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UPI Memenuhi 
target 
Akreditasi 
Prodi yang 
memperoleh A 
sebanyak 82%

Memenuhi kontrak kerja 
Rektor UPI dengan 
Kemenristekdikti

UPI menjadi PTN bh yang 
memenuhi persyaratan 
SNDIKTI

• Melakukan upaya pendampingan kepada 
prodi yang masih terakreditasi C dan B

• Mendorong prodi yang baru dibuka untuk 
mengajukan akreditasi

• Memonitor progress penulisan Borang 
Akreditasi serta mengukur skor kecukupan 
sehingga dapat mencapai target yang 
diharapkan

• Mendampingi proses upload borang ke SPM 
UPI

Kualitas
lulusan
meningkat

IPK Mahasiswa lebih dari 
3,6 dan jumlah 
mahasiswa lulus tepat 
waktu meningkat

Kurikulum yang masih 
mengandung matakuliah yang 
terlalu banyak, proses 
bimbingan tesis dan disertasi 
yang masih menjadi kendala

• Melakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum
• Melakukan perubahan kurikulum sejalan 

dengan kebijakan UPI tentang Kurikulum 
UPlTahun 2018

• Melakukan proses perkuliahan
• Melakukan monitoring tesis dan disertasi 

yang lebih intensif
Peningkatan
Jumlah
mahasiswa
barn

Jumlah mahasiswa baru 
meningkat terutama prodi 
yang masih sedikit 
mahasiswanya

Berisiko jumlah mahasiswa 
sedikit, prodi tidak dapat 
bertahan

• Melakukan promosi dalam berbagai modus: 
leaflet, web site, promosi pada kegiatan 
seminar dan pengabdian kepada 
masyarakat

• Mengikuti pameran pameran akademik
Publikasi 
llmiah Dosen 
dan

Terjadi peningkatan 
publikasi ilmiah dosen 
dan mahasiswa

Dapat meningkatkan 
kompetensi dosen dan 
mahasiswa dalam melakukan 
publikasi ilmiah.

• Melakukan clinical coach tentang penulisan 
karya tulis ilmiah internasional yang 
bereputasi
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mahasiswa
meningkat

Terpenuhinya persyaratan 
untuk kenaikan jenjang karir 
Dosen dan terpenuhinya 
persyaratan akademik 
mahasiswa S2 dan S3.

• Melakukan seminar internasional dengan 
prosiding terindeks scopus

• Pengikutsertakan dosen dan mahasiswa 
dalam seminar nasional dan internasional 
yang bereputasi

• Memfasilitasi artikel ilmiah dosen yang layak 
diterbitkan di jurnal internasional terindeks 
scopus

Kegiatan 
Penelitian 
Dosen dan 
mahasiswa

Jumlah ketertibatan 
dosen dan mahasiswa 
dalam penelitian 
meningkat

Peningkatan kualitas penelitian 
dosen dan mahasiswa, 
peluang bertambahnya 
publikasi ilmiah sebagai hasil 
dari penelitian.

• Meningkatkan jumlah hibah penelitian yang 
didanai SPs UPI

Kegiatan
Pengabdian
kepada
Masyarakat
Meningkat

Setiap dosen 
melaksankan kegiatan 
kepada masyarakat 
setiap tahun 1 kali

Penyebarluasan inovasi 
pendidikan yang 
dikembangkan di SPs dapat 
disosialisasikan kepada 
masyarakat luas,
Kompetensi masyarakat baik 
dalam bidang pendidikan 
maupun keahlian tertentu 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat

• Memberikan Hibah Pengabdian Kepada 
masyarakat yang dituangkan dalam RPAT 
Prodi

• SPs memfasilitasi pengabdian masyarakat 
terpadu 1 kali dalam satu tahun di wilayah 
yang membutuhkan dan melibatkan 
berbagai bidang ilmu

Produktivitas
penulisan
Buku

Dosen memperoleh 
kesempatan untuk 
mengembangkan 
profesionalisme dan 
kepakarannya dalam 
buku yang menjadi 
referensi mahasiswa

Peningkatan kompetensi 
dosen dalam menulis buku, 
mahasiswa akan memperoleh 
tambahan referensi untuk 
mengikuti perkuliahan mauun 
untuk kajian pustaka.

• SPs meningkatkan jumlah hibah Buku ajar 
yang dapat diakses oleh dosen

• SPs memberikan kesempatan setia buku 
untuk direviu oleh reviewer sesuai bidang 
ilmunya
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Peningkatan
jumlah
kerjasama

Jumlah kerjasama 
Nasional dan 
internasional meningkat 
sebagai wahana untuk 
meningkatkan animo 
masyarakat, memehnuhi 
kebutuhan masyarakat 
meningkatkan kolaborasi 
penelitian, peningkatkan 
kompetensi dosen dan 
mahasiswa melalaui 
kuiah umum dan seminar 
internasional

Peningkatan kualitas 
penelitian, peningkatakn 
kompetensi dosen, 
peningkatan peluang 
mahasiswa untuk memperoleh 
beasiswa, memberikan 
kesempatan kepada 
mahasiswa untuk memperoleh 
program internasionalisasi 
(double degree, sand wich, dll)

• Melakukan kerjasaman yang dimuai dengan 
penandatanganan MoU dengan instansi 
dalam dan luar negeri,

• Melaksanakan program sesuai dengan

Mahasis
wa

Layanan 
akademik 
yang bermutu

Proses akademik sesuai 
dengan SOP 
Keluahan dari 
mahasiswa segera 
ditangani dan 
diselesaikan masalahnya

Proses akademik 
memperlancar studi 
mahasiswa.
Prestasi mahasiswa 
meningkat.
Atau sebaliknya masa studi 
mahasiswa menjadi panjang

• Monitoring pelaksanaan proses akademik 
terus dilakukan

• Tindak lanjut hasil monitoring kegiatan 
akademik dilaksanakan sesuai dengan 
rencana

• Melakukan rapat tinjauan manajemen 
berdasarkan temuan dari mahasiswa dan 
disepakati tindak lanjut yang telah disepakati

• Mereviu POB yang sudah tidak relevan 
dengan perkembangan akademik.

Penggun
a
Lulusan

Kompetensi 
Lulusan 
sesuai dengan 
kebutuhan 
lapangan

Lulusan SPs dapat 
memiliki kompetensi 
sesuai dengan dunia 
kerja

Jenjang karir lulusan SPs UPI 
dapat bersaing di lapangan 
pekerjaan
Dapat memberikan inovasi dan 
kemajuan di tempat bekerja

• Membekalkan kemampuan sesuai dengan 
lapangan kerja yang ditetapkan dalam 
Kurikulum dan RPS matakuliah

• Melakukan tracer study agar kebtuhan 
lapangan terus diakomodasi dalam proses 
pembelajaran

• Membekalkan kemampuan tambahan sesuai 
kebutuhan lapangan melalui kegiatan
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pengandian kepada masyarakat dan 
Seminar Nasional dan Internasional

Dibuat oleh
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs UPI

Prof. Dr. A 
Tanggal:

a Permanasari, M.Si.
1 September 2018


