
RENSTRA UTS 2020-2024

1. VISI UTS DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. VISI UTS

“Menjadi Rumah Pembelajaran yang Nyaman dan Menyenangkan untuk Tumbuh Utuh Sebagai Manusia

dan Bermanfaat bagi Semesta Alam.”

2. DEFINISI OPERASIONAL VISI UTS

▪ Rumah, sebagai wadah yang di dalamnya ada aktivitas kekeluargaan yang beragam bertujuan

untuk saling menjaga, mendukung, dan memahami, serta saling mensukseskan.

▪ Pembelajaran, adanya proses belajar mengajar, di mana setiap orang terus melakukan

pengembangan diri, berkarakter, dan kemampuan akademis yang dijalankan dengan sistem

yang terukur, terstruktur, dan terevaluasi dengan baik dalam kurikulum dan sistem kelembagaan.

▪ Nyaman, setiap orang di UTS merasakan kebutuhan standar hidup yang terpenuhi, meliputi:

aspek jasmani, rohani, dan spiritual

▪ Menyenangkan, memberikan perasaan senang kepada lingkungan sekitar.

▪ Tumbuh, bertahap untuk berkembang/berproses.

▪ Utuh, integral, baik dari sisi fisik, emosi, dan spiritual.

BAB III. VISI, SLOGAN, MISI, TUJUAN, SASARAN, 

PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
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2. SLOGAN 

“Membumi dan Mendunia”

Kandungan maknanya: Membumi, berarti bahwa UTS harus menjadi problem solver dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat disekitarnya, baik pada tingkat lokal,

regional dan nasional. Mendunia, berarti UTS aktif dan ikut berpartispasi dalam pelaksanaan

tridarma di lingkup internasional.

3. MISI 

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik dan terukur.

2. Menyiapkan akses pendidikan yang luas dan merata.

3. Melahirkan lulusan yang unggul, berkarakter dan berakhlak mulia.

4. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjawab persoalan di 

tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

5. Mendesiminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan

internasional.
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4. TUJUAN 

1. Mewujudkan tata kelola universitas yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan

3. Melahirkan lulusan yang unggul, kompeten, dan berakhlak mulia.

4. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk menjawab persoalan di 

tingkat lokal, nasional, dan internasional

5. Mendesiminasikan hasil penelitan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan  

internasional.

5. SASARAN 

1. Penguatan tata kelola universitas yang terukur.

2. Terbukanya akses seluas-luasnya bagi calon mahasiswa, mahasiswa dan dosen atas kebutuhan sarana

dan prasarana pendukung pembelajaran.

3. Peningkatan kualitas keilmuan dan perilaku mahasiswa.

4. Peningkatan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Terpublikasinya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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6. DESKRIPSI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, INDIKATOR 

DAN KINERJA UTAMA UTS TAHUN 2020 – 2024 

Tujuan : Mewujudkan tata kelola universitas yang efisien, efektif, transparan 

dan akuntabel

Sasaran : Terwujudnya tata kelola universitas yang terukur

Program Indikator Kinerja Utama

1. Melakukan penyempurnaan terhadap sistem

tata kelola universitas

1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran berdasarkan

skala prioritas

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur baru

berdasarkan kebutuhan

3. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang 

telah disusun

4. Penerapan sistem informasi dan teknologi

terintegrasi

5. Ketersediaan RENSTRA dan RENOP Unit Kerja

2. Melakukan peningkatan atas peringkat

akreditasi institusi di jenjang nasional dan 

internasional

1. jumlah program studi yang terakreditasi "sangat

baik" 

2. Melaksanakan audit internal secara priodik

3. Monitoring dan evaluasi hasil audit internal

4. Rencana kerja tindak lanjut atas hasil audit internal

3. Melaksanakan pengembangan sistem

manajemen Sumber Daya Manusia yang 

handal

1. Tersusun dan terimplementasi rencana induk

pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Tersusun dan terimplementasi sistem rekrutmen

3. Tersusun dan terimplementasi sistem seleksi yang  

transparan dan akuntabel

4. Tersusun dan terimplementasi standar kompetensi

sebagai dasar penempatan Sumber Daya

Manusia

5. Pendirian dan pemanfaatan training center dalam

rangka pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

7. Tersusun dan terlaksananya perencanaan

pengembangan karir

8. Terlaksananya sistem penggajian, tunjangan, dan 

bonus secara terpusat

4. Menyelenggarakan manajemen sumber

daya fisik/ infrastruktur yang handal

1. Tersusun dan terimplementasi sistem manajemen

aset

2. Terdapat rencana induk pengembangan sumber

daya fisik/infrastruktur yang berorientasi kepada

keselamatan, kesehatan dan ramah lingkungan.

3. Tingkat penggunaan sumber daya

fisik/infrastruktur

4. Jumlah sumber daya fisik/infrastruktur bagi

penyandang disabilitas
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Tujuan : Menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan

Sasaran : Terbukanya akses seluas-luasnya bagi calon mahasiswa, mahasiswa dan dosen

atas kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran

Program Indikator Kinerja Utama

1. Peningkatan peluang dan kesempatan

kepada calon mahasiswa di seluruh

nusantara dan dunia untuk mengenyam

Pendidikan

1. Tersedianya dan terimplementasinya sistem seleksi

mahasiswa baru yang transparan dan akuntabel

2. Propoporsi mahasiswa dengan program beasiswa

3. Tersedia dan terlaksananya program beasiswa

mahasiswa

4. Tingkat persebaran mahasiswa secara geografis

(nasional)

5. Jumlah mahasiswa baru internasional dalam proses 

pembelajaran

2. Pengembangan kurikulum berbasis Kualifikasi

Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Tersusun dan terlaksananya kurikulum berbasis KKNI

2. Proporsi mata kuliah berbasis penelitian dosen

3. Tersusun dan terlaksananya kegiatan Kampus Merdeka

4. Jumlah adopsi kegiatan pembelajaran di luar

perguruan tinggi

5. Jumlah peserta magang bersertifikat

6. Jumlah mitra desa

3. Peningkatan dan pengembangan kualifikasi, 

kompetensi, serta karir dosen

1. Proporsi dosen dengan jabatan fungsional

2. Proporsi dosen dengan sertifikasi pendidik

3. Dosen tugas belajar/izin belajar

4. Jumlah Guru Besar (profesor)

5. Proporsi dosen dengan gelar S3

6. Rata-rata rasio dosen/mahasiswa tiap program studi

7. Proporsi dosen yag telah mengikuti pelatihan

profesioanalisme dosen

4. Menyediakan sarana dan prasarana

pendukung

1. Jumlah Okupasi

2. Tersedianya laboratorium

3. Tersedianya ruang publik kreatif

4. Tingkat penggunaan e-learning dalam proses 

pembelajaran

5. Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) 

dan pendidikan sepanjang hayat

1.  Jumlah mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk

jarak jauh

2. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan untuk umum

secara masif dan terbuka (massive open online course)

3. Jumlah partisipasi masyarakat dalam mata kuliah

umum
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Tujuan : Melahirkan lulusan yang unggul, kompeten, dan berakhlak mulia.
Sasaran : Meningkatnya kualitas keilmuan dan perilaku mahasiswa

Program Indikator Kinerja Utama

1. Melaksanakan pendidikan kepribadian,  

karakter, dan akhlak mahasiswa

1. Tingkat kelulusan kegiatan mentoring

2. Jumlah pelatihan soft skill

3. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat

4. Tingkat kepuasan pengguna alumni

5. Tingkat persepsi kepuasan masyarakat terhadap

perilaku alumni

2. Peningkatan kesiapan lulusan yang  

unggul, relevan dengan kebutuhan

mitra strategis

1. Proporsi lulusan yang bekerja sesuai bidang

2. Proporsi lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan

3. Proporsi lulusan dengan IPK > 3,00

4. Proporsi lulusan yang lulus tepat waktu atau lebih

cepat

5. Rata-rata IPK lulusan per prodi

6. Proporsi lulusan yang bekerja pada level nasional

7. Proporsi lulusan yang bekerja pada level 

internasional

3. Menyiapkan kegiatan kompetisi

keilmuan di tingkat nasional dan 

internasional

1. Tingkat keterlibatan mahasiswa

2. Jumlah prestasi akademik tingkat nasional

3. Jumlah prestasi akademik tingkat internasional

4. Jumlah usulan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)

5. Jumlah PKM yang didanai

6. Jumlah PKM yang lolos ke PIMNAS

7. Jumlah kegiatan pelatihan kompetisi akademik

4. Meyediakan koektivitas lulusan dengan

dunia kerja

1. Kegiatan campus hiring

2. Jumlah kegiatan pembekelan mahasiswa prakerja

5. Memperkuat inovasi kewirausahaan 1. Jumlah kegiatan yang berorientasi wirausaha

2. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

3. Jumlah alumni yang berwirausaha

6. Menjaring lulusan yang berminat untuk

studi lanjut

1. Jumlah donatur/pemberi beasiswa yang terlibat

2. Jumlah lulusan yang melanjutkan studi
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Tujuan : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk 

menjawab persoalan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Sasaran : Meningkatnya aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Indikator Kinerja Utama

1. Pengembangan penelitian multidisiplin

berdasar kepada Rencana Induk

Penelitian

1. Jumlah penelitian

2. Jumlah penelitian multidisiplin

3. Jumlah penelitian dengan melibatkan

mahasiswa

4. Jumlah penelitian multidisiplin dengan

melibatkan mahasiswa

2. Mengembangkan penelitian berbasis lokal

berwawasan global

1. Jumlah penelitian yang berbasis permasalahan

lokal

2. Jumlah penelitian yang berbasis permasalahan

nasional

3. Jumlah penelitian yang berbasis permasalahan

internasional

3. Pengembangan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

1. Jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat

2. Jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dengan melibatkan mahasiswa
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Tujuan : Mendesiminasikan hasil penelitan dan pengabdian kepada masyarakat pada 

tingkat nasional dan internasional.

Sasaran : Terpublikasinya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Indikator Kinerja Utama

1. Peningkatan jumlah publikasi nasional

dan internasional

1. Jumlah publikasi nasional

2. Jumlah publikasi internasional

2. Pengembangan sistem reward atas

kegiatan publikasi ilmiah

1. Jumlah dosen yang mendapat reward publikasi

nasional

2. Jumlah dosen yang mendapat reward publikasi

internasional

3. Menyiapkan database penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat

1. Tersedianya database penelitian

2. Tersedianya database pengabdian kepada

masyarakat

4. Menjaring kemitraan, lokal, nasional

dan internasional

1. Jumlah lembaga kemitraan local

2. Jumlah lembaga kemitraan nasional

3. Jumlah lembaga kemitraan internasional
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