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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 
 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB Darmajaya) terdiri atas dua fakultas, 
yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertumbuhan 
mahasiswa tiap program studi berbeda satu dengan lain, ada yang surplus dan ada 
yang minus. Jumlah dosen terus mengalami peningkatan sejak tahun 2005 meski 
siklus masuk-keluarnya beberapa dosen tetap ada. Pertubuhan jumlah dosen sebesar 
11% secara kumulatif disebabkan usaha pemenuhan rasio dosen pada masing-masing 
program studi. 
 
Sampai dengan bulan September 2014 jumlah tenaga pendidik berpendidikan S3 
berjumlah 3 orang. Jumlah dosen yang melakukan penelitian sebesar 15,21% dari 
keseluruhan dosen, baik penelitian hibah yang didanai melalui hibah institusi 
maupun hibah Dikti serta pendanaan mandiri. Penelitian dan pengabdian IIB 
Darmajaya fokus pada penelitian murni, penelitian terapan, dan penelitian untuk 
mendukung pengembangan pembelajaran. 
 
IIB Darmajaya terus mengupayakan pertumbuhan jumlah mahasiswa sebesar 2,5% 
dengan jumlah mahasiswa saat ini yang dirasa cukup. Rasio perbandingan dosen 
dengan mahasiswa juga diupayakan pada kisaran 1:5. Sehingga pada tahun 2019 
diharapkan jumlah mahasiswa mencapai 4600 orang. Sedangkan kualifikasi dosen 
diharapkan seluruhnya telah berkualifikasi minimal S2, berkualifikasi S3 minimal 
sebanyak 6 orang. 
 
Beban kerja dosen IIB Darmajaya telah didasarkan pada pasal 72 UU No 14 tahun 
2005 tentang guru dan dosen yaitu sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan 
sebanyak-banyaknya 16 SKS. UU tersebut juga secara tegas menyebutkan bahwa 
dosen harus memiliki strata pendidikan minimal satu tingkat lebih tinggi dari pada 
mahasiswa yang diajarnya, sehingga IIB Darmajaya terus memacu dosen yang masih 
berkualifikasi S1 untuk segera menempuh studi S2 pada bidang studi yang linier. 
Dukungan institusi doberikan dalam bentuk pemberian beasiswa dan insentif atau 
kemudahan lainnya. Demikian juga bagi dosen yang sudah berkualifikasi S2 
dimotivasi dan difasilitasi untuk menempuh studi S3. 
 
Untuk mencapai kondisi ideal jumlah dosen fakultas Ilmu Komputer pada tahun 2019 
adalah 75 orang, sementara pada tahun 2014 ini baru memiliki 50 orang, maka 
fakultas Ilmu Komputer perlu menambah dosen baru tiap tahunnya rata-rata 
sebanyak 8 orang. 
 
Fakultas Ilmu Komputer saat ini memiliki dosen S3 sebanyak 7 orang, S2 sebanyak 32 
orang, dan S1 sebanyak 11 orang. Untuk studi lanjut IIB Darmajaya mengupayakan 
jumlah dosen yang studi lanjut S3 sebanyak 4 orang tiap tahunnya. 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bergelar S3 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 19 
orang, dan S1 sebanyak 6 orang. Untuk studi lanjut IIB Darmajaya mengupayakan 
jumlah dosen yang studi lanjut S3 sebanyak yaitu sebanyak 4 orang tiap tahunnya. 
  



BAB I PENDAHULUAN 

 

 

Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya (IIB Darmajaya) adalah salah satu 

perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Lampung, khususnya berada pada pusat 

kota Lampung yaitu Bandar Lampung. IIB Darmajaya pada mulanya adalah Lembaga 

Pendidikan Tanjung Karang (LPTK) yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga 

Pendidikan Teknologi Komputer yang didirikan pada tahun 1997 dengan izin prinsip 

dan operasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

untuk menyelenggarakan kursus komputer dan program pendidikan satu tahun. 

 

Pada tanggal 5 Juni 1997 LPTK ditingkatkan stausnya menjadi perguruan tinggi 

dengan nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Darmajaya, atau 

lebih dikenal dengan sebutan STMIK Darmajaya. Kemudian STMIK Darmajaya 

menerima pengukuhan oleh KOPERTIS Wilayah II dan ditetapkan sebagai status 

terdaftar dengan SK No.29/D/O/1997. 

 

Pada tahun ketiga usia STMIK Darmajaya, tepatnya pada tanggal 6 Juli 2000 

didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darmajaya atau dikenal dengan sebutan 

STIE Darmajaya. Selanjutnya pada tahun 2008 status STMIK-STIE Darmajaya berubah 

menjadi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya berdasarkan SK Menteri 

Pendidikan No.167/D/O/2008. 

 

IIB Darmajaya dalam menyelenggarakan pendidikan berpedoman pada Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan 

perundangan lain yang berlaku. 

 

IIB Darmajaya adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berperan serta 

dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan IIB 

Darmajaya bermakna dalam fungsi strategisnya adalah sebagai lembaga 

penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada msyarakat serta 

pengembang inovasi berbasis teknologi bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma 



Perguruan Tinggi. Muara dari kegiatan ini secara makro akan berdampak kepada 

dukungan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi. 

 

Kekuatan IIB Darmajaya didukung oleh letak domisilinya yang berada di kota Bandar 

Lampung yang notabene merupakan gerbang pulau Sumatera. Faktor ini sebagai 

salah satu potensi yang mendukung fungsi IIB Darmajaya dalam melaksanakan 

Tridarma yang diembannya. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa 

Provinsi Lampung sebagai gerbang pulau Sumatera menjadi provinsi yang 

memerlukan kekuatan terutama pada bidang industri yang saat ini perlu dukungan 

teknologi. 

 

Visi IIB Darmajaya adalah menjadi perguruan tinggi yang handal dan unggul dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkeahlian dibidangnya dengan berbasis 

IPTEK, bermoral, berbudaya, berprilaku kerja, berwawasan global, dan berjiwa 

entrepreneur di Indonesia. Guna mewujudkan visi itu IIB Darmajaya mengemban misi 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan sistem pembelajaran yang kreatif dan adaptif terhadap 

kemajuan teknologi dan bisnis. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif 

serta relevan dengan kebutuhan stakeholder. 

3. Menciptakan lingkungan pembelajaran dan penelitian yang kondusif. 

4. Melaksanakan manajemen pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel. 

5. Menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya dan berwawasan 

technopreneurship. 

 

Sedangkan tujuan IIB Darmajaya adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu yang berkualitas, beriman dan 

bertakwa, berdaya saing tinggi, dan berbudaya. 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan temuan IPTEKS yang 

berkualitas melalui riset dasar maupun terapan yang mendukung 

pembangunan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Mengembangkan suasana dan budaya akademik yang kondusif, dinamis, 

demokratis, dan bermoral di lingkungan IIB Darmajaya. 



4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian. 

5. Mengimplementasikan manajemen mutu untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan IIB Darmajaya. 

6. Mengembangkan sistem penggalangan dana melalui pendayagunaan 

kepakaran dan optimalisasi fasilitas yang dimiliki IIB Darmajaya. 

7. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama simetrikal dan sinergis dengan 

lembaga pemerintah/ swasta di dalam dan luar negeri untuk mendukung 

peningkatan kinerja IIB Darmajaya. 

 

Melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai IIB Darmajaya tersebut maka 

pengembangan SDM khususnya dosen harus menjadi perhatian, yang fokus pada 

pengembangan dosen melalui kebijakan perencanaan seksama, menyeluruh dan 

terpadu serta fokus. Pengembangan dosen juga terkait dengan peningkatan jejaring 

nasional, regional, dan internasional. 

 

Realitas sumber daya manusia khusus dosen IIB Darmajaya atas hasil analisis 

lingkungan eksternal perguruan tinggi, cukup menggembirakan. Dengan kekuatan 

sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. IIB Darmajaya memiliki tenaga pendidik (dosen) sejumlah 89 orang. S-1 : 25 

orang, S-2 : 60 orang, S-3 : 4 orang. Dosen sedang studi lanjut S-2 : 24 orang. 

Dan dosen yang studi lanjut S-3 : 3 orang. 

2. Jabatan akademik tenaga pendidik (dosen) : Tenaga Pengajar 45 orang, 

Asisten Ahli 30 orang, Lektor 12 orang, Lektor Kepala 2 orang. 

 

IIB Darmajaya memiliki peluang yang cukup bagus untuk meningkatkan kualitas 

melalui studi lanjut dan/atau pemagangan secara terencana. Dalam pengembangan 

dosen, IIB Darmajaya memiliki filosofi pengembangan sumber daya dosen berupa 

tata nilai (values) internal seperti dedikasi dan kinerja, senioritas, dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk pengembangan institusi ke depan. Dosen yang memiliki 

dedikasi dan kinerja baik akan lebih mendapatkan prioritas untuk diberikan 

kesempatan dan ijin studi lanjut daripada dosen yang memiliki kualitas di bawahnya. 

  



BAB II PROFIL INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

 

 

IIB Darmajaya sebagai salah satu pergutuan tinggi swasta di Provinsi Lampung 

memiliki komitmen dalam membangun sumber daya manusia berbasis pengetahuan. 

Bentuk komitmen tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan baik tatanan 

struktur organisasi dan manajemen yang dituangkan dalam berbagai upaya yang 

strategis dan sistematik untuk berkembang menjadi institusi yang handal dan unggul 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Untuk itu 

diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas dan terencana dengan baik. 

Sampai saat ini Darmajaya telah melakukan terobosan dalam proses pembelajaran 

dan monitoring serta evaluasi dalam bisnis proses yang ada. Perubahan yang 

dilakukan Darmajaya sesuai dengan keinginan masyarakat. 

 

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang berkembang serta kekuatan 

dan kelemahan yang ada, sesuai dengan Visi Darmajaya untuk menjadi Perguruan 

Tinggi yang handal dan unggul dalam menyiapkan SDM yang berkeahlian dibidangnya 

dengan berbasis IPTEK, bermoral, berbudaya, berperilaku kerja, dan berwawasan 

global. Rencana pengambangan ini disusun sebagai pedoman pengelolaan SDM 

Darmajaya dalam kurun waktu 2015 – 2019. 

 

Darmajaya menyadari bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan 

pendidikan yang terarah, efektif, efesien, dan berkualitas, serta sejalan dengan arah 

pembangunan pemerintah maka sangat diperlukan landasan yang kuat dan tepat 

sasaran. Landasan tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan 

pengembangan SDM yang dirumuskan dengan melihat kondisi saat ini, kebutuhan 

yang diharapkan, dan peluang yang dapat diraih, serta tren masa depan. 

 

  



2.1 Profil Fakultas Dan Jurusan 

 

Fakultas Ilmu Komputer 

Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) IIB Darmajaya adalah unsur pelaksana akademik 

yang dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Sekretaris Dekan yang bertugas 

mengkoordinasi, melaksanakan pendidikan akademik dan/atau prefesional di dalam 

satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. 

 

FILKOM terdiri dari 3 (tiga) Jurusan dan 6 (enam) Program Studi. Fakultas dapat 

ditambah atau dikurangi sesuai usulan Senat kepada Rektor dengan persetujuan 

tertulis dari Ketua Yayasan Alfian Husin. 

 

Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas dan 

melalui tata cara atau prosedur yang diatur di dalam Peraturan Institusi. Dekan 

memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan 

kepada masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan; membina tenaga 

kependidikan; mahasiswa; tenaga administratif Fakultas; serta bertanggung jawab 

kepada Rektor. 

 

Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan dan melalui tata cara prosedur 

yang diatur di dalam Peraturan Institusi. Dan masa jabatan untuk Dekan dan Wakil 

Dekan adalah 4 tahun, namun dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 

dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

 

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas, Fakultas Ilmu Komputer menyusun 

perencanaan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan 

sumberdaya yang dimiliki. Rencana pengembangan Fakultas yang selanjutnya 

disebut RENSTRA merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang merumuskan 

kebijakan umum dan roadmap Fakultas kedepan dengan tema menata kelembagaan, 

sumberdaya, dan pengembangan kapasitas Institusi, melaksanakan pendidikan tinggi 

dan mengembangkan mutu Tri Darma Perguruan Tinggi guna menghasilkan berbagai 

program unggulan. 

 



Program pengembangan Fakultas Ilmu Komputer diarahkan untuk mencapai tujuan 

jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang 

adalah visi Fakultas Ilmu Komputer yang diturunkan dari visi Institusi yaitu “Menjadi 

perguruan tinggi pembelajaran unggul berbasis riset dan teknologi informasi”. Oleh 

karena itu visi Fakultas Ilmu Komputer dirumuskan yaitu “Menjadi Fakultas Ilmu 

Komputer yang unggul dan berdaya saing berbasis teknologi dan bisnis”. 

 

Dalam hal pencapaian menjadi perguruan tinggi berbasis riset, FILKOM 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pemberdayaan masyarakat yang 

berdasarkan hasil-hasil riset yang dilakukan. Sedang dalam hal pengembangan 

sumberdaya manusia (SDM) sistem pendidikan di IIB Darmajaya mengutamakan 

penguatan kompetensi lulusan yaitu lulusan yang memiliki keunggulan fundamental 

individu yang mencerminkan sikap dan kinerja lulusan di dunia kerja. 

 

Selain mengacu pada pencapaian visi, program pengembangan di FILKOM diarahkan 

untuk meraih peluang dan menghadapi tantangan pembangunan teknologi informasi 

bagi masyarakat. Program pengembangan juga diarahkan untuk mengurangi 

kelemahan-kelemahan yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk 

secara aktif membantu permasalahan dalam hal pemanfaatan teknologi bagi 

masyarakat. 

 

Untuk dapat menyusun program pengembangan FILKOM, selain tujuan dan kondisi 

yang ingin dicapai, perlu diketahui kondisi FILKOM saat ini. Kondisi tersebut 

diperlukan untuk menentukan seberapa besar ketimpangan yang ada agar dapat 

ditentukan berapa besar langkah yang harus diambil sesuai dengan ketersediaan 

sumberdaya yang ada dan untuk menentukan runut waktu yang tepat. 

 

FILKOM mendorong dan memfasilitasi program studi, staf dan mahasiswa untuk terus 

melakukan inovasi dan kemandirian dalam bidang akademik. Dalam mendukung 

perguruan tinggi berbasis riset, FILKOM memfasilitasi pemberdayaan masyarakat 

melalui komisi kerjasama maupun mendorong individu tenaga pendidik dan 

kependidikan untuk aktif berperan dalam komunitas sesuai kepakarannya. Dan 

sebagai penguatan kompetensi lulusan, kurikulum program studi di bawah FILKOM 



terus di evaluasi dan disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). 

 

Kondisi kekinian FILKOM dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya telah dikaji 

melalui berbagai evaluasi kinerja baik secara internal maupun eksternal. Pengkajian 

internal telah dilakukan secara rutin melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) 

dan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). Sedangkan evaluasi secara eksternal telah 

dilakukan oleh masyarakat pada tingkat nasional melalui Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan International Organization For Standarization (ISO). 

Hasil-hasil evaluasi yang dilakukan tersebut merupakan dasar bagi penyusunan 

rencana pengembangan FILKOM. 

 

Namun demikian, evaluasi secara menyeluruh tentang kondisi kekinian Fakultas Ilmu 

Komputer dan lingkungan yang mempengaruhinya perlu dilakukan secara 

komprehensif untuk dapat menghasilkan program pengembangan yang berdaya 

guna, menjawab tantangan kedepan, mampu menyelesaikan permasalahan 

masyarakat serta mencapai tujuan visi FILKOM. 

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya sebagai salah satu fakultas unggulan dari 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB Darmajaya) memiliki komitmen tinggi 

dalam membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing berbasis 

teknologi dan bisnis serta berwawasan technopreneurship. Bentuk komitmen 

tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan baik tataran struktur organisasi 

dan manajemen yang dituangkan dalam berbagai upaya yang strategis dan sistematik 

untuk berkembang menjadi fakultas yang handal dan unggul dalam menyiapkan 

sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Berdasarkan hal tersebut, 

diperlukan suatu proses pembelajaran yang berkualitas dan terencana dengan baik. 

Sampai saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya telah melakukan 

terobosan-terobosan dalam proses pembelajaran dan monitoring serta evaluasi 

dalam bisnis terhadap proses yang ada. Perubahan yang dilakukan oleh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya seiring dengan kebutuhan stakeholder akan peran 

perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa. 



 

Fakultas Ekonomi & Bisnis IIB Darmajaya merupakan salah satu fakultas di lingkungan 

Institut Informatika & Bisnis Darmajaya.  Saat ini Fakultas Bisnis dan Ekonomi IIB 

Darmajaya menyelenggarakan 2 Jurusan, 1 Program Diploma, 2 Program Studi 

Sarjana, 1 Program Studi Magister. Fakultas Bisnis dan Ekonomi telah berperan aktif 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, selain itu juga telah 

berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan. Berbagai 

karya alumni dan civitas akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomi IBI Darmajaya dalam 

bentuk sistem telah dihasilkan dan diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan 

ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Fakultas Bisnis dan Ekonomi dituntut 

untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka 

persaingan global.  Di masa yang akan datang, Fakultas Bisnis dan Ekonomi IBI 

Darmajaya diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan fakultas ekonomi dari 

universitas terkemuka di Asia dalam hal mutu proses pembelajaran dan lulusan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan 

martabat bangsa Indonesia. 

 

Jurusan-Jurusan 

Dibawah kedua fakultas tersebut terdapat 5 jurusan, dan ada 10 program studi. 

Kelima jurusan tersebut adalah: 

1. Teknik Informatika. 

2. Sistem Informasi. 

3. Sistem Komputer. 

4. Manajemen. 

5. Akuntansi. 

 

Program studi yang dimiliki sampai dengan dokumen ini ditulis berjumlah 10 program 

studi. Usaha penambahan program studi terus dilakukan oleh Darmajaya, akan tetapi 

usaha ini juga harus diselaraskan dengan rencana jangka panjang Darmajaya serta 

kemampuan Institusi. Melalui pelaksanaan tracer study serta survey kepada 

stakeholder, Darmajaya terus menggali dan mengkaji peluang-peluang untuk 

dibukanya program studi baru. 



 

Tabel 2.1.1 Profil Jurusan 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan 

       

Jumlah 

Jurusan 
5 5 5 5 5 0% 

 

Sejak menjadi Institut, IIB Darmajaya sampai dengan 2012 belum melakukan 

pembukaan jurusan baru lagi. Hal ini disebabkan oleh arah kebijakan Institut yang 

fokus pada pengembangan jurusan yang telah berdiri dibanding dengan membuka 

jurusan baru. Namun kedepan, apabila dipandang perlu untuk melakukan 

pembukaan jurusan baru maka hal tersebut akan dilakukan. 

 

2.2 Profil Program Studi 

Dari masing-masing Jurusan memiliki Program Studi, yaitu: 

1. Program Studi Magister Teknik Informasika (MTI-S2). 

2. Program Studi Sarjana Teknik Informatika (MM-S2). 

3. Program Studi Sarjana Sistem Informasi (SI-S1). 

4. Program Studi Diploma Manajemen Informatika (MI-D3). 

5. Program Studi Sarjana Sistem Komputer (SK-S1). 

6. Program Studi Diploma Teknik Komputer (TK-D3). 

7. Program Studi Magister Manajemen (MM-S2). 

8. Program Studi Sarjana Manajemen (MA-S1). 

9. Program Studi Sarjana Akuntansi (AK-S1). 

10. Program Studi Diploma Akuntansi (AK-D3). 

 

Kebutuhan masyarakat khususnya Lampung akan pendidikan tinggi menyebabkan 

Darmajaya terus menjaga mutu pendidikan yang diselenggarakannya. Dengan 

memiliki 10 program studi, Darmajaya berharap dapat berkontribusi kepada 

pembangunan provinsi Lampung, yang lebih jauh memberikan sumbangsih kepada 

pembangunan nasional. 

 

  



Tabel 2.2.1 Program Studi IIB Darmajaya 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan 

       

Jumlah 

Prodi 

FILKOM 

6 6 6 6 6 0% 

Jumlah 

Prodi 

FEB 

4 4 4 4 4 0% 

 

Pada tahun 2009, IIB Darmajaya membuka 2 program studi baru yaitu Program Studi 

S2 Teknik Informatika dan Program Studi S2 Manajemen yang berada dibawah 

Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Manajemen. Rencana untuk membuka 

program studi baru tetap dijajaki oleh kami, diantaranya ialah program studi 

Teknologi Informasi, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Industri, Desain Interior, 

dan program studi Desain Komunikasi Visual. 

 

2.3 Profil KBK (Kelompok Bidang Keilmuan) 

KBK yang ada di IIB Darmajaya adalah Kelompok Bidang Keilmuan. KBK terletak pada 

masing-masing program studi yang menjadi bagian dari kurikulum program studi. 

KBK dibagi menjadi 2 bagian, yaitu KBK A dan KBK B. Pembagian KBK menjadi dua 

ini didasarkan pada jumlah mata kuliah pada masing-masing program studi yang 

berjumlah rata-rata 40 mata kuliah. Sehingga KBK A akan bertanggung jawab untuk 

mata kuliah dengan range kode tertentu, begitu juga halnya dengan KBK B. 

 

Khusus mata kuliah dasar umum seperti Agama, Bahasa Inggris, IIB Darmajaya 

memiliki KBK tersendiri yang dikepalai oleh seorang dosen dengan anggotanya adalah 

dosen pengampu mata kuliah yang ada didalamnya. 

 

2.4 Profil Mahasiswa 

Dalam perencanaan IIB Darmajaya telah direncanakan akan dilakukan kegiatan 

publikasi dan promosi secara intensif dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa 

baru, dan memperluas kesempatan belajar bagi siswa dari berbagai daerah di 

provinsi Lampung. Mekanisme penerimaan mahasiswa dibuka tiga jalur penerimaan 



mahasiswa, yaitu jalur internal, jalur kerjasama, dan jalur reguler. Selain itu, 

program beasiswa juga dibuka untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. Bantuan 

biaya kuliah yang dimiliki IIB Darmajaya adalah: 

1. Beasiswa calon mahasiswa yatim piatu hafiz Al-Quran. 

2. Beasiswa calon mahasiswa berprestasi (BIDIKMISI). 

3. Beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) dan bantuan biaya pendidikan 

(BBP-PA). 

 

Pemberian beasiswa hafiz Al-Qurán, yatim piatu dan tidak mampu berprestasi 

dikelola oleh bagian Kemahasiswaan, demikian juga beasiswa PPA dan BPP-PA. 

Seleksi beasiswa yang diberikan tersebut dilakukan secara objektif, dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara transparan. 

 

Kebijakan untuk calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik pada dasarnya IIB 

Darmajaya membuka kesempatan yang luas bagi calon mahasiswa yang memiliki 

keterbatasan fisik, seperti cacat tubuh dan sebagainya dengan menerbitkan 

Ketentuan Layanan Mahasiswa Difabel dan Dosen dengan Pengecualian No. 

Dokumen: 5.KT-S1.03.01 yang disiapkan oleh Tim Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK). Hal ini telah dibuktikan dengan menerima  mahasiswa 

dengan cacat kaki dengan menempatkan di kelas yang mudah dijangkau. 

 

Pertumbuhan mahasiswa tiap program studi berbeda satu dengan yang lain, ada yang 

minus dan ada yang surplus. 

 

Tabel 2.4.1 Jumlah Mahasiswa IIB Darmajaya 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan 

       

MTI-S2 58 105 118 153 186 13% 

MM-S2 17 27 27 44 65 22% 

TI-S1 1121 1291 1411 1400 1406 5% 

SI-S1 987 1097 1164 1261 1358 7% 

SK-S1 118 125 121 171 206 13% 

MA-S1 827 949 1238 1597 1852 18% 



AK-S1 752 865 947 1032 1110 8% 

TK-D3 82 94 87 86 94 3% 

MI-D3 246 218 219 231 224 -2% 

AK-D3 62 68 72 74 84 6% 

Total 4270 4839 5404 6409 6585  

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id 

 

 

Gambar 2.4.1 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa MTI-S2 

 

 

Gambar 2.4.2 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa MM-S2 
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Gambar 2.4.3 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa TI-S1 

 

 

Gambar 2.4.4 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa SI-S1 
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Gambar 2.4.5 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa SK-S1 

 

 

Gambar 2.4.6 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa MA-S1 
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Gambar 2.4.7 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa AK-S1 

 

 

Gambar 2.4.8 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa TK-D3 
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Gambar 2.4.7 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa MI-D3 

 

 

Gambar 2.4.7 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa AK-D3 
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profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1). 

 

Jumlah Dosen per Tingkat 

Pendidikan 
2010 2011 2012 2013 2014 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

Pendidikan D2 - - - - - - 

Pendidikan D3 - - - - - - 

Pendidikan D4 - - - - - - 

Pendidikan S1 44 53 25 22 25  

Pendidikan S1 < 50 th       

Pendidikan S2 31 47 50 49 60  

Pendidikan S2 < 50 th       

Pendidikan S3 2 3 3 3 4  

Berhenti       

Studi Lanjut S2 10 18 2 5 24  

Lulus S2       

Studi Lanjut S3 1  1 1 3  

Lulus S3  1     

Rekruitasi       

 

Jumlah dosen tetap IIB Darmajaya hingga tahun 2014 berjumlah 89 orang dengan 

perincian dosen berpendidikan S1 sebanyak 25 orang, berpendidikan S2 sebanyak 60 

orang, berpendidikan S3 sebanyak 4 orang. Rata-rata perbandingan jumlah dosen 

tetap dengan jumlah mahasiswa adalah 1:60, rasio yang masih belum ideal. 

 

Kualifikasi pendidikan dosen IIB Darmajaya didominasi oleh dosen berpendidikan S1, 

yakni 28%, berpendidikan S2 sebanyak  67%, dan berpendidikan S3 sebanyak 4%. 

 

Dari 25 orang dosen yang berpendidikan S1, terdapat 24 orang dosen yang disedang 

melanjutkan pendidikan Magister didalam negeri dan 0 orang di luar negeri. 

 



Dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen yang masih berpendidikan S1, IIB 

Darmajaya mengadakan program pelatihan non gelar ke perguruan tinggi atau 

lembaga pelatihan. Pengiriman dosen untuk mengikuti program pelatihan ini 

disesuaikan dengan kualifikasi tambahan yang dibutuhkan. Lama program pelatihan 

yang diikuti berkisar antara 1- 6 bulan.  

 

Sistem dan strategi rekruitasi dan pembinaan karir profesi di IIB Darmajaya telah 

berjalan dengan baik. Untuk pengisian formasi atau lowongan dosen di IIB Darmajaya 

diutamakan penerimaan dosen dengan status dosen tetap. Apabila dipandang sangat 

perlu dan kondisi internal SDM IIB Darmajaya tidak dapat memenuhi syarat pengisian 

formasi atau lowongan tersebut, maka dilakukan rekruitasi dosen dengan status 

kontrak. Informasi tentang lowongan dosen diumumkan melalui media cetak. Beban 

dosen per semester ditetapkan sebanyak 12 sks (pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian). 

 

2.6 Profil Profesor 

Sampai dengan 2014 IIB Darmajaya belum memiliki dosen yang berjenjang akademik 

Guru Besar. 

 

2.7 Profil Tri Darma Tenaga Pendidik 

Aktivitas penelitian dan pengabdian di IIB Darmajaya dikelola oleh sebuah lembaga 

yang bernama Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M). Dari 

tahun 2010 hingga tahun 2014 penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sebanyak 111 

judul dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,21%. Dengan kondisi tersebut, maka 

dalam kurun lima tahun rata-rata penelitian yang dilaksanakan oleh dosen IIB 

Darmajaya adalah 1:1 judul penelitian. Rata-rata ini tergolong masih sangat rendah. 

Sementara itu aktivitas pengabdian kepada masyarakat masih sangat kurang, yakni 

dari tahun 2010 berjumlah 57. 

 

Untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian dosen IIB Darmajaya dilkukan 

program pemberian dana hibah yang dikemas dalam kompetisi. Untuk meningkatkan 

kualitas penelitian, maka seleksi dilakukan oleh beberapa orang reviewer. Reviewer 

tersebut berasal dari luar kampus IIB Darmajaya dan dari dalam kampus. Disamping 



itu untuk memotivasi dosen dalam meneliti, IIB Darmajaya melaksanakan 

seminar/workshop yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Workshop 

dilaksanakan dengan mengundang pembicara dan praktisi yang aktif melakukan 

penelitian baik yang berasal dari berbagai kampus di provinsi Lampung maupun luar 

Lampung. 

 

Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, sejak tahun 2014 aktivitas penelitian oleh dosen 

IIB Darmajaya mengalami kemajuan. Beberapa dosen telah mulai mencoba ikut serta 

dalam penelitian Kopertis dan Dikti dengan mengirimkan proposalnya dengan 

scheme penelitian Dosen Pemula maupun penelitian Hibah Bersaing. Dan beberapa 

dosen sudah berhasil mendapatkan pendanaan dari hibah Kopertis dan Dikti. 

 

Tabel 2.6.1 Profil Penelitian dan Pengabdian 

Penelitian 

Pengabdian 
2010 2011 2012 2013 2014 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

Jumlah 13 28 28 24 18 15,21% 

Rata-rata 

waktu 
6 6 6 6 6 0% 

Rata-rata 

Beban SKS 
6 6 6 6 6 0% 

 

 

2.8 Kondisi Ideal 

Pada tahun 2019 kondisi ideal mahasiswa yan diharapkan IIB Darmajaya adalah 6000 

mahasiswa. Kondisi ini diselaraskan dengan jumlah dosen dan jumlah program studi. 

Total dosen yang diharapkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 150 orang. Dengan 

rincian 135 orang dosen berpendidkan S2 dan 15 orang dosen berpendidikan S3. Serta 

jumlah program studi yang direncanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 13 

program studi. 

 

  



Tabel L.1 Kebutuhan Dosen 

Jurusan 2015 2016 2017 2018 2019 

      

Akuntansi 19 19 20 21 22 

Manajemen 25 26 30 32 35 

Sistem Informasi 20 20 21 22 23 

Sistem Komputer 10 11 12 13 14 

Teknik Informatika 22 23 25 27 29 

Total 96 99 108 115 123 

 

 

Tabel L.2 Dosen Studi Lanjut 

Jurusan 

2015 

Total 
S1 

Studi 

S2 
S2 

Studi 

S3 
S3 

Akuntansi - 4 7 - - 11 

Manajemen - 2 15 - 3 20 

Sistem Informasi - 5 18 - - 23 

Sistem Komputer 1 5 6 2 - 14 

Teknik Informatika - 6 11 1 1 19 

Total 1 24 60 3 4  

 

 

Tabel L.3 Kebutuhan Studi Lanjut S2 Dosen 

Jurusan 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 

Akuntansi - - - - - - 

Manajemen - - - - - - 

Sistem Informasi - - - - - - 

Sistem Komputer - - - - - - 

Teknik Informatika - - - - - - 

Total - - - - -  

 

 



Tabel L.4 Kebutuhan Studi Lanjut S3 Dosen 

Jurusan 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 

Akuntansi 1 1 1 1 1 5 

Manajemen 1 1 1 1 1 5 

Sistem Informasi 1 1 1 1 1 5 

Sistem Komputer 1 1 1 1 1 5 

Teknik Informatika 1 1 1 1 1 5 

Total 5 5 5 5 5  

 

Tabel L.7 Rencana Prediksi Jumlah Mahasiswa 

Jurusan 2015 2016 2017 2018 2019 

      

Akuntansi 987 1017 1047 1077 1107 

Manajemen 2130 2160 2190 2220 2250 

Sistem Informasi 887 917 947 977 1007 

Sistem Komputer 161 170 179 188 197 

Teknik Informatika 1090 1120 1150 1180 1210 

Total 5255 5384 5513 5642 5771 

 

  



BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

 

 

3.1 Kebijakan Pengembangan Dosen Dan Tenaga Kependidikan 

3.1.1 Beban Kerja Dosen 

Beban kerja dosen di IIB Darmajaya mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen. Dengan memperhatikan kewajiba dosen dalam melaksanakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dimana setiap dosen pada program studi 

memiliki beban sebanyak 32 SKS pertahun atau 16 SKS per semester sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Akademik IIB Darmajaya yang tertuang dalam Pasal 53 sampai 

dengan Pasal 62 tentang Setara Waktu Mengajar Penuh Dosen, yaitu: 

1. Beban kerja dosen dinyatakan dalam Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP). 

2. SWMP terdiri atas 36 jam per minggu atau 12 SKS per semester. 

3. 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam kerja per minggu per semester (6 

bulan) atau 50 jam kerja per semester. 

4. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan tugas institusional dan administrasi 

yang ditugaskan pada dosen yang bersangkutan. 

 

A. Tugas Institusional. 

Tugas institusional adalah beban: 

1. Penugasan oleh pimpinan (Rektor), LPPM, Jurusan, UPT, Career and Training 

Center (CTC) laboratorium, bengkel, dan atau studio. 

2. Prakarsa pribadi atau kelompok yang disetujui, dicatat hasilnya, dan 

dilaporkan kepada pimpinan IIB Darmajaya. 

3. Kerjasama dengan pihak luar IIB Darmajaya yang disetujui, dicatat hasilnya, 

dan dilaporkan kepada pimpinan IIB Darmajaya. 

 

B. Pendidikan. 

Beban kerja dosen dalam pendidikan dihitung dengan rincian sebagai berikut: 

1. Perkuliahan 



a. Untuk memberikan kuliah pada program sarjana dan diploma, 1 SKS berarti 

50 menit tatap muka, 1-2 jam kegiatan terstruktur, dan 1-2 jam kegiatan 

mandiri untuk jumlah mahasiswa berjumlah 40 atau kurang. 

b. Kelas paralel setiap penambahan 40 mahasiswa program diploma dan 

sarjana. 

c. Kelas paralel yang dilaksanakan oleh dosen yang berbeda dihitung seperti 

pada butir a dan b. 

2. Asistensi (termasuk praktikum) 

a. 1 SKS sama dengan 2 x 60 menit tatap muka per minggu untuk 40 

mahasiswa atau kurang. 

b. Untuk setiap penambahan 40 mahasiswa (dibulatkan ke atas) diadakan 

kelas paralel. 

3. Bimbingan skripsi/tugas akhir sebanyak 6 orang mahasiswa setara dengan 1 

SKS. 

4. Seminar terjadwal 

a. Satu SKS berarti 50 menit tatap muka, 1-2 jam kegiatan terstruktur, dan 

1-2 jam kegiatan mandiri per minggu selama satu semester untuk 25 

mahasiswa. 

b. Setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan keatas) beban tugas SKS 

ditambah sebesar 20%. 

 

C. Penelitian. 

Beban kerja dosen untuk penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Keterlibatan dalam satu judul penelitian kelompok dan/atau penelitian 

kategori 1 setara dengan 2 SKS. 

2. Pelaksanaan penelitian mandiri setara dengan 4 SKS. 

 

D. Penulisan Tulisan Akademik. 

Beban kerja dosen untuk penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Semua kegiatan harus disetujui oleh pimpinan, tercatat, dan dilaksanakan 

maksimum selama 4 semester. 

2. Menulis satu judul naskah buku berbeban 2 SKS. 

3. Menterjemahkan/menyadur satu judul buku setara dengan 2 SKS. 



4. Menyunting satu judul naskah buku setara dengan 2 SKS. 

5. Pembagian beban tugas untuk penulisan yang dilakukan secara kelompok 

adalah: 

a. Penulis pertama memperoleh 60% penilaian beban. 

b. Penulis anggota memperoleh 40% penilaian beban. 

c. Jika penulis anggota lebih dari satu orang, maka beban tugas 40% tersebut 

dibagi rata dengan seluruh anggota penulis. 

 

E. Tugas Belajar. 

Beban kerja dosen untuk studi lanjut (tugas belajar): 

1. Beban tugas untuk program doktor/magister setara dengan 12 SKS. 

2. Beban tugas untuk mengikuti PEKERTI 3 SKS, dan AA 6 SKS. 

3. Beban tugas untuk khursus yang berlangsung selama atau lebih dari satu 

semester setara dengan 6 SKS. 

 

F. Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut. 

1. 1 SKS untuk kegiatan pengabdian masyarakat berarti 50 jam kerja selama satu 

semester. 

2. Perhitungan bagi kegaiatan yang kurang atau lebih dari 50 jam kerja per 

semester akan disesuaikan. 

 

G. Pembinaan Sivitas Akademik. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaan pembinaan sivitas akademika. 

1. Bimbingan akademik. 

a. Membimbing 12 mahasiswa setara dengan 1 SKS. 

b. Membimbing 6 dosen muda setara dengan 1 SKS. 

2. Pimpinan unit pembinaan kemahasiswaan. 

a. Ketua/Wakil setara dengan 1 SKS per semester. 

b. Anggota setara dengan 0,5 SKS per semester. 

3. Pimpinan organisasi internal. 

a. Pimpinan setara dengan 1 SKS per semester. 

b. Anggota setara dengan 0,5 SKS per semester. 



 

H. Administrasi Manajemen. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaan administrasi dan manajerial disajikan pada 

tabel 3.1.1.1. 

 

Tabel 3.1.1.1 Ketetapan Kesetaraan Jabatan dengan Beban Kerja Dosen 

Jabatan Beban Kerja (SKS) 

Rektor 12 

Wakil Rektor 10 

Dekan 8 

Kepala LITBANG 6 

Ketua Jurusan 6 

Kepala Bagian 6 

Kepala Lembaga 6 

Kepala UPT 4 

Kepala CTC, Sekretaris Jurusan / 

LITBANG / Pusat 
4 

Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel 4 

Sekretaris Sebat Institusi 4 

 

I. Kepanitiaan Kegiatan. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaa kepanitiaan adalah sebagai berikut. 

1. kepanitiaan ad-hoc minimum satu semester setara dengan beban kerja 1 SKS. 

2. Kepanitiaan tetap minimum dua semester setara dengan beban kerja: 

a. Tingkat institusi 2 SKS. 

b. Tingkat program studi 1 SKS. 

 

Dari beban kerja dosen setiap jurusan dan program studi, proporsi beban mengajar 

dosen masih cukup tinggi yaitu berkisar 12-14 SKS (75% - 80%). Hal ini disebabkan 

jumlah dosen yang belum ideal dibanding dengan jumlah mahasiswa. Beban ini 

ditambah lagi dengan beban kerja pelaksanaan penelitian dan pengabdian. 

 

 



3.1.2 Kebutuhan Dosen 

Kebijakan kebutuhan dosen didasarkan pada jumlah mahasiswa, jumlah program 

studi dan keterlibatan dosen dalam manajemen. Namun, untuk penelitian dan 

pengabdian tidak menjadi dasar yang utama sebagai kebijakan rekrutmen dosen. 

Untuk kebijakan oenerimaan dosen baru yang berkualitas serta menjaga kualitas 

kinerja manajemen dilakukan proses seleksi. Program seleksi tersebut didelegasikan 

kepada Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) IIB Darmajaya. kebutuhan akan kualifikasi 

staf-staf tersebut dikonsultasikan kepada manajemen IIB Darmajaya melalui rapat 

senat. 

 

Komponen utama penilaian terdiri dari kemampuan mengajar (microteaching), tes 

kemampuan akademik dan kompetensi serta wawancara. Hasil dari proses seleksi 

tersebut diajukan kepada Rektor. Fokus dalam proses seleksi diutamakan adalah 

calon dosen dengan jenjang S2 dan S3. 

 

3.1.3 Studi Lanjut 

Untuk mewujudkan UU No 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen maka IIB 

Darmajaya memiliki kebijakan strategi studi lanjut sesuai dengan yang tertuang 

dalam RENSTRA IIB Darmajaya yaitu peningkatan kualitas dosen dan karyawan 

Darmajaya. yang ditunagkan kembali pada inisiatif strategi pencapaian dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yaitu meningkatkan jumlah dosen S2 dan S3 baik melalui 

tugas belajar maupun penerimaan dosen baru. Hal ini juga diatur dalam pedoman 

kepegawaian Darmajaya tentang pengembangan pegawai. Bagi dosen yang akan 

mengikuti program studi lanjut harus memiliki kualifikasi (hak dan kewajiban) yaitu 

biaya yang akan diberikan dari IIB Darmajaya berupa biaya hidup, biaya pendidikan 

selama mengikuti pendidikan tersebut (luar kota), bila pendidikannya didalam kota 

maka yang akan diberikan berupa biaya hidup yang diambil dari gaji pokok yang 

bersangkutan dan biaya pendidikan akan ditanggung senuhnya oleh IIB Darmajaya. 

dosen yang akan diberikan studi lanjut harus memenuhi persyaratan: 

1. Telah memounyai masa kerja minimal 5 tahun. 

2. Mempunyai prestasi kerja minimal baik. 

3. Studi lanjut yang dilakukan mempunyai kolerasi terhadap bidang tugas yang 

dikerjakan serta kompetensinya. 



4. Mendapat persetujuan dari atasan langsung dan pihak pimpinan. 

5. Jangka waktu tugas belajar bagi S2 selama 2 tahun sedangkan untuk S3 selama 

3 tahun. 

 

Dosen yang akan diberikan studi lanjut mempunyai kewajiban: 

1. Setelah lulus harus mengabdi kepada IIB Darmajaya minimal selama 2N+1 

apabila studi lanjutnya dibiayai sepenuhnya oleh IIB Darmajaya dan/atau 

melalui proyek yang didapatkan oleh IIB Darmajaya. 

2. Setelah lulus mengabdi minimal N+1 apabila studi lanjutnya dibiayai sesuai 

perjanjian kontrak yang ditanda tangani oleh dosen dengan besar pembiayaan 

minimal 50% dari baiaya pendidikan dan studi yang bersangkutan memiliki 

relevansi sesuai kebutuhan IIB Darmajaya. 

3. Apabila dalam masa studi lanjut tidak memenuhi kewajiban maka akan 

dikenakan sanksi: 

a. Pengembalian dana sebesar 300% dari total yang telah dikeluarkan. 

b. Menanggung biaya studi sendiri apabila masa tempuh studi telah 

melampaui waktu yang telah ditentukan. 

 

3.1.4 Peningkatan Promosi Profesor 

IIB Darmajaya telah memiliki kebijakan dalam promosi profesor, sesuai SK Rektor 

yang secara garis besar digariskan bahwa promosi profesor berbasis Proporsi, dan 

bukan berbasis KBK atau Program Studi. Penggunaan basis proporsi tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing IIB Darmajaya dan dan dimaksudkan 

untuk mempersiapkan diri dalam akreditasi institusi. Selain itu juga relevan dengan 

realitas jumlah profesor di IIB Darmajaya. 

 

Dalam rangka peningkatan promosi profesor, IIB Darmajaya mengupayakannya 

dengan memacu percepatan kelulusan bagi dosen yang sedang studi lanjut S3, 

mengusahakan dukungan beasiswa baik formal maupun non formal, dan memberikan 

insentif bagi dosen yang biaya mandiri S3 dalam bentuk bantuan penyelesaian 

disertasi. Saat ini jumlah dosen IIB yang sedang menempuh S3 mencapai 13,6% dari 

keseluruhan dosen yang ada. Prosentase kelulusan studi lanjut S3 dengan tepat 



waktu diupayakan rata-rata sebesar 50% dari dosen yang sedang studi lanjut 

doktoral. 

 

Sedangkan dosen yang sudah berkualifikasi S3, diupayakan untuk segera 

mempersiapkan diri untuk memasuki tahap persiapan promosi doktor dengan 

melengkapi persyaratan administratifnya. 

 

3.2 Strategi Pengembangan Dosen Dan Tenaga Kependidikan 

IIB Darmajaya memang belum memiliki dosen dengan jenjang akademik Guru Besar 

namum telah memiliki kebijakan dalam promosi profesor, sesuai SK Rektor yang 

secara garis besar digariskan bahwa promosi profesor berbasis Proporsi, dan bukan 

berbasis KBK atau Program Studi. Penggunaan basis proporsi tersebut dimaksudkan 

untuk meningkatkan daya saing IIB Darmajaya dan dimaksudkan untuk 

mempersiapkan diri dalam akreditasi institusi. Selain itu juga relevan dengan 

realitas jumlah profesor di IIB Darmajaya. 

 

Proporsi tersebut dirintis dengan memperhatikan proposrsi dosen-dosen yang sudah 

S3. IIB darmajaya memacu percepatan peningkatan jenjang pendidikan dosen 

menjadi S3 pada fakultas, jurusan, dan program studi yang masih dipandang kurang. 

Dengan mengusahakan dukungan beasiswa baik formal maupun non formal, dan 

memberikan insentif bagi dosen yang biaya mandiri S3 dalam bentuk bantuan 

penyelesaian S3. Persentasi kelulusan studi lanjut S3 dengan tepat waktu diupayakan 

rata-rata sebesar 50% dari dosen yang studi lanjut. Sedangkan dosen yang sudah 

berkualifikasi S3, diupayakan untuk segera mempersiapkan diri untuk memasuki 

tahap persiapan promosi doktor dengan melengkapi persyaratan administratifnya 

 

3.2.1 Kebutuhan Dosen 

Dengan mengacu pada formula perhitungan yang telah baku, berikut hasil 

perhitungan rencana rekrutmen untuk periode 5 tahun mendatang (2015-2019) pada 

dua fakultas di IIB Darmajaya. 

1. Perhitungan rekrutmen dosen Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM). 

Untuk mencapai kondisi ideal jumlah dosen FILKOM pada tahun 2019, 

sementara pada tahun 2014 ini masih memiliki dosen sejumlah 62 dosen, maka 



FILKOM perlu menambah dosen baru tiap tahunnya berbeda-beda jumlahnya: 

tahun 2015 (5 orang), tahun 2016 (7 orang), tahun 2017 (5 orang), tahun 2018 

(5 orang), dan tahun 2019 (6 orang). Sehingga dalam lima tahun kedepan 

diperlukan rekrutmen 28 orang dosen baru. Besarnya jumlah penambahan 

dosen baru tersebut karena royeksi jumlah mahasiswa tahun-tahun kedepan 

yang diperkirakan akan meningkat. Untuk menjaga rasio dosen maka 

diperlukan strategi rekrutmen, yaitu: 

a. Menata roadmap kebutuhan tenaga dosen dari FILKOM berdasarkan 

kepentingan pengembangan jurusan dan program studi. 

b. Memperhatikan dinamika perkembangan ilmu komputer dan teknologi. 

c. Memperhatikan perkembangan kebutuhan stakeholder dan aplikasi 

kompetensi lulusan pada dunia kerja. 

2. Perhitungan rekrutmen dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Untuk mencapai kondisi ideal jumlah dosen FEB pada tahun 2019, sementara 

pada tahun 2014 ini masih memiliki dosen sejumlah 38 orang, maka FEB perlu 

menambah dosen baru tiap tahunnya berbeda-beda jumalahnya: tahun 2015 

(4 orang), tahun 2016 (4 orang), tahun 2017 (4 orang), tahun 2018 (4 orang), 

dan tahun 2019 (4 orang). Sehingga dalam lima tahun kedepan diperlukan 

rekrutmen sebanyak 20 orang dosen baru. Untuk mencapai kondisi tersebut 

diperlukan strategi sebagai berikut: 

a. Menata roadmap kebutuhan tenaga dosen dari FEB berdasarkan 

kepentingan pengembangan jurusan dan program studi. 

b. Memperhatikan dinnamika perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis. 

c. Memperhatikan perkembangan kebutuhan stakeholder dan aplikasi 

kompetensi lulusan pada dunia kerja. 

 

Hasil perhitungan rekutmen dosen di atas ditentukan dan diperngaruhi oleh sebagian 

aspek yaitu persentasi dosen berhenti. Dua Fakultas tersebut berbeda besaran 

persentasennya. FEB lebih besar persentasenya dibanding FILKOM karena pada FEB 

banyak memiliki dosen dengan usia yang lebih tua. 

 

 

 



Tabel 3.2.1 Kebutuhan Dosen 

Program Studi 2015 2016 2017 2018 2019 

Akuntansi S1 36 36 36 36 36 

Akuntansi D3 3 3 3 4 4 

Manajemen S2 1 1 1 1 1 

Manajemen S1 69 71 79 80 81 

Sistem Informasi S1 32 33 33 33 33 

Manajemen Informatika D3 4 4 4 4 4 

Sistem Komputer S1 5 5 5 5 5 

Teknik Komputer D3 2 2 2 2 3 

Teknik Informatika S2 2 2 2 3 3 

Teknik Informastika S1 34 35 35 35 35 

Total 188 192 200 203 205 

 

Perhitungan perkiraan kebutuhan dosen (KD) 

Perhitungan perkiraan KD dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝐾𝐷 =  
𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝐻𝑆

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖 (𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛)𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝐻𝑆 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 𝑥 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐾𝑆

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛
 

 

Prediksi Tahun 2015 

Program Studi Akuntansi S1 

𝐾𝐷 =  
963

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 36 

Program Studi Akuntansi D3 

𝐾𝐷 =  
87

3 𝑥 40
 𝑥 

110

32
= 3 

Program Studi Manajemen S1 

𝐾𝐷 =  
1855

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 69 

Program Studi Manajemen S2 

𝐾𝐷 =  
67

2 𝑥 30
 𝑥 

36

32
= 1 

Program Studi Sistem Informasi S1 

𝐾𝐷 =  
873

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 32 



Program Studi Manajemen Informatika D3 

𝐾𝐷 =  
100

3 𝑥 40
 𝑥 

110

32
= 4 

Program Studi Sistem Komputer S1 

𝐾𝐷 =  
130

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 5 

Program Studi Teknik Komputer D3 

𝐾𝐷 =  
56

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 2 

Program Studi Teknik Informatika S2 

𝐾𝐷 =  
213

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 2 

Program Studi Teknik Informatika S1 

𝐾𝐷 =  
911

4 𝑥 40
 𝑥 

144

32
= 34 

 

3.2.2 Studi Lanjut 

Dengan mengacu pada formula perhitungan yang telah baku, berikut hasil 

perhitungan rencana studi lanjut untuk periode 5 tahun mendatang (2015-2019) pada 

dua fakultas di IIB Darmajaya. 

1. Perhitungan studi lanjut dosen Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) 

FILKOM memiliki dosen yang bergelar S3 sejumlah 1 orang, S2 sejumlah 30 

orang, dan S1 sejumlah 12 orang. Jumlah dosen yang bergelar S1 27% dari 

total dosen FILKOM. Dalam lima tahun kedepan diharapkan semuanya tuntas 

dan telah memiliki gelar S2. Hal itu dicapai dengan strategi menyekolahkan 1 

orang tiap tahunnya. 

Sedangkan studi lanjut program doktoral (S3), FILKOM mengupayakan jumlah 

dosen yang studii S3 yaitu 1 orang (tahun 2015), 1 orang (tahun 2016), 1 orang 

(tahun 2017), 1 orang (tahun 2018), 1 orang (tahun 2019). 

2. Perhitungan studi lanjut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

FEB memiliki dosen yang bergelar S3 sejumlah 3 orang, S2 sejumlah 30 orang, 

dan yang masih bergelar S1 13 orang. Jumlah dosen bergelar S1 sebesar 28% 

dari total dosen FEB. dalam lima tahun kedepan diharapkan semuanya tuntas 

dan telah memiliki gelar Magister. Untuk mempercepat ketuntasan tersebut, 

diupayakan strategi khusus untuk dapat menyekolahkan rata-rata 1 orang tiap 



tahunnya, meskipin menurut perhitungan idealnya menyekolahkan rata-rata 

2 orang tiap tahunnya. 

Sedangkan studi lanjut program doktoral (S3), FEB mengupayakan jumlah 

dosen yang studi S3 yaitu 1 orang (tahun 2015), 1 orang (tahun 2016), 1 orang 

(tahun 2017), 1 orang (tahun 2018), dan 1 orang (tahun 2019). 

 

3.2.3 Peningkatan Promosi Profesor 

Rencana IIB Darmajaya dalam hal peningkatan promosi profesor untuk periode 5 

tahun mendatang (2015-2019) adalah dengan pendekatan promosi berbasis proporsi. 

Rektor menetapkan kebijakan proporsi profesor FILKOM sebesar 1%. Besarnya 

persentase tersebut relevan dengan realitas dosen bergelar S3 yang ada di masing-

masing fakultas. Pada tahun 2014 ini jumlah dosen yang sedang studi doktoral 

berjumlah 3 orang di FILKOM dan 1 orang di FEB. Khusus FILKOM perlu dipacu lebih 

cepat untuk mencapai proposi 5% tersebut apalagi dengan kondisi sekarang yang 

baru memiliki 1 orang bergelar doktor dan 3 orang sedang studi S3. Sedangkan 

realitas di FEB lebih memungkinkan untuk mencapai proposi 1% tersebut karena 

sudah memiliki 3 orang bergelar doktor dan sedang studi S3 sebanyak 1 orang. 

  



BAB IV PROGRAM DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

 

 

Dalam pengembangan dosen baik melalui program rekrutmen dosen, program studi 

lanjut dosen, dan program peningkatan promosi profesor, IIB Darmajaya 

mengupayakan diantaranya: 

1. Rekrutmen Dosen 

Pada tahun 2019 dosen diproyeksikan berjumlah 123 orang, sementara pada 

tahun 2014 ini baru memiliki dosen sejumlah 89 orang, maka perlu menambah 

dosen baru tiap tahunnya berbeda-beda jumlahnya: tahun 2015 (6 orang), 

tahun 2016 (6 orang), tahun 2017 (6 orang), tahun 2018 (6 orang), dan tahun 

2019 (10 orang).  

Dalam implementasi rekrutmen dosen baru tersebut, IIB Darmajaya akan 

melakukan beberapa hal, yaitu: 

a. Mekanisme rekrutmen ditentukan oleh BSDM berdasarkan masukan dari 

program studi dan fakultas sesuai alokasi tenaga dan rencana strategis 

program studi. 

b. Kualifikasi dosen yang direkrut serendah-rendahnya Magister (S2) dalam 

bidang keahlian sebagaimana yang diusulkan. 

c. Sistem seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dari setiap tahapan 

seleksi. 

2. Studi Lanjut 

 


