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KPI BASELINE TARGET

1. Peningkatan jumlah mahasiswa. Melakukan pengembangkan dan pembukaan program
studi baru (S-1, S-2, dan S-3) sesuai dengan  tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kebutuhan pengguna.

(1) Menyusun tim taskforce  program studi
baru. (2) Penyusunan instrumen
Pembukaan Prodi Baru.
(3) Presentasi di LLDikti wilayah 2.

12000 5000

2. Peningkatan keketatan calon mahasiswa
baru.

Melakukan pengembangan dan optimalisai program
promosi.

(1) Menyelanggarakan
Pameran/Seminar/Workshop untuk siswa
SMA sederajat.
(2) Mengadakan lomba dengan peserta
SMA sederajat.
(3) Penyempurnaan web, Publikasi
kegiatan prodi.                                      (4)
Mengikut sertakan
masyarakat/stakeholders dalam kegiatan
prodi.
(5) Mengirim dosen dan mahasiswa dalam
kegiatan PPM ke sekolah-sekolah.
(6)  Pelatihan uji kompetensi siswa SMK.
(7) Revisi soal PMB yang sesuai dengan
kompetensi.
(8) Melakukan Pendampingan Penerimaan
Calon Mahasiswa Baru.
(9) Mengirimkan dosen sebagai pemateri.
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Melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa
baru, perluasan jejaring  dan memperluas penjaringan
calon mahasiswa.
Mengembangkan program pemberian beasiswa
kepada calon mahasiswa baru dan kepada mahasiswa
yang berprestasi akademik dan non akademik.

3. Peningkatan kualitas mahasiswa. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan,
magang dan program pertukaran dosen.

Rata-rata IPK
lulusan D-3, S-
1;3,4  & S-2 ; 3,5

4. Peningkatan kompetensi mahasiswa. Melakukan Pengembangan dan inovasi kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
(stakeholder).

(1) Tracer pasar kerja.
(2) workshop kurikulum.
(3) Revisi kurikulum.
(4) Sosialisasi.
(3) Padananan mata kuliah.
(4) Pelatihan  dan penyususnan RPS
KKNI, bahan ajar dan modul praktikum.

Persentase jumlah
mahasiswa
menerima
pekerjaan < 3
bulan = 70%

TUJUAN SASARAN INISIATIF STRATEGI KEGIATAN

1. Menghasilkan lulusan  berkualitas,
berwawasan global dan berakhlak
mulia



(1). Melakukan evaluasi dan perbaikan
setelah audit internal/eksternal.
(2). Pendampingan dan Penyusunan
borang eakreditasi PS D3/ S1

10%

(1) Membentuk TIM Penyusun VMTS dan
mengundang stakeholders.             (2)
Melakukan penyusunan VMTS Tingkat
fakultas dan prodi

Melakukan sosialisasi VMTS pada civitas
academica : Membuat Banner, Brosur,
Website

Pembentukan Tim, Peraturan Akademik,
Renstra dan Renop Fakultas

(1) Seminar/workshop yang melibatkan
alumni sebagai nara sumber.
(2) Menjadikan alumni sebagai mitra
dalam program Apprientice dan Kerja
Praktek.
(3) Kegiatan ikatan alumni berupa
sumbangan materil dan fasilitas

Mendatangkan Dosen Tamu
Nasional/Internasional (workshop/kuliah
umum) Prodi MTI

Visiting Profesor (Prodi MTI)

(1) Mengoptimalkan fungsi PA.
(2) Mengadakan pertemuan dengan
mahasiswa.  (3) Monitoring dan evaluasi
proses bimbingan.   (4) Pertemuan dengan
calon wisudawan.              (5) Revisi
pedoman pembimbing akademik.          (6)
Sosialisasi penyusunan TA dengan dosen
dan mahasiswa.
(7) Menyediakan judul-judul skripsi/TA
sesuai dengan peminatan prodi.
(8) Melakukan pertemuan dengan dosen
pembimbing TA/Skripsi secara berkala.
(9) Pertemuan Dosen Pembimbing dan
mahasiswa secara periodik.
(10) Sosialisasi, motivasi dan strategi
pembelajaran dengan dosen dan
mahasiswa

Studi banding (Bench Marking )
pengelolaan program studi

1. Menghasilkan lulusan  berkualitas,
berwawasan global dan berakhlak
mulia

5. Peningkatan akreditasi dan mutu institusi
serta program studi.

Melakukan reakreditasi dan pendampingan akreditasi
baik institusi maupun program studi.

Persentase
Akreditasi Program
Studi berperingkat
“A” = 80%



Rapat rutin Jurusan, dan Filkom
(1) Membuat Kebijakan dan Peraturan
Penggunaan E-Learning (2) Pelatihan e-
learning  (3) Pemberian Hibah e-learning,
(4) Hibah Pengembangan Konten
Pembelajaran e-learning bagi dosen dan
melibatkan mahasiswa (Untuk KP /
Skripsi). (5). Sosialisasi dan pelatihan,
Pengembangan bahan ajar,  Memberikan
Insentif bagi dosen yang menerapkan e-
learning

Persentase
penggunaan
learning mobile
system (LMS).
100%

(1) Membuat dokumen kebijakan tentang
program Fast Track dan kelas unggulan.
(2) Sosialisasi program.
(3) pendampingan dan pelatihan ekstensi
kelas unggulan.

(1) Menyeleksi  Mahasiswa pada satu
kelas  berdasarkan IPK terbaik ( rangking
35 besar).    (2). Menunjuk dosen PA kelas
unggulan dan pendampimgam kelas
unggulan
Benchmark, kerjasama dengan institusi
pendidikan/perusahaan.

Meningkatkan dan optimalisasi kerjasama dengan
perguruan tinggi asing melaluai program student
mobilty, lecture exchange, twining dan double
degree.

Jumlah mahasiswa
asing yang
mengikuti program
di Darmajaya 100

Mengembangkan dan membuka program kelas
unggulan dan program kelas internasional.

8. Peningkatan prestasi nasional dan
internasional mahasiswa.

Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai
kejuaraan keilmuan skala nasional dan internasional.

9. Peningkatan kemampuan berbahasa asing. Mengembangkan model pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemapuan barbahasa asing mahasiswa.

10. Peningkatan kemampuansoftskill
mahasiswa.

Pembinaan karakter dan softskill mahasiswa yang
meliputi kreativitas, kepemimpinan, dan
kewirausahaan.

11. Peningkatan dan penguatan karakter
mahasiswa.

Mengembangkan model pembelajaran yang
berkarakter serta berahlak secara terintegrasi.

Penyusunan RPS, bahan ajar kurikulum
baru

Persentase
pelatihan
kompetensi
pembinaan karakter
dan softskill
mahasiswa 70%

7. Penguatan program internasional.

1. Menghasilkan lulusan  berkualitas,
berwawasan global dan berakhlak
mulia

5. Peningkatan akreditasi dan mutu institusi
serta program studi.

Melakukan reakreditasi dan pendampingan akreditasi
baik institusi maupun program studi.

Persentase
Akreditasi Program
Studi berperingkat
“A” = 80%

6. Peningkatan brand image institusi melalui
penguatan program unggulan

Mengembangkan dan membuka program kelas
unggulan dan program kelas internasional.

Persentase jumlah
mahasiswa yang
mengikuti program
unggulan dan
internasional yang
dijalankan 30%



Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan,
magang dan program pertukaran dosen.

(1) Sosialisasi dan pelatihan TOEFL.
(2) Mengikut sertakan dosen pelatihan
(sertifikasi) keahlian yang sesuai dengan
kompetensi.
(3) Mengikuti pelatihan dan keanggotaan
organisasi profesi      (4)
Mengadakan/mengikuetsertakan tenaga
kependidikan dalam pelatihan hardskill.

Persentase
peningkatan
kompetensi tenaga
kependidikan dan
non tenaga
kependidikan. 30%

Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki jenjang
akademik lektor kepala dan professor.

-

Persentase dosen
dengan kualifikasi
lektor kepala dan
guru besar.

Meningkatkan kompetensi dosen dalam proses
pembelajaran baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, bahan ajar, dan metode pengajaran.

Pelatihan Pekerti/AA

Persentase dosen
yang telah
mengikuti pelatihan
peningkatan
kompetensi. 30%

Mengembangan suasana kondusif dalam rangka
peningkatan kinerja dosen dan karyawan dalam
pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

-

Mengimplementasikan budaya organisasi (takwa,
heart , ethic ) dan budaya kerja (brillian, emphaty,
synergy, trustworthy ) sebagai dasar dalam interaksi
tridarma perguruan tinggi.

-

Menciptakan sistem penghargaan yang
memungkinkan keseimbangan dalam tri dharma
perguruan tinggi.

-

3. Peningkatan kepuasan dosen dan tenaga
kependidikan, tenaga non kependidikan.

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi dalam
proses pembelajaran.
Melakukan pengembangan model pembelajaran
berbasis hasil penelitian dengan berbagai pendekatan.

(1) Pembuatan kebijakan dan mekanisme
riset grup.
(2) Pembentukan riset grup berdasarkan
peminatan.
(3) Pelaksanan riset grup.

Persentase jumlah
penelitian yang
relevan untuk
mendukung
pembelajaran
unggul. 60%

Mengembangkan program penelitian dan kerjasama
penelitian dalam upaya peningkatan kompetensi dosen
dan pengayaan materi pembelajaran.

Melakukan pemetaan bidang keahlian dosen sesuai
pendidikan dan minat dosen dalam penelitian yang
memiliki relevansi dalam mendukung pembelajaran
unggul.

(1) Optimalisasi Fungsi/pertemuan rutin
Kelompok Bidang Keilmuan (KBK).
(2) Sosialisasi kepatuhan terhadap
roadmap penelitian.
(3) Mengarahkan dosen untuk membuat
penelitian yang berhubungan dengan
matakuliah yang diampunya.

Persentase hasil
penelitian berupa
buku ajar dan
bahan ajar. 100%

2. “Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang berkompetensi unggul”

1. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga
kependidikan serta tenaga non kependidikan.

2. Peningkatan kinerja dosen dan tenaga
kependidikan, tenaga non kependidikan.

3. “Menerapkan hasil riset untuk
mendukung pembelajaran unggul”

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
yang mendukung pembelajaran.



Merancang dan memetakan potensi penelitian yang
mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Membentuk pusat kajian penelitian atau grup riset
sebagai wadah peneliti dosen dalam berbagi
pengetahuan dan diskusi tentang topik atau ide
penelitian terbaru.

Mengembangkan program peningkatan suasana
akademik dan penelitian yang kondusif.
Pembentukan dan pengembangan badan
pengembangan dan pelitian (Balitbang) untuk
pemanfaatan aset sebagai alternatif revenue selain
perkuliahan.

3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan penelitian.

Optimalisasi event atau kegiatan penelitian yang
menumbuhkembangan potensi penelitian mahasiswa
yang berorientasi kompetensi bidang ilmu dan
berguna dalam mendukung pembelajaran unggul.

(1) Sosialisi Study Club Melalui HIMA
Program Studi.
(2) Pemetaan Kelompok study Club
bidang teknologi dan Bisnis sesuai
kompetensi/kemampuan mahasiswa yang
di persiapakan untuk mengikuti
perlombaan tingkat
Regional/Nasional/Internasional.
(3) Pemberian Pendampingan Study Club

Persentase
keterlibatan
mahasiswa dalam
penelitian dosen.
100%

Membuat kebijakan dan peraturan dalam rangka
meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam
penelitian dosen.
Mengembangkan dan meningkatkan inovasi penelitian
dalam rangka memotivasi mahasiswa untuk terlibat
dalam penelitian.
Pengembangan hasil karya dosen dan mahasiswa
dalam bentuk buku ajar dan bahan ajar.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas riset
unggulan.

Menyusun roadmap penelitian sebagai arah dalam
menentukan topik penelitian yang sesuai dengan
keunggulan darmajaya.

Peningkatan jumlah kualitas dan kuantitas kerjasama
penelitian dengan dunia industri, pemda, perguruan
tinggi dalam dan luar negeri dalam peningkatan
kompetensi dosen dalam penelitian.

Meningkatkan suasana akademik penelitian melalui
pertemuan ilmiah berbagai disiplin ilmu.

Pengembangan produk penelitian yang berpotensi
HKI, paten sederhana, buku, dan paten komersial.

Pelaksanaan pelatihan pendampingan penelitian untuk
meningkatkan kapasitas dosen sebagai peneliti.

3. “Menerapkan hasil riset untuk
mendukung pembelajaran unggul”

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
yang mendukung pembelajaran.

2. Optimalisasi pendayagunaan sarana
prasarana dari hasil riset untuk mendukung
pembelajaran unggul dalam menghasilkan
lulusan yang berkompeten.

4. “Menghasilkan temuan ipteks yang
berkualitas melalui penelitian sesuai

dengan kebutuhan stakeholder ”



2. Peningkatan relevansi penelitian.
Mempersiapkan berbagai kegiatan penelitian yang
diperlukan atau topik riset berdasarkan isu terkini.

3. Peningkatan link penelitian dengan proses
pembelajaran.

Menjalin kerjasama dengan penerbit dalam rangka
publikasi hasil riset, sehingga hasil karya dosen atau
mahasiswa dapat diakses secara luas dan
mendapatkan pengakuan dari para pengguna.

4. Penguatan dan revitalisasi kelompok/pusat
penelitian.

Membentuk pusat kajian penelitian atau grup riset
sebagai wadah peneliti dosen dalam berbagi
pengetahuan dan diskusi tentang topik atau ide
penelitian terbaru.

5. Meningkatkan kontribusi penelitian dalam
memecahkan masalah stakeholder .

Pengembangan riset unggulan yang mampu
memecahkan masalah stakeholder dan atau
pengembangan ilmu pengetahuan.
Penyelenggaraan penelitian yang berorientasi luaran
yang dapat memecahkan permasalahan di masyarakat
dan stakeholder terkait serta berkontribusi bagi ilmu
pengetahuan.
Menjalin kerjasama dengan industri dan stakeholder
dalam penggunaan hasil penelitian.
Mengidentifikasi kebutuhan dunia kerja dan pengguna
dalam pemanfaatan hasil penelitian.

6. Peningkatan sumber dana institusi melalui
penelitian.

Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga
pemberi dana, seperti DIKTI, Kopertis, Kemenristek,
dan kementerian-kementerian lainnya yang sesuai
dengan bidang ilmu.

1. Peningkatan mutu luaran program
pengabdian pada masyarakat.

Menyusun roadmap pengabdian pada masyarakat
sebagai arah dan tujuan dalam menentukan potensi
pengabdian pada masyarakat yang dapat diraih.

Melaksanakan kerjasama yang sinergis dan relevan
yang berpotensi untuk pengembangan dan
peningkatan pengabdian pada masyarakat.
Pengembangan mutu luaran program pengabdian pada
masyarakat melalui kebijakan dan aturan pelaksanaan
pengabdian pada masyarakat.

2. Pengembangan program pengabdian
masyarakat.

3. katan kualitas dan kuantitas kemitraan
dengan industri, UMKM, pemda/stakeholder
terkait.

Mengembangkan program pembinaan UMKM dan
desa tertinggal sebagai bentuk pengabdian dalam
meningkatkan mutu potensi daerah yang dimiliki.

4. Penguatan dan revitalisasi kelompok/pusat
studi dan pusat layanan pada masyarakat.

Optimalisasi peran dan fungsi pusat kajian dan pusat
layanan pengabdian dalam rangka keberlanjutan
pemberian pendampingan pengabdian pada
masyarakat.
Optimalisasi tenaga kepakaran yang dimiliki oleh
institusi dalam memberikan arah tujuan dan manfaat
kepada masyarakat pengguna.

4. “Menghasilkan temuan ipteks yang
berkualitas melalui penelitian sesuai

dengan kebutuhan stakeholder ”

5. “Mengoptimalkan hasil riset untuk
kegiatan pengabdian pada masyarakat”



Meningkatkan jumlah artikel ilmiah pengabdian yang
memiliki relevansi dalam pemecahan permasalahan
masyarakat dan pengembangan pembangunan daerah.

5. Pengintegrasian program pengabdian pada
masyarakat dengan kepakaran perguruan tinggi
dan potensi unggulan daerah.

Melakukan perluasan kajian pengabdian pada
masyarakat sebagai upaya menggali potensi
masyarakat dan pembangunan daerah.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas riset yang
memecahkan permasalahan di masyarakat.

Melakukan roadmap pengabdian yang dapat
memecahkan permasalahan di masayarakat melalui
penelitian.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada
masyarakat dengan pendekatan tema yang sesuai dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui
program yang kontinyu.
Melakukan publikasi hasil pengabdian pada
masyarakat pada media dan jurnal yang relevan.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama
pengabdian pada masyarakat (PkM).

Melaksanakan kerjasama yang sinergis dan relevan
yang berpotensi untuk pengembangan dan
peningkatan pengabdian pada masyarakat.
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga
yang mendukung pelaksanaan pengabdian pada
masyarakat.

3. Peningkatan relevansi pengabdian pada
masyarakat.

Penyelenggaran pelatihan pendampingan pengabdian
pada masyarakat dalam meningkatkan kapasitas
dosen sebagai pengabdi.

4. Peningkatan optimalisasi program praktek
kerja pengabdian pada masyarakat (PKPM) dan
kewirausahaan.

Pengembangan dan inventarisasi kebutuhan
masyarakat dengan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi dalam pelaksanaan program praktek kerja
pengabdian pada masyarakat.
Mengembangkan program penumbuhan jiwa
kemandirian/wirausaha dan kemampuan manajerial
sivitas akademika dengan mendirikan inkubator
bisnis.
Pengembangan dan optimalisasi peran inkubator
bisnis dan teknologi dan peranan pusat layanan
kepada masyarakat yang dilaksanakan secara
berkelanjutan.

1. Peningkatan reputasi dan pengakuan
stakeholder  terhadap institusi dan program
studi.

Meningkatkan dan mengoptimalkan kepakaran
sumber daya manusia Darmajaya.

Meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah di jurnal
terideks scopus, terakreditasi dan bereputasi.

Mengembangkan dan mengoptimalkan program
kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat,
organisasi profesi serta industri.

5. “Mengoptimalkan hasil riset untuk
kegiatan pengabdian pada masyarakat”

6. “Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui program
pengabdian pada masyarakat yang tepat
guna”

7. “Meningkatkan dan mengoptimalkan
kerjasama pada tingkat lokal, nasional,
dan internasional”



Pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan
perguruan tinggi asing dalam rangka pengakuan
secara internasional dan pembukaan program
twinning  dan dual degree .

Mengoptimalkan penjalinan simetrikal dan sinergis
dengan PT/lembaga riset dalam/luar negeri.

2. Peningkatan brand image.
Meningkatkan status akreditasi institusi dan program
studi.

3. Peningkatan jumlah kerjasama dengan
stakeholder  untuk peningkatan pendapatan.

3. Peningkatan implementasi dokumen Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (Kebijakan
Mutu, Manul Mutu, Standar, Formulir) untuk
pelaksanaan,  pengelolaan dan monev yang
efektif untuk menjamin mutu, produktivitas dan
keberlanjutan (PPEPP) dalam penerapannya di
kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Melakukan pengembangan sistem manajemen
organisasi dan evaluasi sistem penilaian kinerja
berbasis Key Performance Indicator  yang sesuai
dengan kondisi Darmajaya.

Melakukan pengembangan dan implementasi sistem
jaminan kualitas (Quality Assurance ).
Melakukan pengembangan dan penerapan sistem
monitoring dan evalausi bidang akademik.

Mengembangan sistem dan manajemen kelembagaan
pendukung program unggulan dan program
internasional Darmajaya yang sesuai dengan
kebutuhan pengguna dan perkembangan terkini.

Melakukan pengembangan dan penerapan sistem
monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja
organisasi melalui kegiatan audit internal dan
eksternal.

1. Optimalisasi peran dan fungsi teknologi
informasi dalam efektifitas pekerjaan dan
informasi yang dihasilkan.

Mengembangkan sistem pengambilan keputusan yang
berbasis data teknologi informasi.

2. Peningkatan kompetensi civitas akademika
di bidang teknologi informasi.

Mengembangkan program pelatihan kemampuan
sivitas akademika dalam penggunaan TIK.
Mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis
TIK, dengan memanfaatkanmulti learning source, e-
learning , dan multimedia.

3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi
di bidang pembelajaran.

Mengembangkan sistem e-library  dan repository
yang menyediakan koleksi dan dapat diakses secara
online .
Mengembangkan sistem informasi yangup to date
dan merupakan salah satu sumber informasi bagi
sivitas akademika.

7. “Meningkatkan dan mengoptimalkan
kerjasama pada tingkat lokal, nasional,
dan internasional”

8. “Menerapkan manajemen yang
transparan, akuntabel, bertanggung
jawab dan adil untuk meningkatkan
kinerja perguruan tinggi”

9. “Mengembangkan dan menyediakan
layanan berbasis teknologi informasi
untuk meningkatkan kinerja perguruan
tinggi”



1. Peningkatan kompetensi dan kualitas
mahasiswa.

Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan
dalam efektifitas layanan akademik dan non
akademik.

2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas
penyelenggaraan program.

Melakukan re-engineering  proses bisnis dan tata
kelola.

Melakukan peningkatan efisiensi dan produktifitas
proses penyelenggaran pembelajaran.

Melakukan optimalisasi peran ikatan alumni dengan
menjalin kerjasama yang sinergis dan kompetitif serta
competence  dalam memberikan dukungan terhadap
peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa.

Meningkatkan interaksi dosen-mahasiswa, mahasiswa-
mahasiswa, dosen-dosen melalui berbagai
penyelenggaraan kegiatan akademik dan non
akademik.
Mengembangkan dialog dan hubungan sinergis antar
sivitas akademika.

4. Peningkatan efisisensi dan produktifitas
pembelajaran yang unggul.

Menyelenggarakan program unggulan dan program
internasional.

8. Meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang
akademik dan non akademik.

Meningkatkan interaksi antara sivitas akademika
dengan mahasiswa dalam rangka meningkatkan
prestasi akademik maupun non akademik.

1. Peningkatan kualitas dan kwantitas sarana
dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana tersedia secara baik dan optimal
berdasarkan standar mutu pendidikan.

3. Peningkatan dan optimalisasi sarana
prasarana.

Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang
ada dengan prinsip resource sharing  di Darmajaya.

10. “Meningkatkan suasana dan budaya
akademik yang dinamis, demokratis,
dan bermoral”

11. “Mengembangkan dan
menyediakan sarana dan prasarana
untuk menunjang kegiatan akademik
dan non akademik”

JUMLAH TOTAL


