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A. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Bagian ini berisi rangkuman laporan hasil evaluasi kinerja Fakultas. Ringkasan ini yang akan 
dikompilasi dalam Laporan Tahunan Dekan. 

  



B. ANALISIS UPPS 

Bagian ini menjelaskan kondisi UPPS. 

1) Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

2) Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon 
mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, 
pendidikan jarak jauh, Open Course Ware, kebutuhan dunia usaha/industri dan 
masyarakat, mitra, dan aliansi.  

Analisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan 
dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan program studi.  

Strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-
program pengembangan alternatif yang tepat. 

B.1.  Analisis faktor : Lingkungan makro 

Untuk memahami apa yang terjadi pada lingkungan eksternal Fakultas Ekonomi UIN 
Maulana Malik Ibrahim, maka dilakukan analisis faktor eksternal. Analisis ini 
digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari luar yang memuat kesempatan 
dan ancaman (opportunities and threats) yang ada di Fakultas Ekonomi UIN Maulana 
Malik Ibrahim. Daftar kesempatan memuat peluang peningkatan kualitas akademik 
yang ada saat ini dan kemungkinan pengembangan program unggulan di Fakultas 
Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan daftar ancaman memuat sejumlah 
kendala yang dirasakan saat ini maupun rencana potensial yang akan dikembangkan 
di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim. hasil analisis faktor eksternal di 
fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 
berikut ini: 
 
 
Tabel 1. Daftar Kesempatan (Opportunities) Fakultas Ekonomi Uin Maulana Malik 

Ibrahim 
 

No Aspek Uraian Kesempatan 

1.  Politik  
1. Pengelolaan zakat satu pintu antara LAZ dengan pemerintah 

2. Isu renstra OJK 2016-2020 tentang perbankan syariah 

  3. Isu renstra OJK 2018 tentang pengelolaan lembaga keuangan syariah 

  4. Konfersi pajak kepada zakat 

2. Ekonomi 
1. Pembentukan badan ekonomi kreatif pada tingkat nasional 

2. UU tentang UMKM 

  
3. PP nomer 74 tahun 2017 tentang roadmap E-Commerce. 
Perkembangan Digital Ekonomi yang sangat cepat 

  4. GDP indonesia menduduki peringkat nomer 15 di Dunia 

3. Kebijakan 
1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

4. Sosial 
1. Penggunaan internet (social media) masyarakat Indonesia menduduki 
peringkat nomer 4 di dunia (Lembaga survei E-marketers, 2019)  

5. Budaya 1. restrukturisasi norma masyarakat 

6. Iptek  1. Mudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang tebarukan 



2. Kemudahan akses teknologi 

 



Tabel 2. Daftar Ancaman (Threats) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim 

No Aspek Uraian Ancaman 

1.  Politik  
1. Perubahan kebijakan yang berakibat pada perubahan tata kelola pada 
tingkat UPPS 

2. Ekonomi 
1. Perubahan Fintech yang pesat tidak didukung dengan perubahan 
kurikulum dan SDM yang cepat. 

3. Kebijakan 
- 

- 

4. Sosial 1. masyarakat yang kecanduan teknologi 

5. Budaya 
1. berkembangnya sifat hedonism 

2. terkikisnya budaya local (local wisdom) 

6. Iptek  

1. budaya membaca buku menjadi kurang 

2. perilaku immoral mahasiswa 

3. berubahnya struktur pasar tenaga kerja yang tergantikan oleh 
teknologi 

 
B.2.  Analisis faktor : Lingkungan Mikro 

Analisis internal ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam yang 
memuat kekuatan dan kelemahan (strengths and weaknesses) yang ada di Fakultas 

Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Pada langkah ini diharapkan dapat tersusun 
kekuatan dan kelemahan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim yang 
menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam peningkatan kualitas pendidikannya. 
Disamping itu juga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan Fakultas Ekonomi UIN 
Maulana Malik Ibrahim dalam menjalankan dan mencapai kinerjanya (masa lalu dan 
proyeksi masa depan), sehingga memungkinkan untuk menggerakkan semua faktor-
faktor pendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Prodi. Berikut hasil analisis 
faktor internal di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim ditunjukkan pada 
Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini: 
 
Tabel 3. Daftar Kekuatan (Strengths) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim 

 
No Aspek Uraian Kekuatan 

1.  Pesaing  
1. 2 Program Studi telah terakreditasi A 

2. Memiliki Integrasi keislaman secara kelembagaan dan keilmuan 

2. 
Pengguna 
lulusan 

1. memiliki etika yang santun 

2. memiliki resistensi yang kuat 

3. 
Sumber calon 
mahasiswa 

1. Memiliki pemahaman agama yang kuat karena sebagian besar 
lulusan Madrasah 

4. 
Sumber calon 
dosen 

1. Memiliki pemahaman agama yang kuat karena sebagian besar 
lulusan Ma’had 

2. diberikan pelatihan integrase keislaman dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan 

5. 
Sumber tenaga 
kependidikan 

1. memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi 

2. Pelayanan yang cepat dan tanggap dengan berbasis IT 

6. E-learning 1. Memiliki platform e-learning yang stabil 

7. 
Kebutuhan dunia 
usaha/industri 
dan masyarakat  

1. memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh 

8. Mitra 1. Memahami perkembangan lembaga keuangan mikro 

9. Aliansi - 



No Aspek Uraian Kekuatan 

- 

 
Tabel 4. Daftar Kelemahan (Weaknesses) Fakultas Ekonomi 

 
No Aspek Uraian Kelemahan 

1.  Pesaing  
1. minimnya Jumlah Doktor  

2. minimnya sertifikasi profesi 

2. 
Pengguna 
lulusan 

1. kompetensi komunikasi yang masih lemah 

2. Terlalu mudah mencari pekerjaan baru 

3. 
Sumber calon 
mahasiswa 

1. Dominasi calon mahasiswa masih jawa timur 

4. 
Sumber calon 
dosen 

1. didominasi strata Magister 

2. Didominasi para akademisi 

5. 
Sumber tenaga 
kependidikan 

1. didominasi Strata Sarjana 

2. rasio ketersediaan Tenaga Kependidikan yang belum ideal (1:153) 

3. latar belakang pendidikan yang belum sesuai 

6. E-learning 
1. Minimnya dosen yang menggunakan E-Learning 

2. Kurangnya sosialisasi e-learning 

7. 
Kebutuhan dunia 
usaha/industri 
dan masyarakat  

1. - 

8. Mitra 1. - 

9. Aliansi 1. - 

 
 

B.3. Perumusan strategi Fakultas 

Pada langkah ini dilakukan pengembangan strategi yang sifatnya membuat kombinasi 
dari keempat faktor analisis SWOT yang telah dirumuskan di muka. Ada 4 (empat) 
strategi yang dapat dilakukan yaitu: (1) strategi kekuatan-kesempatan yaitu 
memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi, (2) strategi 
kelemahan-kesempatan yaitu tidak memanfaatkan kesempatan yang telah 
diidentifikasi karena kelemahan Fakultas Ekonomi, (3) strategi kekuatan-ancaman 
yaitu mencari kekuatan yang dimiliki Fakultas Ekonomi yang dapat mengurangi 
ancaman tersebut, dan (4) strategi kelemahan-ancaman yaitu keluar dari situasi yang 
terjepit tersebut dengan mencairkan sumberdaya yang terikat pada situasi yang 
mengancam tersebut dan mengalihkannya pada program dan kegiatan yang lain yang 
lebih optimal. 

Pada langkah ini, strategi yang berhasil disusun untuk keempat situasi di atas 
dianalisis untuk menemukan solusi alternatifnya dengan menggunakan Strategi 
Kekuatan-Kesempatan (S dan O maxi-maxi), Strategi Kelemahan-Kesempatan (W 
dan O mini-maxi), Strategi Kekuatan-Ancaman (S dan T maxi-mini), dan Strategi 
Kelemahan-Ancaman (W dan T mini-mini). Adapun diagram untuk penyelesaian 
masalah dengan analisis SWOT Fakultas Ekonomi digambarkan sebagai berikut : 

 

 



 

Gambar. Matriks Analisis SWOT 

FAKTOR EKTERNAL 

FAKTOR EKSTERNAL 

Daftar Strengths: 
1. 2 Program Studi telah 

terakreditasi A 
2. Memiliki Integrasi 

keislaman secara 
kelembagaan dan keilmuan 

3. memiliki etika yang santun 
4. memiliki resistensi yang 

kuat 
5. Memiliki pemahaman 

agama yang kuat karena 
sebagian besar lulusan 
Madrasah 

6. Memiliki pemahaman 
agama yang kuat karena 
sebagian besar lulusan 
Ma’had 

7. diberikan pelatihan 
integrase keislaman dalam 
menerapkan ilmu 
pengetahuan 

8. Tendik memiliki 
pengalaman atau jam 
terbang yang tinggi 

9. Pelayanan yang cepat dan 
tanggap dengan berbasis IT 

10. Memiliki platform e-
learning yang stabil 

11. memiliki jiwa 
kewirausahaan yang 
Tangguh 

12. Memahami 
perkembangan lembaga 
keuangan mikro 

Daftar Weaknesses: 
1. minimnya Jumlah Doktor  
2. minimnya sertifikasi profesi 
3. kompetensi komunikasi 

yang masih lemah 
4. Terlalu mudah mencari 

pekerjaan baru 
5. Dominasi calon mahasiswa 

masih jawa timur 
6. didominasi strata Magister 
7. Didominasi para akademisi 
8. didominasi Strata Sarjana 
9. rasio ketersediaan Tenaga 

Kependidikan yang belum 
ideal (1:153) 

10. latar belakang pendidikan 
yang belum sesuai 

11. Minimnya dosen yang 
menggunakan E-Learning 

12. Kurangnya sosialisasi e-
learning 

Daftar Opportunities: 
1. Pengelolaan zakat satu 

pintu antara LAZ dengan 
pemerintah 

2. Isu renstra OJK 2016-2020 
tentang perbankan syariah 

3. Isu renstra OJK 2018 
tentang pengelolaan 
lembaga keuangan syariah 

4. Konfersi pajak kepada zakat 
5. Pembentukan badan 

ekonomi kreatif pada 
tingkat nasional 

6. UU tentang UMKM 
7. PP nomer 74 tahun 2017 

tentang roadmap E-

(S dan O maxi-maxi) 
1. membuka peluang 

bekerjasama dalam 
pengembangan keilmuan 
dan kemajuan iptek 

2. Penggunaan teknologi yang 
tepat guna mendukung 
proses pembelajaran 

(W dan O mini-maxi) 
1. Minimnya kerjasama 

dengan pihak eksternal 
(praktisi) karena 
kekurangan jumlah dosen 
yang memiliki gelar doktor 
dan guru besar 

2. Kurang memanfaatkan 
fenomena keuangan syariah 
yang semakin maju dalam 
mengembangkan keilmuan 
 



Commerce. Perkembangan 
Digital Ekonomi yang sangat 
cepat 

8. GDP indonesia menduduki 
peringkat nomer 15 di 
Dunia 

9. Penggunaan internet (social 
media) masyarakat 
Indonesia menduduki 
peringkat nomer 4 di dunia 
(Lembaga survei E-
marketers, 2019)  

10. restrukturisasi norma 
masyarakat 

11. Mudah mendapatkan ilmu 
pengetahuan yang 
tebarukan 

12. Kemudahan akses teknologi 

Daftar Threats:  
1. Perubahan kebijakan yang 

berakibat pada perubahan 
tata kelola pada tingkat 
UPPS 

2. Perubahan Fintech yang 
pesat tidak didukung 
dengan perubahan 
kurikulum dan SDM yang 
cepat. 

3. masyarakat yang kecanduan 
teknologi 

4. berkembangnya sifat 
hedonism 

5. terkikisnya budaya local 
(local wisdom) 

6. budaya membaca buku 
menjadi kurang 

7. perilaku immoral 
mahasiswa 

8. berubahnya struktur pasar 
tenaga kerja yang 
tergantikan oleh teknologi 

(S dan T maxi-mini) 
1. Pemahaman agama yang 

baik akan menjadi kekuatan 
untuk menjaga budaya local 
yang telah terbentuk 

2. perkembangan teknologi 
dapat mengubah perilaku 
civitas akademika dalam hal 
membaca buku secara 
konvensional  
 

(W dan T mini-mini) 
1. Peningkatan jumlah dosen 

yang bergelar doctor 
diharapkan akan mampu 
membentuk lingkungan 
akademis yang kompetitif 
sehingga menciptakan 
kurikulum yang senantiasa 
adaptif 
 

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan dengan strategi S-O (Strengths and 
Opportunities), W-O (Weaknesses and Opportunities), S-T (Strengths and Threats), dan 
W-T (Weaknesses and Threats), maka dirumuskan solusi alternatifnya. Beberapa solusi 
alternatif yang diusulkan berdasarkan pada pernyataan masalah yang dihadapi dan 
pengelompokkan masalah tersebut sesuai dengan kriteria LRAISE (Leadership, Relevance, 
Atmosphere Academic, Internal management and Organization, Sustanability, Efficiency 
and Productivity) yaitu kepemimpinan, relevansi, suasana akademik, manajemen dan 
organisasi internal, keberlanjutan, dan efisiensi dan produktivitas. Adapun solusi 
alternatifnya ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini: 

 



 

Tabel 5. Solusi Alternatif Pemecahan Masalah UPPS 

Strategi Solusi Alternatif Masalah yang Diselesaikan 

Membuka kerjasama dengan 
pihak eksternal baik pemerintah 
maupun swasta 

Menyusun draft nota 
kesepemahaman untuk 
berkegiatan yang dilakukan 
secara kolaboratif 

1. Minimnya jumlah kerjasama 
dengan pihak eksternal. 

2. Termutakhirkannya kurikulum 
yang berbasis pada 
perkembangan fenomena 

Mensosialisasikan penggunaan 
e-learning 

Pelaksanaan workshop 
penggunaan e-learning secara 
intensif 

Proses pembelajaran berbasis IT 

Menstimulasi SDM untuk 
sekolah lanjut 

1. Memberikan pelatihan 
(Workshop) mendapatkan 
LOA dan Beasiswa 

2. Melampirkan kontrak 
kerja yang mewajibkan 
untuk melanjutkan 
sekolah lanjut 

Peningkatan dosen dengan gelar 
doctor 

Menstimulasi dosen untuk 
menulis karya ilmiah 

Memberikan insentif kepada 
dosen yang memiliki karya 
ilmiah 

Percepatan guru besar 

 

B.4. Perumusan Program Kerja Program Studi 

Tabel 6. Solusi Alternatif Pemecahan Masalah PS 

Strategi Solusi Alternatif Masalah yang Diselesaikan 

   

   

   

 

C. VISI DAN MISI FAKULTAS  

C.1.  Bagian ini menjelaskan mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi 
(VMTS) UPPS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi 
keilmuan program studi yang diakreditasi, serta rencana strategisnya. 

 
Flowchart Penyusunan VMTS 



 
C.2.  Bagian ini memaparkan tentang visi dan misi Fakultas, tujuan, dan strategi 

pencapaian. 
 

VISI MISI TUJUAN STRATEGI *) 

Menjadi Fakultas 
Ekonomi yang 
unggul untuk 
menghasilkan 
lulusan yang 
memiliki kedalaman 
spiritual, keluhuran 
akhlak, keluasan 
ilmu, dan 
kematangan 
profesional, serta 
menjadi pusat 
pengembangan 
ekonomi yang 
bercirikan Islam dan 
menjadi penggerak 
kemajuan 
masyarakat. 

1. Menyelenggarakan proses 
pembelajaran berbasis 
integrasi sains dan Islam. 

1. Untuk 
menghasilkan 
Sarjana Ekonomi 
yang memiliki 
Performance 
Dimension Model 
of a Moslem 

1. Implementasi 
integrasi Islam dan 
sains: 

a. Meningkatkan 
kompetensi dosen 
dalam integrasi 
Islam dan sains 
melalui 
penyelenggaraan 
pelatihan pedagogik 
berbasis integrasi, 
seminar dan 
pengembangan 
karakter bagi dosen, 
karyawan, dan 
mahasiswa, serta 
program 
peningkatan 
pemahaman Al-
Qur’an dan Hadits. 

b. Mendorong 
pelaksanaan kajian 
dan pengembangan 
di bidang ekonomi 
yang berbasis, 



berkaitan, atau 
berdampak pada 
penguatan karakter 
ulul albab. 

c. Merancang 
kurikulum dan 
aktivitas 
pembelajaran 
berbasis global 
melalui magang 
(PKL), 
pengembangan skill, 
dan program-
program lain lintas 
kemitraan yang 
dapat memperkuat 
integrasi sains dan 
Islam. 

2. Menghasilkan lulusan di bidang 
ekonomi yang memiliki 
kemantapan akidah, 
kedalaman spiritual dan 
keluhuran akhlak melalui 
pembelajaran di Ma’had 
(pondok pesantren) dan 
perkuliahan PKPBA serta 
perkuliahan matakuliah dasar 
keislaman. 

2. Untuk 
menghasilkan 
Sarjana Ekonomi 
yang memiliki 
keahlian khusus 
sesuai dalam 
bidangnya baik 
konvensional 
maupun syariah. 

2.Optimalisasi peran 
Ma’had: 
a. Mengembangkan pola 

pengasuhan dan 
pembelajaran di 
Ma’had melalui 
operasionalisasi 
karakter Ulul Albab 
yang diintegrasikan 
dengan Matakuliah 
Pengembangan 
Kepribadian (MPK). 

3. Menghasilkan lulusan yang 
memiliki keluasan ilmu dan 
kematangan profesional di 
bidang ekonomi serta jiwa 
entrepreneur yang 
berwawasan regional, nasional 
dan global yang dilandasi oleh 
spirit ajaran dan nilai-nilai 
Islam. 

3. Untuk 
mengembangkan 
ilmu pengetahuan 
dalam bidangnya 
yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai 
dalam Islam, 
sehingga menjadi 
bagian penting 
dalam 
mewujudkan 
universalitas 
ajaran Islam, dan 
dapat mengukir 
prestasi atau  
kemajuan ilmu 
pengetahuan 
dalam peradaban 
saat ini dan masa 
yang akan datang. 

3.Peningkatan 
kompetensi bahasa asing 
bagi sivitas akademika: 
a. Mengoptimalisasi 

penggunaan Bahasa 
Inggris dalam proses 
perkuliahan dan 
pelayanan. 

b. Menyelenggarakan 
pembelajaran intensif 
Bahasa Inggris berbasis 
student-centered dan 
process-approach 
untuk peningkatan 
keterampilan 
berbahasa, khususnya 
pada aspek literasi. 

c. Menyelenggarakan 
program peningkatan 
keterampilan 
berbahasa Inggris 
melalui pendidikan dan 
pelatihan bagi 
karyawan/dosen di luar 
Program Studi 

4. Menghasilkan lulusan di bidang 
ekonomi yang menguasai 
keterampilan berbahasa (Arab 
& Inggris) dan penguasaan 
serta pemanfaatan teknologi 
informasi 

 4.Peningkatan kualitas 
dan kuantitas Sumber 
Daya Manusia: 
a. Menfasilitasi 

keikutsertaan dosen 
dan mahasiswa dalam 
program studi lanjut, 



pendidikan dan 
pelatihan, penelitian, 
pengabdian kepada 
masyarakat, forum 
ilmiah, dan 
organisasi/asosiasi 
profesi yang 
mendukung 
penguatan akademik. 

b. Mengikutsertakan 
tenaga kependidikan 
dalam program 
peningkatan 
kompetensi manajerial 
dan teknis untuk 
mencapai pelayanan 
prima. 

c. Merekrut dosen dan 
tenaga kependidikan 
professional 
berdasarkan hasil 
analisis rasio dan 
kebutuhan. 

 d. Menghasilkan lulusan yang siap 
menjadi kader ulama yang 
mampu memimpin dan 
menggerakkan kehidupan 
dengan nilai-nilai Islam di 
masyarakat 

 5.Revitalisasi peran sosial 
dan keagamaan melalui 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat: 

a. Meningkatkan mutu 
dan jumlah riset yang 
dilakukan oleh dosen 
dan mahasiswa, 
khususnya yang 
terkait dengan bidang 
ilmu, integrasi Islam 
dan sains, 
pengambilan 
kebijakan, dan 
pengembangan 
kelembagaan. 

b. Meningkatkan sarana 
prasarana dan 
aktivitas bidang 
penelitian, termasuk 
pengembangan pusat 
studi dan 
laboratorium. 

c. Memfasilitasi 
peningkatan jumlah 
dan mutu penulisan 
dosen, karyawan, dan 
mahasiswa yang 
didiseminasikan 
melalui forum ilmiah, 
jurnal terakreditasi, 
dan bentuk karya tulis 
lainnya. 

d. Menfasilitasi 
peningkatan jumlah 
dan mutu kegiatan 
pengabdian 



masyarakat, baik 
berbasis bidang ilmu, 
integrasi Islam dan 
sains, maupun 
posdaya masjid 

 e. Mencetak mahasiswa untuk 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan di bidang 
Ekonomi melalui pengkajian 
dan penelitian ilmiah 

 6.Optimalisasi 
manajemen berbasis 
teknologi informasi: 
a. Menerapkan dan 

mengembangkan 
sistem layanan 
administrasi akademik 
berbasis teknologi 
informasi. 

b. Mengembangkan 
digitalisasi 
perpustakaan dan 
meningkatkan 
penggunaan online 
resource dalam 
penulisan karya ilmiah. 

 c. Mengembangkan jiwa ekonom 
ulul albab bagi civitas 
akademika melalui zikir, fikir, 
dan ikhtiar 

 7.Internasionalisasi 
lembaga: 
a. Menjalin kerja sama 

dengan lembaga-
lembaga yang relevan 
di luar negeri untuk 
pengembangan 
akademik dan 
profesional sivitas 
akademik 

b. Mendorong perolehan 
sertifikasi ISO 
9001:2015 dan AUN-QA 
tahun 2019. 

c. Memenuhi aspek-aspek 
resource yang 
dibutuhkan untuk 
mengembangkan prodi 
bertaraf internasional 
(Toward World  
Class University) 

   8.Pengembangan 
kelembagaan: 
a. Mengembangkan pola 

kepemimpinan efektif 
yang akuntabel, 
kredibel, transparan, 
bertanggung jawab, 
dan adil berbasis nilai-
nilai Islam Ulul Albab 

   9.Penggalian sumber-
sumber pendanaan: 
a. Mendorong perolehan 

dana hibah untuk 
pengembangan 
akademik dan 
kelembagaan, termasuk 
kerja sama dengan 
pihak lain yang 
memberikan manfaat 
finansial dan/atau 



mendukung 
pelaksanaan visi, misi 
dan tujuan fakultas. 

 

*) Strategi menggunakan 7 (tujuh) sasaran Strategis yang disesuaikan dengan konteks Misi dan tujuan 
fakultas. 

 
C.3. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan 

 Fakultas memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator 
kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis 
jangka menengah dan jangka panjang. 
*) Lampirkan Perjanjian Kinerja Fakultas atau Renstra Fakultas. 

 
D. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS  

D.1.  Bagian ini menjelaskan struktur organisasi dalam Fakultas yang dilengkapi tugas 
pokok dan fungsi sesuai dengan bagan sesuai SK Dekan No:………………….. :*) 

 
 

Gambar Bagan **) 
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Dekan Tugas: 
1. Membuat visi dan misi fakultas; 
2. Merencanakan dan membuat 

kebijakan mutu dan sasaran mutu 
fakultas; 

3. Membuat rencana pengembangan 
fakultas; 

4. Menjamin pelaksanaan pendidikan, 
pengajaran, pelayanan serta 
pembinaan kepada mahasiswa; 

5. Mengarahkan keilmuan dosen melalui 
kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat; 

6. Membina karier dosen dan staf; 
7. Mengelola administrasi dan 

manajemen fakultas; 
8. Menjalin kerjasama dengan 

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
penerima 
BIDIKMISI 

  

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa 
prestasi dan 
akademik 

 

Peningkatan 
penerima beasiswa 
tahfidz Qur’an 

 

Perbaikan status 
akreditasi 
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lembaga/instansi yang terkait. 
9. Menandatangani dan mengesahkan 

dokumen-dokumen dan laporan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Wewenang: 

1. Mengarahkan pelaksanaan 
pendidikan, pengajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat kepada 
Pembantu Dekan Bidang Akademik; 

2. Mengarahkan pengelolaan 
administrasi dan keuangan fakultas 
kepada Pembantu Dekan  Bidang 
Administrasi Umum; 

3. Mengarahkan pelaksanaan pembinaan 
mahasiswa  kepada Pembantu Dekan 
Bidang Kemahasiswaan; 

4. Mengarahkan dan membina karier 
dosen dan karyawan. 

5. Memberi penilaian terhadap prestasi 
akademik dosen dan karyawan 

6. Mengarahkan peningkatan kerjasama 
dengan stakeholders 

Penerapan 
kurikulum program 
studi berbasis KKNI 

 

Perbaikan 
peringkat lama 
studi mahasiswa 
S1 

 

Peningkatan dosen 
bersertifikat 
pendidik 

 

Peningkatan 
jumlah guru besar 

 

Peningkatan 
jumlah publikasi 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian, baik pada 
tingkat jurnal 
terakreditasi 
nasional maupun 
jurnal yang 
terakreditasi 
internasional 

 

Peningkatan 
jumlah HAKI dosen 

 

Peningkatan 
jumlah penelitian 
dosen yang 
bekerjasama 
dengan dunia 
usaha 

 

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
perai emas tingkat 
nasional 

 

Jumlah SOP yang 
dihasilkan 

 

Perbaikan sarana 
dan prasarana 
akademik 

 

Perbaikan rasio 
luas ruang kerja 
dosen 

 

Peningkatan dosen 
berkulaifikasi 
pendidikan S3 

 

Wakil Dekan 
Bidang Akademik 

Tugas: 
1. Merencanakan pengembangan standar 

mutu dan layananakademik pada 
dosen,staf dan mahasiswa FE ; 

2. Mengkoordinir, merumuskan dan 

Perbaikan status 
akreditasi 
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melaksanakan  penjaminan mutu 
akademik FE; 

3. Merumuskan pengembangan kurikulum 
yang relevan dengan pengembangan 
lingkungan dan kebutuhan pasar; 

4. Mengkoordinir pelaksanaan pendidikan 
dan pengajaran di FE UIN Maliki 
Malang/FE; 

5. Mengkoordinir dosen FE dalam kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat 
untuk mendukung peningkatan 
keilmuan; 

6. Mengkoordinasi pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dan magang 
mahasiswa FE; 

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penjaminan mutu akademik FE; 

8. Mengkoordinir dan memotivasi dosen FE 
mengikutikegiatan tugas belajar, 
pelatihan, seminar/lokakarya, dan 
pengabdian pada masyarakatatas arahan 
Dekan. 

9. Melakukan link and match  FE dengan 
stakeholders; 

10. Mengkoordinir  pelaksanaan program/ 
unit program akademik 
Wewenang: 

1. Mengevaluasi kinerja akademik dosen 
FE; 

2. Mengkoordinasikan pembuatan jadwal 
kuliah dengan jurusan di lingkungan FE; 

3. Merumuskan dan melakukan kebijakan 
pengembangan akademik bersama 
Dekan 

4. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan 
mutu akademik fakultas; 

5. Mengevaluasi pelaksanaan proses 
belajar mengajar; 

6. Mengevaluasi pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dan magang mahasiswa             
. 

7. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi 
pelaksnaan unit penunjang akademik 

Penerapan 
kurikulum berbasis 
KKNI 

 

Perbaikan 
peringkat lama 
studi mahasiswa 
S1 

 

Peningkatan 
jumlah riset atau 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian 

 

Peningkatan 
jumlah publikasi 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian, baik pada 
tingkat jurnal 
terakreditasi 
nasional maupun 
jurnal yang 
terakreditasi 
internasional 

 

Wakil Dekan 
Bidang 
Administrasi 
Umum 

Tugas: 
1. Mengkoordinir penyusunan anggaran 

keuangan fakultas; 
2. Melaksanakan kegiatan administrasi 

umum fakultas; 
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan 

staf  fakultas; 
4. Mengkoordinir jenjang karier dosen dan 

staf; 
5. Merencanakan dan menginventarisir 

Inventaris Kekayaan Negara (IKN) di 
fakultas; 

6. Menginventarisir  kebutuhan dan 
kelengkapan sarana prasarana proses 
belajar mengajar 

7. Merumuskan dan menggali sumber-
sumber pendanaan keuangan fakultas 

Peningkatan dosen 
bersertifikasi 
pendidik 

  

Peningkatan 
jumlah guru besar 

 

Jumlah SOP yang 
dihasilkan  

 

Peningkatan ruang 
kuliah dalam 
kondisi baik 
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yang halal; 
8. Membuat laporan keuangan kepada 

pimpinan fakultas; 
9. Merencanakan dan membuat organisasi 

administrasi kepegawaian dan 
ketatalaksanaan; 

10. Mengkoordinir penyusunan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) di Fakultas; 
Wewenang: 

1. Mengontrol dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan 
fakultas; 

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program dan anggaran fakultas; 

3. Memberikan bantuan administrasi dan 
keuangan untuk pengembangan karier 
dosen dan staf administrasi; 

4. Mengontrol penggunaan Inventaris 
Kekayaan Negara (IKN) di fakultas; 

5. Mengontrol dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan 
fakultas; 

Peningkatan 
jumlah 
laboratorium yang 
memenuhi 
standart 

 

Perbaikan rasio 
luas ruang kerja 
dosen 

 

Peningkatan dosen 
berkualifikasi 
pendidikan S3  

 

Wakil Dekan 
Bidang 
Kemahasiswaan 

Tugas: 
1. Melaksanakan pembinaan mahasiswa 

bersama Dekanat dan Jurusan; 
2. Merumuskan dan melakukan kebijakan 

pengembangan kemahasiswaan bersama 
Jurusan; 

3. Mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa 
pada dosen dan Jurusan; 

4. Merencanakan dan mencari sumber-
sumber beasiswa bagi mahasiswa; 

5. Merumuskan model-model pembinaan 
minat dan bakat mahasiswa; 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan PKL dan 
magang mahasiswa 

7. Membuat database alumni  
8. Menjalin dan meningkatkan kerjasama 

dengan stakeholders. 
Wewenang: 

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan 
mahasiswa; 

2. Merekomendasi mahasiswa yang 
mendapatkan beasiswa; 

3. Merekomendasi tempat pelaksanaan 
PKL dan magang mahasiswa 

4. Menindaklanjutiprogram alumni; 
5. Menindaklanjuti kerjasama dengan 

Peningkatan 
Jumlah mahasiswa 
penerima bidik 
misi 

  

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa 
prestasi dan 
akademik 

 

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
beasiswa tahfidz 
Qur’an 

 

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
peraih emas 
tingkat nasional 
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stakeholders. Peningkatan 
pengabdian 
kepada masyarakat 

 

Ketua Jurusan  
(Manajemen, 
akuntansi dan 
perbankan 
syariah) 

Tugas: 
1. Memimpin pelaksanaan pendidikan 

akademik dan / atau profesional di 
jurusan Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah (Sesuai Statuta UIN 
MAlang). 

2. Memimpin jurusan Manajemen, 
akuntansi dan S1 perbankan syariah 
dalam penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat di bidang akuntansi. 

3. Membuat konsep rencana 
pengembangan dan program jurusan 
Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah sebagai bahan 
rekomendasi bagi atasan. 

4. Menyusunpemasaran dan jadwal  
perkuliahan untuk dosen-dosen jurusan 
Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah. 

5. Mengkoordinir pembuatan silabus,  dan 
satuan acara perkuliahan  jurusan 
Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah. 

6. Monitoring dan evaluasi kelancaran 
pelaksanaan perkuliahan jurusan 
Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah. 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian 
jurusan Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah dengan PD terkait. 

8. Melakukan penagihan soal dan nilai 
ujian jurusan Manajemen, akuntansi 
dan S1 perbankan syariah. 

9. Melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan konsultasi mahasiswa 
dengan dosen penasehat akademik 
jurusan Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah. 

10. Merekomendasi dosen pembimbing 
skripsi yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

11. Melaksanakan sasaran mutu lulusan 

Perbaikan status 
akreditasi 

  

Penerapan 
kurikulum berbasis 
KKNI 

 

Perbaikan 
peringkat lama 
studi mahasiswa 
S1 
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jurusan Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah; 

12. Melakukan monitoring dan evaluasi 
kurikulum jurusan Manajemen, 
akuntansi dan S1 perbankan syariah 
yang mengacu kepada sasaran mutu FE 
UIN Maliki Malang . 

13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai pertanggung jawaban. 

14. Melaksanakan tugas lain yang 
diberikan atasan. 
Wewenang: 

1. Mengevaluasi staf pengajar dan pegawai 
Administrasi jurusan Manajemen, 
akuntansi dan S1 perbankan syariah 
yang lalai dalam melaksanakan 
tugasnya. 

2. Menentukan prioritas programkerja 
jurusan Manajemen, akuntansi dan S1 
perbankan syariah. 

3. Memberikan penilaian Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) kepada 
dosen jurusan. 

4. Memaraf dan menandatangani surat-
surat dinas jurusan Manajemen, 
akuntansi dan S1 perbankan syariah 
sesuai ketentuan. 

5. Mengusulkan dan merekomendasikan 
kegiatan tugas belajar, pelatihan, 
seminar/lokakarya, dan pengabdian 
pada masyarakat di bidang manajemen. 

Peningkatan 
jumlah riset atau 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian 

 

Peningkatan 
jumlah publikasi 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian, baik pada 
tingkat jurnal 
terakreditasi 
nasional maupun 
jurnal yang 
terakreditasi 
internasiona 

 

Sekertaris Jurusan  
(Manajemen, 
Akuntansi dan S1 
Perbankan 
Syariah) 

Tugas : 
1. Membantu Ketua Jurusan dalam 

penyelenggaraan administrasi jurusan 
yangberkaitan dengan staf/pengajar, 
mahasiswa dan tenaga administrasi. 

2. Membuat rencana pengembangan 
(studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, 
teknisi dan staf administrasi jurusan). 

3. Membantu membuat pembagian tugas 
perkuliahan. 

4. Mengkoordinir tugas ketatausahaan 
jurusan. 

5. Membantu pembuatan silabusdan SAP. 
6. Mengawasi pelaksanaan perkuliahan, 

ujian. 
7. Mengumpulkan nilai ujian. 
8. Memantau kemajuan studi mahasiswa. 
9. Membimbing mahasiswa dalam 

mempersiapkan rancangan TA. 
10. Mengkoordinir pelaksanaan praktikum. 
11. Melaksanakan tugas lain yang 

ditugaskan atasan. 
12. Melaporkan pelaksanaan tugas pada 

atasan.  
Wewenang: 

1. Menegur staf/pengajar dan pegawai 
administrasi yang lalai dalam 

Perbaikan status 
akreditasi 

  

Penerapan 
kurikulum berbasis 
KKNI 

 

Perbaikan 
peringkat lama 
studi mahasiswa 
S1 

 

Peningkatan 
jumlah riset atau 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian 
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melaksanakan tugasnya. 
2. Menentukan prioritas pekerjaan. 
3. Meminta petunjuk atasan. 
4. Memaraf surat-surat dinas sesuai 

ketentuan 
5. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak 

relevan. 
 

Peningkatan 
jumlah publikasi 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dosen sesuai 
dengan bidang 
keahlian, baik pada 
tingkat jurnal 
terakreditasi 
nasional maupun 
jurnal yang 
terakreditasi 
internasional 
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Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha 

Tugas: 
1. Melaksanakan kegiatan administrasi 

akademik tingkat fakultas : 
a. Melaksanakan kegiatan 

pemrogaraman; 
b. Mempersiapkan dan memantau 

jalannya perkuliahan; 
c. Mempersiapkan pelaksanaan UTS dan 

UAS, ujian proposal dan skripsi; 
d. Mempersiapkan pelaksanaan 

yudisium. 
2. Melaksanakan kegiatan administrasi 

kepegawaian : 
a. Menerima berkas lamaran calon 

pegawai; 
b. Membuat dokumen database dosen 

dan pegawai; 
c. Melaksnakan proses kenaikan pangkat 

dosen dan karyawan; 
d. Membuat draft Surat Keputusan dan 

Surat Tugas yang akan divalidasi 
pimpinan; 

e. Membuat draft Surat Cuti Dosen; 
f. Membantu pimpinan dalam 

mengagendakan dan melaksankan 
tugas-tugas di fakultas. 

2. Melaksanakan kegiatan administrasi 
umum : 

a. Menginventarisir kebutuhan ATK untuk 
kegiatan perkantoran dan perkuliahan; 

b. Membantu Pembantu Dekan bidang 
administrasi dan umum dalam 
mengkoordinir ke bagian rumah tangga 
fakultas; 

c. Mengawasi, menngkoordinir dan 
mengarahkan serta membantu 
kegiatan staf administrasi dan umum. 

Wewenang: 
1. Mendelegasikan administrasi data-

data yang berhubungan dengan 
kemahasiswaan, akademik 
mahasiswa dan alumni kepada staf 
akademik; 

2. Mengkoordinir dan mengarahkan 
serta membantu staf administrasi 
akademik dan staf layanan umum 
dalam memberikan pelayanan 
kepada mahasiswa; 

 

   

Kepala bagian 
Tata Usaha 

1. Melaksanakan kegiatan administrasi 
akademik tingkat fakultas 

a. Melaksanakan kegiatan 
pemrogaraman; 

b. Mempersiapkan dan memantau 
jalannya perkuliahan; 

c. Mempersiapkan pelaksanaan UTS dan 
UAS, ujian proposal dan skripsi; 

d. Mempersiapkan pelaksanaan 
yudisium. 

2. Melaksanakan kegiatan administrasi 

Peningkatan 
jumlah dosen 
bersertifikat 
pendidik 

  

Peningkatan 
jumlah guru besar 

 

Peningkatan 
jumlah dosen yang 
mengikuti forum 
ilmiah tingkat 
nasional dan 
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kepegawaian   
a. Menerima berkas lamaran calon 

pegawai; 
b. Membuat dokumen database dosen dan 

pegawai; 
c. Melaksnakan proses kenaikan pangkat 

dosen dan karyawan; 
d. Membuat draft Surat Keputusan dan 

Surat Tugas yang akan divalidasi 
pimpinan; 

e. Membuat draft Surat Cuti Dosen; 
f. Membantu pimpinan dalam 

mengagendakan dan melaksankan 
tugas-tugas di fakultas. 

3. Melaksanakan kegiatan administrasi 
umum 

a. Menginventarisir kebutuhan ATK untuk 
kegiatan perkantoran dan perkuliahan; 

b. Membantu Pembantu Dekan bidang 
administrasi dan umum dalam 
mengkoordinir ke bagian rumah tangga 
fakultas; 

c. Mengawasi, menngkoordinir dan 
mengarahkan serta membantu kegiatan 
staf administrasi dan umum. 

Wewenang : 
1. Mendelegasikan administrasi data-data 

yang berhubungan dengan 
kemahasiswaan, akademik mahasiswa 
dan alumni kepada staf akademik 

2. Mengkoordinir dan mengarahkan serta 
membantu staf administrasi akademik 
dan staf layanan umum dalam 
memberikan pelayanan kepada 
mahasiswa;  

internasional 

Perbaikan ruang 
kuliah dalam 
memenuhi 
standart 

 

Perbaikan lab 
dalam memenuhi 
standart 

 

Perbaikan rasio 
luas ruang kerja 
dosen 

 

Perbaikan rasio 
luas ruang baca 
perpustakaan 

 

Peningkatan 
jumlah dosen 
berkualifikasi 
pendidikan S3 

 

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
penerima 
BIDIKMISI 

 

Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa 
prestasi dan 
akademik 

 

Peningkatan 
penerima beasiswa 
tahfidz Qur’an 

 

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, 
Akuntansi, dan 
Keuangan 

 Uraian Tugas  : 
1. Menyusun rencana dan program kerja 
Sub Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan 

2. Mendelegasikan staf untuk melaksanakan 
Penyusunan Rencana 
Kegiatan  Penganggaran Terpadu (RKPT) 
tingkat Fakultas 

3. Melaksanakan monitoring kegiatan dan 
evaluasi kegiatan fakultas 

4. Mendelegasikan staf untuk melaksanakan 
penyusunan rencana kebutuhan 
anggaran bulanan 

5. Mendelegasikan staf untuk melaksanakan 
pemprosesan pencairan anggaran 
(melakukan penerimaan, penyimpanan, 
pengeluaran, pembukuan dan 
pertanggungjawaban keuangan termasuk 
pemprosesan honorarium) 

6. Melaksanakan monitoring serapan 
anggaran serta evaluasi serapan 
anggaran 

7. Mendelegasikan staf untuk melaksanakan 
penyusunan arsip secara tertib dan 
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laporan keuangan secara berkala 
8. Menyusun laporan subbag akademik dan 

keuangan dan mempersiapkan 
penyusunan laporan Bagian Perencanaan, 
Akuntansi dan Keuangan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian 
Adm. Akademik, 
Kemahasiswaan 
dan Alumni 

 Uraian Tugas  : 
2. Penyusunan rencana dan program 

untuk penyusunan jadwal kuliah, 
kebutuhan fasilitas kuliah tiap 
semester dan kemahasiswaan 

3. Memberikan penjelasan kepada 
mahasiswa baru tentang prosedur 
administrasi kemahasiswaan seperti 
minat dan bakat maupun kesejahteraan 
mahasiswa. 

4. Mendelegasikan staf untuk 
melaksanakan penyusunan dan 
pengelolaan data mahasiswa. 

5. Mendelegasikan staf untuk 
melaksanakan administrasi pendataan 
mahasiswa tercatat,aktif, cuti, lulus, 
keluar/DO. 

6. Mendelegasikan staf untuk 
melaksanakan administrasi KRS/KSM, 
ujian semester, KHS, usulan PKLI, 
seminar proposal, skripsi, transkrip, dan 
usulan peserta wisuda. 

7. Mendelegasikan staf untuk mengelola 
dan melaporkan program PD Dikti ke 
Universitas 

8. Mendelegasikan staf untuk 
melaksanakan menyusun data alumni 
mahasiswa sebagai bahan informasi. 

9. Menyampaikan informasi mengenai 
pasar kerja. 

10. Mendelegasikan staf untuk menyusun 
data alumni mahasiswa sebagai bahan 
informasi. 

11. Mendelegasikan staf untuk 
melaksanakan administrasi Penelitian 
dan Pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh dosen. 

12. Menyusun laporan tengah tahunan, 
tahunan maupun laporan lainnya 
tentang kegiatan akademik, 
kemahasiswaan dan alumni 

   

 
D.2. Efektifitas tugas pokok dan fungsi terhadap perencanaan kinerja dan capaian 

kinerja: 

   ............................................................................................................................  

   ............................................................................................................................  

   ............................................................................................................................  

*)  Lampirkan SK Penetapan Struktur Organisasi dan uraian jabatan Fakultas 
 



D.3. Rincian bagan minimal antara lain berisi: jumlah dosen, jumlah mahasiswa, 
jumlah dosen wali, nama anggota UPM Fakultas, nama koordinator MK, nama 
koordinator PA, nama-nama tim kurikulum, jumlah laboratorium, jumlah 
PLP/teknisi. Tabel mengikuti format berikut: 

 

Uraian 
Program Studi 

Prodi Manajemen Prodi Akuntansi Prodi Perbankan 

Jumlah Dosen Tetap PNS PS  27 dosen 18 dosen 11 dosen 

Jumlah Dosen Tetap Non-PNS PS 9 dosen 5 dosen 6 Dosen 

Jumlah Mahasiswa  1096 Mahasiswa  613 Mahasiswa 538 Mahasiswa 

Jumlah Dosen Wali  36 dosen wali 23 dosen wali 17 dosen wali 

Nama Anggota UPM Puji Endah 
Purnamasari, SE., 
MM 

Yuliati, SE., M.Ak Barianto Nurasri 
Sudarmawan, SE., ME 

Nama Koordinator MK H. Slamet, SE., 
M.M., 
Ph.D.  (Pemasaran) 
Dr. Indah Yuliana, 
S.E., 
M.M.  (Keuangan) 
Dr. H. Achmad 
Sani Supriyanto, 
S.E., M.Si.    (SDM) 
 

Nina Dwi 
Setyaningsih, S.E., 
MSA.  (Ak 
Keuangan) 
Nanik Wahyuni, 
S.E., M.Si., Ak. 
(akuntansi 
manajemen) 
Yona Octiani 
Lestari, S.E., 
M.SA.  (Akuntansi 
Sektor Publik dan 
Perpajakan) 
Zuraidah, S.E., 
M.SA.   (Sistem 
Informasi 
Akuntansi) 
Ulfi Kartika 
Oktaviana, S.E., 
M.Ec., 
Ak.  (Akuntansi 
Syariah dan 
integrasi 
keislaman) 

Khusnudin, S.Pi., M.Ei. 
(keislaman) 
Dr. Siswanto, S.E., 
M.Si.   (SDM) 
Eko Suprayitno, S.E., 
M.Si., 
Ph.D.  (Makroekonomi) 
Ulfi Kartika Oktaviana, 
S.E., M.Ec., Ak. 
(Akuntansi dan 
keuangan) 
Yayuk Sri Rahayu, S.E., 
M.M (manajemen 
Pemasaran) 
 

Nama-Nama Tim Kurikulum/ Kelompok 
Keilmuan 

   

Jumlah Laboratorium    

Jumlah Laboran/Teknisi    

 

E. KEGIATAN FAKULTAS  

E.1.  Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 

 

No. Jenis Program 
Nama Program 

Studi 

Akreditasi Program Studi 
Jumlah 

mahasiswa saat 

TS4) 
Status/ 

Peringkat 

No. dan Tgl. 

SK 

Tgl. 

Kadaluarsa 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Manajemen  A 
4828/SK/B

AN-

PT/Akred/S

19 Desember 

2022 

1096 

Mahasiswa 

Aktif 



/XII/2017 35 tidak 

registrasi 

(2013) 

1 cuti (2016) 

Total: 1132 

Mahasiswa 

2 
 Akuntansi A 

2685/SK/B

AN-

PT/Akred/S

/IX/2018 

25 September 

2023 

613 Mahasiswa 

aktif 

25 tidak 

registrasi 

(2013) 

3 cuti (2013, 

2016, dan 

2018) 

Total: 641 

Mahasiswa 

3 
 Perbankan Syariah B 

004/SK/BA

N-

PT/Akred/S

/I/2015 

9 Januari 2020 

538 Mahasiswa 

aktif 

26 tidak 

registrasi 

(2013) 

1 cuti (2014) 

Total: 565 

Mahasiswa 

Jumlah 3     

Keterangan: 
1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi. 
2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi. 
3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru. 
4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS. 

 

E.1.1. Rata-rata nilai Akreditasi PS : (364 + 364 + 330)/3 = 352,67 

E.1.2. Jumlah Prodi dengan status akreditasi kedaluarsa : 0 

 

E.2.   Peningkatan Mutu SDM 

Sub bagian ini menjelaskan tentang kegiatan Fakultas dalam upaya meningkatkan 
mutu sumber daya manusia.  

E.2.1.  Ketersediaan kebijakan dan implementasi efektif pemetaan kebutuhan  
dosen dan tendik: (peraturan rector ttg pengangkatan dosen dan tendik) 

   ............................................................................................................  

   ............................................................................................................  

   



E.2.2.  Studi Lanjut Dosen  

Tuliskan perencanaan studi lanjut bagi dosen yang dilakukan oleh Fakultas 
dalam rangka meningkatkan mutu dengan mengikuti format tabel berikut. 

No Program Studi Nama Dosen 
Jenjang 
(S2/S3) 

Tahun Rencana 
Studi Lanjut 

Tahun Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Manajemen 
Drs. Agus Sucipto, SE., 
MM 

S3 
- 

- 

2 Manajemen  
Maretha Ika Prajawati, 
M.M 

S3 
 

 

3 Manajemen Romi Faslah, S.Pd.I., M.Si S3   

4 Manajemen Ahmad Mu’is, S.Ag., M.Si S3   

5 Akuntansi  
Yuniarti Hidayah Suyoso 
Putra, SE., M.Buss., AK 

S3 
 

 

6 Akuntansi Yona Octiani, SE., M.SA S3   

7 Akuntansi  
Ahmad Fahrudin 
Alamsyah, SE., MM 

S3 
 

 

8 Perbankan Syari’ah 
Irmayanti Hasan, ST., 
MM 

S3 
 

 

9 Manajemen Syahirul Alim, MM S3   

10 Perbankan Syari’ah 
Fani Firmansyah, SE., 
MM 

S3 
 

 

11 Perbankan Syari’ah Yayuk Sri Rahayu, MM S3   

12 Perbankan Syari’ah Segaf, SE., M.Sc S3   

13 Perbankan Syari’ah 
Nihayatu Aslamatis 
Solekah, SE., MM 

S3 
 

 

14 Perbankan Syari’ah Khusnudin, M.E.I S3   

 
E.2.3.  Studi Lanjut Tenaga Kependidikan 

Tuliskan perencanaan studi lanjut bagi dosen yang dilakukan oleh Fakultas 
dalam rangka meningkatkan mutu dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No Program Studi Nama Tendik 
Jenjang 
(S2/S3) 

Tahun Rencana 
Studi Lanjut 

Tahun Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 - - - - - 

 
E.2.4.  Pelatihan 

Tuliskan judul pelatihan (didalam/diluar) yang diadakan dan dikuti oleh 
Fakultas dalam rangka meningkatkan SDM selama satu tahun terakhir 
dengan mengikuti format tabel berikut. 

In House Training 

Efektifitas In House Training yang diadakan dan dikuti oleh Fakultas dalam 
rangka meningkatkan SDM selama satu tahun terakhir 

No Program Studi Judul Pelatihan/Training 
Penyelenggara/

Tempat 
Nama Personel 

yang terlibat 
Waktu 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



No Program Studi Judul Pelatihan/Training 
Penyelenggara/

Tempat 
Nama Personel 

yang terlibat 
Waktu 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 Implementasi repository, 
Sinta dan Turn it in 
untuk semua dosen FE 
UIN Malang 

Meeting Room 
FE Lt 1 

 
22 Februari 
2019 

2 
 Workshop Manajemen 

Jurnal  
Meeting Room 
FE Lt 1 

 
1 Maret 
2019 

3 
 Workshop manajemen 

publikasi penelitian 
Meeting Room 
FE Lt 1 

 
28 Maret 
2019 

4 
 

Workshop turn it in 
mahasiswa 

Home theater 
fakultas 
humaniora 

 5 April 2019 

5 
 Workshop Writing 

Academic Skill and Clinic 
Jurnal FE 

Rumah jurnal 
Perpustakaan 
UIN Malang 

 
23-25 Juli 
2019 

6 
 Workshop Jurusan 

Akuntansi 
Meeting Room 
FE Lt 1 

 
7 Agustus 
2019 

7 
 

Workshop OJK FE 
Rumah jurnal 
Perpustakaan 
UIN Malang 

 
22 Agustus 
2019 

8 
 

Workshop turn it in 
Mahasiswa FE 

Home theater 
fakultas 
humaniora 

 
19 Agustus 
2019 

 
E.2.5.  Pelatihan 

Tuliskan judul pelatihan (didalam/diluar) yang diadakan dan dikuti oleh 
Fakultas dalam rangka meningkatkan SDM selama satu tahun terakhir 
dengan mengikuti format tabel berikut. 

Pelatihan di Luar Universitas 

Efektifitas pelatihan diluar univeritas yang diadakan dan dikuti oleh 
Fakultas dalam rangka meningkatkan SDM selama satu tahun terakhir 

No Program Studi Judul Pelatihan/Training 
Penyelenggara/

Tempat 
Nama Personel 

yang terlibat 
Waktu 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 
Penguatan Kualitas SDM 
Tenaga Kependidikan 
Fakultas Ekonomi 

Hotel BAOBAB, 
Prigen, 
Pasuruan 

Seluruh Tenaga 
Kependidikan 
yang berjumlah 
15 orang  

11-12 
Oktober 
2019 

2 
 

Penguatan Kualitas SDM 
Dosen Fakultas Ekonomi 

Hotel BAOBAB, 
Prigen, 
Pasuruan 

Seluruh Dosen 
yang berjumlah 
57 orang 

11-12 
Oktober 
2019 

 
E.3.  Manajemen dan Pengelolaan 

E.3.1.  Jelaskan upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang dilakukan Fakultas 
untuk pengelolaan yang mendukung kegiatan akademik maupun non 
akademik (Tri Dharma PT dan manajemen). 

 



No. Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Nama Personal 
Yang Terlibat 

Output/ Hasil 
Perbaikan 

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

1 Audit internal sarana dan 
prasarana 

2018  Perbaikan 
sarana dan 
prasarana 

2     

3     

...     

 
E.3.2.  Umpan balik Kepuasan pelanggan*) 

Isikan hasil umpan balik dari dosen, tendik dan mahasiswa terhadap kinerja 
kepemimpinan fakultas dengan mengikuti format berikut: 

 

No. Pengukuran  Waktu Pelaksanaan 
2019 

Target Realisasi 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Layanan di UPPS    

2 Pengelolaan jurusan     

3 Kepemimpinan UPPS    

4 Pengguna Lulusan     

5 Lainnya     
  *) lampirkan laporan hasil umpan balik 

 

E.4.  Ketersediaan Sarana Prasarana 

E.4.1. Ketersediaan Diktat Teori/ Buku Ajar 

Program 
Studi 

Jumlah 
Matakuliah  

Kelas 
(gasal & 
genap) 

Kebutuhan 
sesuai 

kurikulum 

Ketersediaan 
saat ini 

Persentase 
Ketersediaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  1    

  2    

  3    

 Rerata  

Tambahkan baris tabel sesuai kebutuhan 
 

E.4.2. Ketersediaan Diktat/Buku Petunjuk Praktikum 

Program 
Studi 

Matakuliah 
Praktikum 

Kelas 
(gasal & 
genap) 

Kebutuhan 
sesuai 

kurikulum 

Ketersediaan 
saat ini 

Persentase 
Ketersediaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Prodi 
perbankan 

Lab Perbankan 
I 

5    



Syariah Lab Perbankan 
II 

6    

Statistik I 4    

Statistik II 5    

Studi Al Qur’an 
dan Al Hadits 

 3    

Bussines Plan 6    

Seminar 
Bussines Plan 

7    

Lab Analisis 
Pembiayaan 

6    

Perpajakan 5    

Pasar Modal 
Syariah 

6    

Prodi 
Manajemen 

Statistik I  3    

Statistik II 4    

Studi Al Qurán 
dan Hadist  

3    

Studi Al Qurán 
dan Hadist 
Manajemen 

4    

Pengantar 
Akuntansi I 

2    

Pengantar 
Akuntansi II 

3    

Akuntansi 
Biaya 

5    

Akuntansi 
Manajemen 

6    

Manajemen 
Keuangan II 

4    

Perpajakan 5    

Kewirausahaan 6    

Manajemen 
Investasi 

5    

Analisis 
Securitas 

6    

Manajemen 
Perbankan 

7    

Manajemen 
Pemasaran  

3    

 
Prodi 
Akuntansi 

 Lab Sistem 
Informasi 
Akuntansi 

5    

Lab Akuntansi 6    



Keuangan 

Lab Perpajakan 6    

Lab Audit 7    

Akuntansi 
Manajemen 

4    

Pengantar 
Akuntansi I 

1    

Akuntansi 
Keuangan I 

3    

Akuntansi 
Keuangan II 

4    

Auditing I 5    

Topik Khusus 
Akuntansi 

5    

 Rerata  

Tambahkan baris tabel sesuai kebutuhan 
 

E.4.3. Ketersediaan Modul/Peralatan Praktikum dengan kebutuhan sesuai 
kurikulum 

Program Studi 
Nama 

Laboratorium 
Nama Modul 

Praktikum 

Kebutuhan 
sesuai 

kurikulum 

Ketersediaan 
saat ini 

Persentase 
Ketersediaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Prodi 
Perbankan 
Syari’ah 

Lab Perbankan 
Syari’ah 

Praktikum 
Perbankan 1 

 Ada 
 

 

 Lab Perbankan 
Syari’ah 

Praktikum 
Perbankan 2 

 Ada  

 Lab Analisis 
Pembiayaan 

Analisis 
Pembiayaan 

 Ada  

 Lab Pasar 
Modal Syariah 

Praktikum 
Pasar Modal 

Syariah 

 Ada  

 Lab Statistik Praktik SPSS    

      

Prodi 
Manajemen 

Lab Pasar 
Modal Syariah 

Praktikum 
Pasar Modal 

Syariah 

   

 Lab Statistik Praktik SPSS    

 Lab Perpajakan Praktikum 
Perpajakan 

   

Prodi 
Akuntansi 

Lab Akuntansi Praktikum 
Akuntansi 

Keuangan dan 
Sistem 

   



Program Studi 
Nama 

Laboratorium 
Nama Modul 

Praktikum 

Kebutuhan 
sesuai 

kurikulum 

Ketersediaan 
saat ini 

Persentase 
Ketersediaan 

Informasi 
Akuntansi 

 Lab Perpajakan Praktikum 
Perpajakan 

   

 Lab Statistik Praktik SPSS    

  Modul3    

 Rerata  

 
E.4.4. Pemenuhan okupansi dan utilitas laboratorium terhadap kesesuaian  

kurikulum dan spesifikasi keilmuan program studi (E.4.5) 

Program 
Studi 

Nama Laboratorium 
Semester Gasal Semester Genap 

Okupansi per 
minggu 

Utilitas *) 
Okupansi per 

minggu 
Utilitas*) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Lab1     

 Lab2     

 ....     

      

      

      

 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Sub bagian ini menjelaskan pengadaan sarana dan prasarana Fakultas pada tahun 
penyusunan laporan dalam rangka meningkatkan mutu Tri Dharma PT, dan 
kerjasama. Selain itu dijelaskan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut 
dalam pelaksanaan Tri Dharma PT dan manajemen. 
 
(1) Tuliskan jumlah anggaran yang diajukan oleh Fakultas untuk peningkatan 

ketersediaan peralatan dan barang habis/komponen selama satu tahun 
terakhir dengan mengikuti format Tabel berikut. 
 

 
No 

Fakultas*) 
Sumber 

(AR/AB/AH/PNBP
/lain-lain**) 

Jumlah 
Pengajuan 
(Rupiah) 

Realisasi 
Penerimaan 

(Rupiah) 

Keterserapan 
(Rupiah) Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
4 

Faculties 
Ekonomi UIN 
Maulana 
Malik Ibrahim 

APBN - REGULER  291.230.000 125.000.000  

APBN - BOPTN  100.000.000 70.000.000  

PNBP     

APBN - HIBAH     

       

       

 total      

*) jika untuk Fakultas ditulis Fakultas  
**)AR: APBN-Reguler, AB: APBN-BOPTN, AH: APGN-Hibah, lain-lain: selain APBN dan PNBP 



 
Dari hasil pengajuaan peralatan yang dilakukan sampai satu tahun terakhir, lakukan 
analisa keseluruhan terhadap ketersediaan. 

 
(2) Tuliskan rencana dan realisasi program yang diajukan oleh Fakultas untuk 

peningkatan ketersediaan modul dan buku praktikum selama satu tahun terakhir 
dengan mengikuti format Tabel berikut. 

 

 
No 

Nama Program yang diajukan 
Tahun 

Pembuatan 
Terakhir*) 

Sumber Dana Keterangan 

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

A Pembuatan Diktat Teori/Buku Petunjuk Praktikum 

1     

2     

     

     

…     

B Pembuatan Modul/Peralatan Praktikum 

1     

2     

…     

 
Dari hasil pengajuaan pembuatan buku petunjuk praktikum, modul praktikum dan 
buku teori yang dilakukan sampai satu tahun terakhir, lakukan analisa keseluruhan 
terhadap ketersediaan. 
 
 

1) CAPAIAN SASARAN MUTU/ INDIKATOR KINERJA UTAMA FAKULTAS  
Bagian ini menyajikan capaian sasaran mutu dalam tabel (selama periode yang 
ditentukan). 
Capaian ini merupakan hasil hitung/hasil ukur dari sasaran mutu yang ditentukan, bukan 
perkiraan atau penyajian normatif. 

No. Standar Mutu Internal  Target 
Capaian 

2018 2019 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Standar Kompetensi Lulusan    

1 
Program studi memiliki spesifikasi program studi 
dan dipublikasikan. 

100% - - 

2 
program studi memiliki struktur kurikulum dan 
disosialisasikan melalui media website, buku 
pedoman pendidikan fakultas 

100%   

3 
Standar kompetensi lulusan dimonitor dan 
dievaluasi dengan pelibatan para dosen 
konsorsium keilmuan. 

Setiap 
tahun 

  

4 

Ketersediaan matrik keterkaitan capaian 
pembelajaran Program Studi yang searah dengan 
pencapaian visi keilmuan jurusan/program studi, 
dan visi dan misi fakultas 

Tersedia    



No. Standar Mutu Internal  Target 
Capaian 

2018 2019 

5 Rata-rata IPK Mahasiswa 3 tahun terakhir 3.25   

6 
Persentase Masa studi 8 semester 3 tahun 
terakhir 

50%   

7 

Persentase skripsi/ tugas akhir terunggah ke 
repository PT yang diintegrasikan ke portal 
repository tugas akhir mahasiswa 3 tahun 
terakhir 

30%   

8 
Skore minimal Lulusan memiliki ketrampilan 
berbahasa Inggris dan atau Arab  

skor 
minimal 

400 TOEFL 

  

9 
Rata-rata waktu tunggu keirja pertama  kurang dari 

6 bulan 
  

Standar ISI    

10 

Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, 
peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi 
program studi untuk melakukan perencanaan, 
pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum 
secara berkala kurang atau setiap 4 tahun. 

   

11 
Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, 
mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan 
kurikulum 

100% 
terlibat 

  

12 
program studi melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi implementasi kurikulum 

Min 1 th 
sekali 

  

13 

Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil 
lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan 
yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan 
bidang terkait, serta mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa 
depan 

Tersedia    

14 
Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang disediakan  Min.      12 

SKS 
  

15 
Tersedia kebijakan tentang perkuliahan dengan 
system modul 

   

16 
Kualifikasi dosen prmbimbing dan penguji tugas 
skripsi/ akhir 

Sesuai 
PAD 

  

STANDAR PROSES    

1 

Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan 
pengembangan sistem dan mutu pembelajaran 
yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 
bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen 
dengan memanfaatkan aneka sumber yang 
hasilnya dimanfaatkan oleh UPPS 

Tersedia    

2 
Persentase penerapan metode pembelajaran 
yang mempergunakan pendekatan student-
centered learning dari seluruh program studi 

80%   

3 
Reviu sejawat terhadap setiap materi dan proses 
perkuliahan 

Min setiap 
semester 

  

4 Jumlah Mata kuliah yang proses pembelajaran Minimal 10   



No. Standar Mutu Internal  Target 
Capaian 

2018 2019 

menggunakan e learning dan persentase dari 
total pertemuan interaktif 

MK dan 
mak. 40% 

dari jumlah 
TM 

5 
Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa 
dosen secara paralel, yang dikoordinir dan 
menggunakan satu RPS dan handout yang sama. 

100%   

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN    

1 

Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan 
praktek dalam bentuk penilaian (tes dan non 
tes), acuan penilaian, kriteria penilaian, 
pembobotan, rubrik penilaian dan teknik 
penskoran 

Tersedia    

2 
Persentase mata kuliah yang menerapkan 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal 
(KKM)  

91%-100% 
mata 

kuliah. 

  

3 
Persentase ketepatan dosen menyerahkan/ entry 
hasil penilaian semester. 

90%   

4 Jumlah mahasiswa komplain nilai setiap semester Mak 5   

STANDAR HASIL PENELITIAN    

1 

Jumlah Hasil penelitian yang dijadikan dasar 
bagi pengembangan keilmuan dan proses 
pembelajaran. 

Minimal 5 
MK 

  

2 
Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah 
dosen  

Mak 15%   

3 Rata-rata sitasi karya ilmiah dosen pertahun 15 sitasi    

     

     
 

Catatan: 1) apabila capaian tidak terukur/tidak ada, beri tanda dash (-) 

1) sasaran mutu tambahan dapat dikembangkan oleh masing-masing Fakultas.  

 
2) EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 

Bagian ini merupakan beberapa evaluasi pelaksanaan kegiatan Fakultas dan tindak lanjut 
dari realisasi kegiatan Fakultas, dan capaian sasaran mutu/ indikato kinerja utama. 
 

3) PROGRAM KERJA FAKULTAS TAHUN 2020 
Bagian ini menjelaskan program kerja Fakultas tahun berikutnya didukung dengan 
timeline table atau rencana pelaksanaan. 
 

No. Program Kegiatan Rencana Pelaksanaan 
(1) (2) (3) 

   

   

   

   



 

  



LAMPIRAN 1:  

(1) Alat Ukur Survei Layanan di UPPS 
 

NO PERNYATAAN UNGGUL 

1.  Petugas segera merespons apa yang saya butuhkan 1 

2.  Petugas mengerti betul apa yang saya inginkan 2 

3.  Prosedur pengurusan sangat jelas 2 

4.  Prosedur pengurusan serasa berbelit-belit 3 

5.  Petugas yang melayani terkesan acuh tak acuh 4, 5 

6.  Petugas mau memberikan penjelasan secara gamblang 4, 5 

7.  Situasi kerja di ruang pelayanan tampak menyenangkan 6 

8.  Penataan atribut di ruang pelayanan tampak harmonis 6 

Aspek-aspek: 
1. Kecepatan 
2. Akurasi 
3. Kemudahan 
4. Keramahan 
5. Kepedulian 
6. Kenyamanan 

 

(2) Alat Ukur untuk mengukur pengelolaan jurusan 
 

NO PERNYATAAN UNGGUL 

1.  UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan yang Program Studi 
lakukan 

1 

2.  UPPS sering menanyakan masalah/kendala terkait pekerjaan 
yang Program Studi lakukan 

1 

3.  Program Studi sering memotivasi Program Studi agar bekerja 
lebih baik 

1 

4.  UPPS mengetahui perkembangan kegiatan Program Studi 
dengan baik  

2 

5.  UPPS mudah untuk ditemui dan diajak bicara/diskusi 3 

6.  UPPS memberikan penghargaan yang cukup atas apa yang telah 
Program Studi lakukan 

4 

7.  UPPS memberikan perhatian terhadap pengembangan 
kompetensi SDM Program Studi 

5 

8.  Sekarang ini kondisi UPPS jauh lebih baik dibanding periode 
sebelumnya 

6 

Aspek-aspek: 
1. Kepedulian 
2. Keterbukaan 
3. Kemudahan akses 
4. Penghargaan 



NO PERNYATAAN UNGGUL 

5. Pengembangan kompetensi 
6. Pengembangan jurusan 

 

(3) Alat Ukur untuk mengukur kepemimpinan UPPS 
 

NO PERNYATAAN UNGGUL 

1.  Pengelola jurusan yang ada sekarang memang layak dan 
disegani 

1 

2.  Pengelola jurusan memiliki ide-ide dan rancangan-rancangan 
yang strategis untuk mengembangkan jurusan 

2 

3.  Pengelola jurusan tampak akrab manakala berinteraksi dengan 
baik kepada dosen, karyawan, para pimpinan fakultas, dan 
pimpinan universitas 

3 

4.  Keterampilan pengelola jurusan sangat memadai dalam 
mengelola jurusan ini 

4 

Aspek-aspek: 
1. Karisma 
2. Kemampuan konseptual 
3. kemampuan human relation 
4. kemampuan teknis 

 

 

 

 

 


