisnis dan menunjang MBKM serta performa 

kelembagaan.  

4) Optimalisasi Penambahan kuantitas SDM Unggul dan peningkatan Guru Besar 

(baseline 3 menjadi 10 orang) serta Dosen S3 (43% menjadi 60%) pada tahun 2022 

dengan penguatan sistem data dan “support task force” untuk rekognisi personal 

dan institusional. 

  

5. Program Prioritas Fakultas Ilmu Budaya 

FIB memiliki program studi D4, Doktor, Magister, dan Sarjana masing-masing 1, 1, 4,  dan 9 

program studi dengan total 15 program studi. 

Program Unggulan Fakultas Ilmu Budaya pada tahun 2022 berfokus kepada pencapaian target 

peningkatan peringkat UNPAD di World University Ranking. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu 

Budaya menitikberatkan program kerja pada tahun 2022 pada peningkatan kualitas riset, 

inovasi, dan kemitraan, peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan, dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung ketercapaian target dari masing-masing 

program prioritas pada bidang tersebut, Fakultas Ilmu Budaya juga telah merencanakan 

program penguatan dalam aspek kelembagaan. 

Peningkatan kualitas bidang riset, inovasi, dan kemitraan dilakukan khususnya melalui empat 

program sebagai berikut: 

1. Peningkatan jumlah publikasi internasional dan sitasi melalui kegiatan 

pendampingan penulisan jurnal internasional, pendampingan penulisan proposal 

hibah penelitian internasional, dan pelaksanaan kolaborasi penelitian dengan 

peneliti yang berasal dari perguruan tinggi mitra di luar negeri. 

2. Peningkatan rekognisi internasional khususnya WUR by subject dalam bidang 

performing arts melalui pelaksanaan maupun partisipasi dosen FIB Unpad dalam 

penelitian dan juga seminar-seminar internasional dalam bidang terkait. 

3. Menindaklanjuti dan mengaktifkan kerja sama dengan mitra luar negeri yang sudah 

ada. 

4. Menulis buku tentang sejarah Universitas Padjadjaran. 

Peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan dilakukan melalui beberapa program 

prioritas seperti penambahan dosen dan mahasiswa asing, peningkatan reputasi akademik 

dan kepuasan pengguna lulusan melalui pelaksanaan pelacakan lulusan atau tracer study 

terutama bagi lulusan TS-3 melalui prodi dan ketua angkatannya masing-masing.  

Selanjutnya, FIB juga akan melaksanakan program gelar ganda dengan perguruan tinggi mitra 

di luar negeri dalam kerangka perjanjian kerjasama, salah satunya yang saat ini sudah masuk 

ke dalam tahapan drafting naskah PKS adalah kerjasama gelar ganda dan pertukaran 
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mahasiswa dengan Nagoya Foreign Studies University (NUFS) di Kota Nagoya Jepang. Program 

gelar ganda dilaksanakan untuk prodi S2 Linguistik FIB UNPAD dengan program S2 Linguistik 

Jepang NUFS. Untuk memperkuat rekognisi FIB sebagai fakultas yang berkelas internasional, 

pada tahun 2022 FIB akan menyertakan seluruh prodi jenjang sarjana dalam  program 

akreditasi internasional yang dilakukan oleh lembaga internasional yang kredibel dalam 

bidang sosiohumaniora.  

Saat ini FIB memiliki 9 prodi di jenjang sarjana yang seluruhnya telah terakreditasi A dan 

memenuhi syarat untuk mengikuti akreditasi internasional yang dilaksanakan oleh lembaga 

akreditasi FIBAA dengan sistem klaster sehingga bisa dilakukan dengan biaya yang relatif lebih 

murah. Adapun prodi-prodi tersebut adalah prodi Sastra Indonesia, Sastra Sunda, Sejarah, 

Sastra Inggris, Sastra Perancis, sastra Jepang, sastra Rusia, sastra Jerman, dan sastra Arab. 

Selain telah terakreditasi A, pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022, prodi-prodi 

tersebut juga telah mengimplementasikan kurikulum tunggal berbasis OBE. Fakultas Ilmu 

Budaya telah mulai melaksanakan lokakarya kurikulum berbasis OBE di tingkat fakultas 

dengan narasumber eksternal dan internal UNPAD pada bulan April dan Mei 2021. Lokakarya 

kurikulum tersebut kemudian dilanjutkan dengan lokakarya kurikulum di tingkat prodi  dan 

menghasilkan kurikulum prodi berbasis OBE yang akan mulai diberlakukan pada semester 

ganjil tahun akademik 2021/2022.  

Saat ini Fakultas Ilmu Budaya telah menyelesaikan pedoman akademik FIB untuk tahun 

akademik 2021/2022 yang didalamnya telah memuat kurikulum berbasis OBE untuk seluruh 

prodi yang ada di FIB, khususnya prodi jenjang sarjana dan sarjana terapan. Adapun alasan 

lain terkait dengan pemilihan FIBAA adalah karena FIBAA memiliki reputasi yang sangat baik 

dan sudah memiliki jejak rekam yang sangat panjang sebagai lembaga pengakreditasi untuk 

pendidikan tinggi. Selain itu, FIBAA juga saat ini menjadi lembaga akreditasi internasional yang 

dipilih oleh FIB PTBH lain seperti UNAIR dan UNDIP. Fakultas Ilmu Budaya juga akan 

meningkatkan jumlah modular course yang bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat, 

khususnya MOOC  Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda untuk pembelajar asing sebagai 

bagian dari implementasi hybrid learning. Untuk menunjang penyusunan modul-modul 

daring yang akan digunakan dalam MOOC, sejak semester lalu FIB sudah membuat studio 

rekaman audio dan video dengan spesifikasi yang baik dan mumpuni. Selain itu pelatihan-

pelatihan penyusunan modul daring dan juga terkait penggunaan teknologi pembelajaran 

juga terus dilakukan secara kontinu baik di level fakultas, departemen, maupun di level prodi. 

Peningkatan kualitas SDM akan dilakukan baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan. 

Untuk dosen, Fakultas Ilmu Budaya akan melaksanakan pelatihan TOEFL dan IELTS bagi para 

dosen yang akan melanjutkan pendidikan S3 di luar negeri dan melaksanakan kegiatan-

kegiatan dan strategi untuk meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi jabatan fungsional 

Lektor Kepala dan Guru Besar.  Saat ini dosen aktif di fakultas Ilmu Budaya berjumlah 128 

orang dengan dosen berkualifikasi doktor sebanyak 77 orang. Sebelumnya dosen 

berkualifikasi S3 berjumlah 74 orang, tetapi pada semester ini diproyeksikan bertambah 3 

orang yang akan segera melaksanakan sidang pada semester ganjil tahun akademik 

2021/2022. Dengan demikian persentase dosen berkualifikasi doktor di Fakultas Ilmu Budaya 

adalah sebesar 60% dari jumlah dosen secara keseluruhan. Adapun jumlah Guru Besar aktif 

saat ini berjumlah 7 orang. Dengan demikian, persentase guru besar terhadap jumlah dosen 

keseluruhan adalah sebesar 5,4%. Selain kenaikan jabatan fungsional guru besar ke lektor 

kepala, sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM di Fakultas Ilmu Budaya, khususnya bagi 
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tenaga edukatif, FIB juga akan mendorong kenaikan jumlah dosen berkualifikasi jabatan 

fungsional lektor kepala. Saat ini jumlah dosen lektor kepala di FIB adalah 38 orang (29%) dari 

jumlah dosen FIB secara keseluruhan. Pada tahun 2022 diproyeksikan 3 orang dosen akan 

menjadi lektor kepala.  

Adapun bagi tenaga kependidikan, FIB akan melaksanakan pelatihan bahasa Inggris dan 

Pelatihan ICT. Pelatihan bahasa Inggris sangat penting sebagai bagian dari upaya 

internasionalisasi Fakultas dan mempermudah komunikasi para tendik dengan para 

mahasiswa asing, sedangkan pelatihan ICT akan sangat mendukung fasilitas fakultas untuk 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun perkantoran secara daring maupun hybrid. 

Program-program prioritas pada ketiga bidang di atas akan diperkuat dengan melakukan 

beberapa perubahan dalam bidang kelembagaan. Pertama, FIB akan berkoordinasi dengan 

FISIP untuk membuat Pusat Riset Asia Afrika sehingga dapat mengakomodir kegiatan 

penelitian dosen-dosen FIB berasal dari prodi-prodi Sastra Indonesia, Sastra Sunda, Sejarah, 

Sastra Jepang,  Sastra Arab, dan prodi Bahasa dan Budaya Tiongkok. Kedua, FIB akan 

mendirikan Pusat Studi Eropa yang memungkinkan terfasilitasinya penelitian dosen-dosen 

yang berasal dari prodi sastra Inggris, Sastra Perancis, Sastra Rusia, dan sastra Jerman. Hal ini 

tentu saja akan mempermudah kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya yang 

awalnya hanya dinaungi oleh satu PUSDI yaitu, Pusat Studi Bahasa Jepang. Ketiga, FIB juga 

akan mengubah status Pusat Bahasa menjadi Pusat Studi Bahasa dengan harapan Pusat 

Bahasa dapat menjadi pusat kegiatan penelitian dosen-dosen FIB dalam bidang kebahasaan 

serta tetap melaksanakan pelayanan dalam bidang kebahasaan seperti pelaksanaan Ujian 

Kemampuan Bahasa Inggris dan lain-lain.  

  
 
 
 
 
 


