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STANDAR 1.  Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian 
 
1.1 Dasar Penyusunan dan Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Darmajaya. 

 

 
 

Penggabungan STMIK dan STIE Darmajaya menjadi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) 

Darmajaya pada tahun 2008 berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 165/D/O/2008. Dengan perubahan bentuk tersebut, IIB Darmajaya harus 

menyesuaikan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi guna menghadapi 

perubahan-perubahan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran juga merupakan implikasi dari 

Statuta IIB Darmajaya agar selalu beradaptasi dengan perkembangan ditingkat regional, 

nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. 

 

Daya saing bangsa perlu diitingkatkan mengingat saat ini telah memasuki era revolusi 

industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0) disertai dengan disrupsi disegala bidang. Teknologi 

dan tantangan disruptif yang akan terjadi menuntut IIB Darmajaya perlu menghasilkan 

output serta outcome untuk mempersiapkan serta menjawab tantangan tersebut melalui tri 

dharma perguruan tinggi.  

 

Persaingan pasar bebas juga menjadi dasar penyusunan visi misi sasaran dan tujuan. 

Saat ini perguruan tinggi asing telah berekspansi masuk ke Indonesia sehingga menjadi 

tantangan yang serius khususnya bagi perguruan tinggi swasta. Untuk itu IIB Darmajaya 

harus mampu meningkatkan kualitas disegala bidang agar mampu sejajar dengan 

perguruan tinggi negeri dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi asing. Tahapan 

penyusunan VMTS IIB Darmajaya diilustrasikan pada gambar 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Tahapan penyusunan VMTS 

Pembentukan Tim 
Task Force 

Brain-Storming 
Internal dan eksternal 

Workshop 
VMTS Rapat Senat 

VMTS sangat jelas, realistik, saling terkait satu sama lain, 
melibatkan stakeholder dalam penyusunannya 
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Penjelasan: 

1. Tahap pertama membentuk tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran IIB Darmajaya 

melalui surat keputusan Rektor (lampiran 1.1, SK tim perumus). 

2. Tahap kedua tim perumus mengadakan rapat untuk membahas draf VMTS 

berdasarkan kondisi internal dan peran IIB Darmajaya dimasa datang. Dalam rapat 

tersebut melibatkan sejumlah pihak internal yang merupakan perwakilan dari semua 

unsur, seperti pimpinan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala bagian dan Himpunan 

mahasiswa (lampiran 1.2, laporan workshop VMTS). 

3. Tahap ketiga rumusan draf VMTS dibahas dalam workshop (surat keputusan panitia 

No. SK 0450/DMJ/REK/XII-2017) dengan melibatkan stakeholder yang kompeten dan 

relevan yaitu, perwakilan instansi pemerintah dan swasta (industri), alumni dan 

pengguna alumni untuk memberikan masukan-masukan guna menghasilkan VMTS IIB 

Darmajaya (lampiran 1.2, laporan workshop VMTS). Pada gambar 1.2 menunjukkan 

workshop yang diselenggarkan pada tanggal 22-23 Januari 2018 dengan nara sumber 

Dr. Ir. H. Budi Djadmiko, M.Si., MEI 

 

 
Gambar 1.2 Workshop VMTS 

4. Tahap keempat finalisasi dibahas oleh tim perumus pada Rapat Pimpinan (Rapim) IIB 

Darmajaya, rumusan tersebut kemudian dibahas pada Rapat Senat, selanjutnya 

penetapan Statuta oleh Ketua Yayasan Pendidikan Alfian (lampiran 1.3 notulen rapat 

finalisasi VMTS). 

 
Pernyataan Visi 

 
 

Menjadi Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi Informasi  
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Pernyataan Misi 
 
1. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap kemajuan 

teknologi informasi berdasarkan pendekatan riset dan nilai-nilai kejujuran. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan 

inovatif serta relevan dengan kebutuhan stakeholder. 

3. Mengembangkan budaya profesionalisme dalam tatakelola perguruan tinggi  berbasis 

teknologi informasi. 

4. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif. 

    
Pernyataan Tujuan 

 
1. Menghasilkan lulusan berkualitas, berwawasan global dan berakhlak mulia.   

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi unggul. 

3. Menerapkan hasil riset untuk mendukung pembelajaran unggul. 

4. Menghasilkan temuan ipteks yang berkualitas melalui penelitian  sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder. 

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. 

8. Menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil 

untuk  meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 

9. Mengembangkan dan menyediakan layanan berbasis teknologi informasi untuk 

meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 

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. 

 
 
1.2  Tonggak-Tonggak Capaian (Milestones) Tujuan, Strategi Serta Tahapan 

Pencapaiannya. 

 

 
 

IIB Darmajaya menetapkan rumusan  tahapan pencapaian tujuan, 
milestone pencapaian dan memiliki mekanisme kontrol serta 
tindakan perbaikan 
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2023 
50 terbaik 
Nasional 

 

  
Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Srategis (Renstra) 

merupakan pedoman untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IIB Darmajaya 

kedepannya. RIP dan Renstra merupakan kesatuan berisi rumusan, tujuan, yang akan 

dicapai dalam waktu 15 tahun dan 5 tahun. Pedoman pengembangan jangka pendek 5 

tahunan (Renstra) merupakan penjabaran dari RIP. IIB Darmajaya telah menjalani 2 

periode yaitu Renstra 2008-2012 dan Renstra 2013-2017. Saat ini IIB Darmajaya telah 

menentukan arah 5 tahun kedepan dengan menyusun Renstra 2018-2022 (lampiran 1.4 

Renstra 2018-2022). Roadmap IIB Darmajaya sampai dengan tahun 2022 diilustrasikan 

pada gambar 1.3.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Roadmap IIB Darmajaya 2008-2022 

 

Berikut ini penjabaran Renstra IIB Darmajaya menuju peringkat 50 Perguruan Tinggi 

terbaik Nasional. 

1. Periode tahun 2008-2012. 

Pada periode ini adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, secara umum 

menata ulang tata kelola dan meningkatkan infra struktur serta sistem pembelajaran. 

Fokus pada 7 bidang yaitu; (1) bidang pendidikan dan pengajaran, (2) bidang 

penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) bidang kerjasama, (5) bidang 

keuangan, (7) bidang sarana dan prasarana. 

2. Periode tahun 2013-2017. 

Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan isu pada periode ini, secara 

umum mengembangakan kuantitas dan kualitas dosen, penjaminan mutu dan   

peningkatan status Perguruan Tinggi. Fokus pada 10 bidang yaitu; (1) bidang 

pendidikan dan pengajaran, (2) bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

(3) bidang kemahasiswaan, (4) bidang organisasi dan manajemen, (5) bidang sumber 

Pengembangan 
Tri Dharma PT 

Pemantapan 
Tri Dharma PT 

Pelaksanaan Tri 
Dharma PT 

2008 
Institut 
Informatika 
dan Bisnis 
Darmajaya 

2013 
Peguruan 
Tinggi 
Tehnopren-
eurship 

2018 
Prodi Baru, 
Universitas
Darmajaya 

2022 
 50 Terbaik 
Nasional 
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daya manusia, (6) bidang prasaran dan sarana, (7) bidang teknologi informasi dan 

komunikasi, (8) bidang keuangan, (9) bidang penjaminan mutu, (10) bidang kerjasama.  

3. Periode tahun 2018-2022. 

Pemantapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan meningkatkan kualitas diseluruh 

bidang secara progresif menuju peringkat 50 Nasional yang juga merupakan isu pada 

periode 2018-2022. 

 
Strategi Pencapaian 
Secara umum Inisiatif strategi pencapaian mengacu pada tiap-tiap tujuan pada periode 

Renstra. Berikut ini strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Renstra 2018-

2022:  

 
Strategi Tujuan 1: 
 

1. 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. 
2. Melakukan pengembangan dan optimalisai program promosi. 
3. Melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru, perluasan jejaring dan 

memperluas penjaringan calon mahasiswa. 
4. Mengembangkan sistem perkuliahan jarak jauh berbasis learning mobile system. 
5. Melakukan Pengembangan dan inovasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna (stakeholder). 
6. Menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa berbasis 

nasional dan internasional. 
7. Mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi informasi (learning 

mobile system, e-learning, dan multimedia) 
8. Mengembangkan dan membuka program kelas unggulan dan program kelas 

internasional. 
9. Mengembangkan program pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa baru dan 

kepada mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik. 
10. Mengembangkan jiwa enterpreneur dengan jalan melakukan peninjauan kurikulum 

dan optimalisasi peran inkubator bisnis dan teknilogi.  
11. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan, magang dan program 

pertukaran dosen. 
12. Meningkatkan jumlah dosen S-2 dan S-3 yang sesuai dengan kebutuhan program 

studi melalui tugas belajar dan penerimaan baru. 
13. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki jenjang akademik lektor kepala dan 

professor. 
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14. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi asing dalam 

rangka pengakuan secara internasional dan pembukaan program fast track dan 

joint degree. 
15. Pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran. 
16. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kejuaraan keilmuan skala 

nasional dan internasional. 
17. Melakukan reakreditasi dan pendampingan akreditasi baik institusi maupun 

program studi. 
18. Meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional 

terindeks dan bereputasi. 
19. Meningkatkan dan optimalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi asing melaluai 

program student mobilty, lecture exchange, twining dan double degree. 
20. Mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemapuan 

barbahasa asing mahasiswa.  
21. Mengembangkan model pembelajaran yang berkarakter serta berakhlak secara 

terintegrasi. 
22. Pengembangan sistem sosialisasi, publikasi, dan pendampingan ajang kompetisi 

karya kreatif dan inovasi mahasiswa. 

23. Pembinaan karakter dan softskill mahasiswa yang meliputi kreativitas, 

kepemimpinan, dan kewirausahaan. 

 
Sasaran Strategis: 
Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan jumlah mahasiswa. 

2. Peningkatan keketatan calon mahasiswa baru.  

3. Peningkatan kualitas mahasiswa. 

4. Peningkatan kompetensi mahasiswa. 

5. Peningkatan akreditasi dan mutu institusi serta program studi. 

6. Peningkatan brand image institusi melalui penguatan program unggulan 

7. Penguatan program internasional. 

8. Peningkatan prestasi nasional dan internasional mahasiswa. 

9. Peningkatan kemampuan berbahasa asing. 

10. Peningkatan kemampuan softskill mahasiswa. 
11. Peningkatan dan penguatan karakter mahasiswa. 

 
Strategi Tujuan 2: 

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 
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1. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan, magang dan program 

pertukaran dosen. 
2. Meningkatkan jumlah dosen S-2 dan S3 yang sesuai dengan kebutuhan program 

studi melalui tugas belajar dan penerimaan baru. 
3. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki jenjang akademik lektor kepala dan 

professor. 

4. Pengembangan program peningkatan kompetensi  tenaga kependidikan dan 

tenaga non kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi pada bidang yang 

relevan. 

5. Pengembangan sistem kepegawaian dan evaluasi sistem penilaian kinerja 

karyawan dan dosen yang sesuai dengan kondisi Darmajaya. 

6. Pengembangan model analisis jabatan dan penempatan personil yang tepat. 

7. Menciptakan sistem penghargaan yang memungkinkan keseimbangan dalam tri 

dharma perguruan tinggi.  

8. Mengembangan suasana kondusif dalam rangka peningkatan kinerja dosen dan 

karyawan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 

9. Menyediakan fasilitas untuk menunjang upaya karyawan dan dosen dalam 

meningkatkan keterampilan dan membangun jaringan dengan stakeholder. 

10. Mengimplementasikan budaya organisasi (takwa, heart, ethic) dan budaya kerja 

(brillian, emphaty, synergy, trustworthy) sebagai dasar dalam interaksi tridarma 

perguruan tinggi. 

11. Meningkatkan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bahan ajar, dan metode pengajaran. 

12. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran. 

 
Sasaran Strategis: 

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta tenaga non 

kependidikan. 

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

3. Peningkatan kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan. 
 
Strategi Tujuan 3: 

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Melakukan pengembangan model pembelajaran berbasis hasil penelitian dengan 

berbagai pendekatan. 

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

3. Melakukan pemetaan bidang keahlian dosen sesuai pendidikan dan minat dosen 

dalam penelitian yang memiliki relevansi dalam mendukung pembelajaran unggul. 

4. Merancang dan memetakan potensi penelitian yang mendukung peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

5. Membentuk pusat kajian penelitian atau grup riset sebagai wadah peneliti dosen 

dalam berbagi pengetahuan dan diskusi tentang topik atau ide penelitian terbaru. 

6. Optimalisasi event atau kegiatan penelitian yang menumbuh kembangan potensi 

penelitian mahasiswa yang berorientasi kompetensi bidang ilmu dan berguna 

dalam mendukung pembelajaran unggul. 

7. Mengembangkan program peningkatan suasana akademik dan penelitian yang 

kondusif. 

8. Pembentukan dan pengembangan badan pengembangan dan pelitian (Balitbang) 

untuk pemanfaatan aset sebagai alternatif revenue selain perkuliahan. 

9. Membuat kebijakan dan peraturan dalam rangka meningkatkan keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian dosen. 

10. Mengembangkan dan meningkatkan inovasi penelitian dalam rangka memotivasi 

mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian. 

11. Pengembangan hasil karya dosen dan mahasiswa dalam bentuk buku ajar dan 

bahan ajar. 

 
Sasaran Strategis:  
 
Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

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. 

3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 
 
 
Strategi Tujuan 4: 

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Menyusun roadmap penelitian sebagai arah dalam menentukan topik penelitian 

yang sesuai dengan keunggulan darmajaya. 

2. Pembentukan dan pengembangan badan pengembangan dan pelitian (Balitbang) 

untuk pemanfaatan aset sebagai alternatif revenue selain perkuliahan. 

3. Membentuk pusat kajian penelitian atau grup riset sebagai wadah peneliti dosen 

dalam berbagi pengetahuan dan diskusi tentang topik atau ide penelitian terbaru. 

4. Mempersiapkan berbagai kegiatan penelitian yang diperlukan atau topik riset 
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berdasarkan isu terkini. 

5. Pengembangan riset unggulan yang mampu memecahkan masalah stakeholder 

dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. 

6. Penyelenggaraan penelitian yang berorientasi luaran yang dapat memecahkan 

permasalahan di masyarakat dan stakeholder terkait serta berkontribusi bagi ilmu 

pengetahuan. 

7. Peningkatan jumlah kualitas dan kuantitas kerjasama penelitian dengan dunia 

industri, pemda, perguruan tinggi dalam dan luar negeri dalam peningkatan 

kompetensi dosen dalam penelitian. 

8. Menjalin kerjasama dengan industri dan stakeholder dalam penggunaan hasil 

penelitian. 

9. Mengidentifikasi kebutuhan dunia kerja dan pengguna dalam pemanfaatan hasil 

penelitian. 

10. Meningkatkan suasana akademik penelitian melalui pertemuan ilmiah berbagai 

disiplin ilmu. 

11. Pengembangan produk penelitian yang berpotensi HKI, paten sederhana, buku, 

dan paten komersial. 

12. Pelaksanaan pelatihan pendampingan penelitian untuk meningkatkan kapasitas 

dosen sebagai peneliti. 

13. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi dana, seperti DIKTI, 

Kopertis, Kemenristek, dan kementerian-kementerian lainnya yang sesuai dengan 

bidang ilmu. 

14. 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. 

 
Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas riset unggulan. 

2. Peningkatan relevansi penelitian. 

3. Peningkatan link penelitian dengan proses pembelajaran. 

4. Penguatan dan revitalisasi kelompok/pusat penelitian. 

5. Meningkatkan kontribusi penelitian dalam memecahkan masalah stakeholder. 
6. Peningkatan sumber dana institusi melalui penelitian. 

 
Strategi Tujuan 5:  

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 
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1. Menyusun roadmap pengabdian pada masyarakat sebagai arah dan tujuan dalam 

menentukan potensi pengabdian pada masyarakat yang dapat diraih. 

2. Melaksanakan workshop dan pelatihan penyusunan proposal pengabdian pada 

masyarakat yang berpotensi unggulan lokal dan nasional. 

3. Melaksanakan kerjasama yang sinergis dan relevan yang berpotensi untuk 

pengembangan dan peningkatan pengabdian pada masyarakat. 

4. Optimalisasi peran dan fungsi pusat kajian dan pusat layanan pengabdian dalam 

rangka keberlanjutan pemberian pendampingan pengabdian pada masyarakat. 

5. Optimalisasi tenaga kepakaran yang dimiliki oleh institusi dalam memberikan arah 

tujuan dan manfaat kepada masyarakat pengguna.  

6. Pengembangan mutu luaran kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui 

kebijakan dan aturan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. 

7. Mengembangkan program pembinaan UMKM dan desa tertinggal sebagai bentuk 

pengabdian dalam meningkatkan mutu potensi daerah yang dimiliki.  

8. Meningkatkan jumlah artikel ilmiah pengabdian yang memiliki relevansi dalam 

pemecahan permasalahan masyarakat dan pengembangan pembangunan daerah. 

9. Melakukan perluasan kajian pengabdian pada masyarakat sebagai upaya 

menggali potensi masyarakat dan pembangunan daerah. 

 
Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan mutu luaran program pengabdian pada masyarakat. 

2. Pengembangan program pengabdian masyarakat. 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemitraan dengan industri, UMKM, 

pemda/stakeholder terkait. 

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

masyarakat. 
5. Pengintegrasian program pengabdian pada masyarakat dengan kepakaran 

perguruan tinggi dan potensi unggulan daerah. 
 
Strategi Tujuan 6:  

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Melakukan roadmap  pengabdian  yang dapat memecahkan permasalahan di 

masayarakat melalui penelitian. 

2. Melaksanakan kerjasama yang sinergis dan relevan yang berpotensi untuk 

pengembangan dan peningkatan pengabdian pada masyarakat. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan 
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tema yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program 

yang kontinyu. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan 

pengabdian pada masyarakat. 

5. Pengembangan dan inventarisasi kebutuhan masyarakat dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan program praktek kerja pengabdian 

pada masyarakat. 

6. Mengembangkan program penumbuhan jiwa kemadirian/wirausaha dan 

kemampuan manajerial sivitas akademika dengan mendirikan inkubator bisnis. 

7. Penyelenggaran pelatihan pendampingan pengabdian pada masyarakat dalam 

meningkatkan kapasitas dosen sebagai pengabdi. 

8. Melakukan publikasi hasil pengabdian pada masyarakat pada media dan jurnal 

yang relevan. 

9. Pengembangan dan optimalisasi peran inkubator bisnis dan teknologi dan peranan 

pusat layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas riset yang memecahkan permasalahan di 

masyarakat. 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama pengabdian pada masyarakat 

(PkM). 

3. Peningkatan relevansi pengabdian pada masyarakat. 
4. Peningkatan optimalisasi program praktek kerja pengabdian pada masyarakat 

(PKPM) dan kewirausahaan. 

Strategi Tujuan 7:  

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan kerjasama dengan institusi lain serta 

meningkatkan jumlah MOU menjadi MOA untuk peningkatan pendapatan. 

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kepakaran sumber daya manusia Darmajaya. 

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

dan bereputasi. 

4. Mengembangkan dan mengoptimalkan program kerjasama dengan pemerintah 

daerah dan pusat, organisasi profesi serta industri. 

5. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi asing dalam 

rangka pengakuan secara internasional dan pembukaan program twinning dan 
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dual degree. 

6. Mengoptimalkan penjalinan simetrikal dan sinergis dengan PT/lembaga riset 

dalam/luar negeri. 

7. Meningkatkan status akreditasi institusi dan program studi. 

8. Meningkatkan status Institut menjadi Universitas. 

9. Pengembangan dan peningkatan penggalian dana non konvesional melalui 

pendayagunaan kepakaran, usaha komersial, dan lain-lain. 

10. Mengembangkan sistem desentralisasi kewenangan pencarian dana baru kepada 

unit-unit kerja. 

11. Membangun aturan dan prosedur kerjasama yang baku bagi sivitas akademika 

Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

Sasaran Strategis: 
Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan reputasi dan pengakuan stakeholder terhadap institusi dan program 

studi. 

2. Peningkatan brand image. 

3. Peningkatan jumlah kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan 

pendapatan. 

Strategi Tujuan 8:  

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Mengembangkan sistem tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). 

2. Melakukan pengembangan dan restruktur organisasi yang mampu meningkatkan 

kinerja organisasi. 

3. Melakukan pengembangan sistem manajemen organisasi dan evaluasi sistem 

penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicator yang sesuai dengan kondisi 

Darmajaya. 

4. Melakukan pengembangan model analisis jabatan dan penempatan personil yang 

tepat. 

5. Melakukan pengembangan dan implementasi sistem jaminan kualitas (Quality 

Assurance). 

6. Mengembangkan suasana kerja yang kondusif dalam rangka peningkatan kinerja 

Darmajaya. 

7. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka meningkatkan layanan secara 

organisasi kepada civitas akademika dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi. 

8. Mengimplementasi budaya kerja dan budaya organisasi yang dimiliki oleh IIB 



 

Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018    13 
 

Darmajaya sebagai dasar dan budaya aktifitas tridarma perguruan tinggi yang 

dikenal dengan instilah THE BEST (takwa, heart, ethic, brilliant, empathy, synergy, 

trustworthy). 

9. Melakukan pengembangan dan penerapan sistem monitoring dan evalausi bidang 

akademik. 

10. Mengimplementasikan dan mengoptimalisasi sistem standar ISO 9001:2015, pada 

bisnis proses Darmajaya.  

11. Melakukan integrasi sistem ISO dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 

(SPME). 

12. Mengembangan sistem dan manajemen kelembagaan pendukung program 

unggulan dan program internasional Darmajaya yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna dan perkembangan terkini. 

13. Melakukan pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan evaluasi serta 

penilaian kinerja organisasi melalui kegiatan audit internal dan eksternal. 

Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan efisiensi dan produktifitas institusi. 

2. Penerapan tata pamong yang baik dalam sistem manajemen dan kinerja. 

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. 

4. Peningkatan suasana dan kenyamanan kerja yang kondusif. 
 
Strategi Tujuan 9:  

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Mengembangkan sistem pengambilan keputusan yang berbasis data teknologi 

informasi. 

2. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi bandwidth yang sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan tridarma perguruan tinggi. 

3. Mengembangkan program pelatihan kemampuan sivitas akademika dalam 

penggunaan TIK. 

4. Membangun sistem informasi terpadu yang dapat menyediakan informasi yang 

komprehensif, akurat, benar dan kosisten serta dapat diakses dengan cepat, 

mudah dan selalu tersedia. 

5. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis TIK, dengan memanfaatkan 
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multi learning source, e-learning, dan multimedia. 

6. Mengembangkan sistem e-library dan repository yang menyediakan koleksi dan 

dapat diakses secara online. 

7. Meningkatkan sarana dan prasarana TIK yang sesuai dengan kebutuhan tridarma 

dan  memanfaatkan secara maksimal sistem TIK dengan didukung oleh access 

point (hot spot, wireless, laboratorium).  

8. Mengembangkan sistem informasi yang up to date dan merupakan salah satu 

sumber informasi bagi sivitas akademika. 

Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

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

informasi yang dihasilkan. 

2. Peningkatan kompetensi civitas akademika di bidang teknologi informasi. 

3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi di bidang pembelajaran. 
 
 
Strategi Tujuan 10:  

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Melakukan re-engineering proses bisnis dan tata kelola. 

2. Melakukan peningkatan efisiensi internal proses penyelenggaran proses 

pembelajaran. 

3. Melakukan optimalisasi peran ikatan alumni dengan menjalin kerjasama yang 

sinergis dan kompetitif serta competence dalam memberikan dukungan terhadap 

peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa. 

4. Melakukan penataan dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana pendidikan 

yang mendukung suasana akademik. 

5. Meningkatkan dan memperbaiki fasilitas kampus sebagai upaya menciptakan 

suasana yang nyaman bagi civitas akademika. 

6. Meningkatkan interaksi dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen 

melalui berbagai penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik. 

7. Meningkatkan peran e-library dalam meningkatkan jumlah kunjungan pustaka 

elektronik. 

8. Menyelenggarakan program unggulan dan program internasional. 

9. Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam efektifitas layanan 

akademik dan non akademik. 

10. Pengembangan dan implementasi tata kelola keuangan, SDM dan manajemen 

aset dan logistik. 
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11. Pemenuhan dan tersedianya perangkat pembelajaran unggul melalui pengadaan 

perangkat pembelajaran yang sesuai perkembangan terkini. 

12. Mengembangkan dialog dan hubungan sinergis antar sivitas akademika. 

13. Meningkatkan interaksi antara sivitas akademika dengan mahasiswa dalam rangka 

meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik. 

Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas mahasiswa. 

2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan program. 

3. Peningkatan kepuasan stakeholder terhadap layanan. 

4. Peningkatan efisisensi dan produktifitas pembelajaran yang unggul. 

5. Peningkatan fungsi dan optimalisasi sistem tata pamong dan penjaminan mutu. 

6. Peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi. 

7. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan akses sistem infoemasi 

darmajaya. 

8. Meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik. 

Strategi Tujuan 11: 

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas meliputi: 

1. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana.  

2. Melakukan pengembangan dan standarisasi sistem tata kelola keuangan, sumber 

daya manusia dan manajemen aset dan logistik melalui pengembangan sistem 

informasi keuangan, sumber daya manusia dan manajemen aset yang sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan. 

3. Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip resource 

sharing di Darmajaya. 

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

pendidikan. 

5. Pengembangan Sub Business Unit (SBU) sebagai sumber pendapatan selain dari 

mahasiswa. 

6. Mengembangkan inovasi sarana dalam memberikan kemudahan memperoleh 

informasi. 

Sasaran Strategis:  

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan 
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2008-2012 

2013-2017 

kebutuhan. 

2. Peningkatan dan optimalisasi sistem tata kelola keuangan, SDM dan manajemen 

aset dan logistik. 

3. Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana. 

4. Peningkatan perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa. 

Mekanisme kontrol pencapaian 
Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. Kesesuaian implementasi 

Renstra IIB Darmajaya dengan hasil yang dicapai berdasarkan pengembangan yang 

dilakukan melalui kegiatan atau program yang dicanangkan setiap tahun pada setiap unit 

kerja tidak terjadi penyimpangan. Untuk keperluan tersebut pada Renstra disusun 

indukator kinerja beserta target target capaian untuk setiap tujuan (lampiran 1.4 Renstra 

2018-2022) kemudian menurunkan pada fakultas, jurusan/program studi, biro/bagian/unit 

dalam bentuk Key Perfomance Indicator (KPI). Pada level institusi indikator capaian-

capaian disusun menggunakan balance score card. Secara umum tonggak-tonggak 

capaian (milestones) IIB Darmajaya ditunjukkan pada gambar 1.4. Capaian pada bulan 

September tahun 2018 ini IIB Darmajaya berada dalam cluster 3 pemeringkatan Dikti 

dengan peringkat 240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.4 Milestones capaian IIB Darmajaya 2008-2017 

 

1.3  Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Dan Penggunaannya 

Sebagai Acuan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Darmajaya. 

 

 1.3.1 Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Darmajaya. 

 

 
ISO 9001:2015, Cluster 

Madya Penelitian dan PkM, 
Prodi terakreditasi A dan B 

ISO 9001:2008, 
59 terbaik nasional SPMI 
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Visi, misi, tujuan dan sasaran IIB Darmajaya yang telah disosialisasikan baik internal 

kepada seluruh sivitas akademika maupun eksternal pada segenap alumni, pengguna 

alumni dan masyarakat luas. Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan IIB 

Darmajaya dilakukan secara langsung melalui pertemuan dan tidak langsung 

menggunakan media. Pada tabel 1.1 menunjukkan bentuk sosialisai visi misi secara 

langsung melalui pertemuan beserta sasarannya.  

Sosialisasi VMTS melalui media menggunakan: 

1. Website http://www.darmajaya.ac.id dengan sasaran pihak internal dan eksternal 

(gambar 1.5). 

2. Standing banner yang diletkakan di tempat-tempat strategis lingkungan kampus 

dengan sasaran civitas akademika dan tenaga kependidikan melalui  

3. Foster di tiap-tiap ruangan dengan sasaran civitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 
Tabel 1.1 Bentuk Sosialisasi Dan Sasarannya 

No Bentuk Kegiatan Jadwal Sasaran 
1 Orientasi mahasiswa 

baru (gambar 1.6) 
Setiap tahun Mahasiswa baru 

2 Parent Day (gambar 
1.7) 

Setiap tahun Orang tua/wali mahasiswa baru 

3 Rapat dosen awal 
semester (gambar 
1.8) 

Setiap awal 
semester 

Dosen tetap dan dosen tidak 
tetap 

4 Coffe Morning 
(gambar 1.9) 

Sebulan sekali Dosen  dan tenaga kependidikan 

5 Kegiatan-kegiatan 
yang mengikut 
sertakan stakeholder 
eksternal (gambar 
1.10) 

Setiap tahun Stakeholde eksternal 

 

Visi Misi IIB Darmajaya disosialisasikan secara sistimatis dan 
berkelanjutan kepada stakeholder internal dan eksternal 
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Gambar 1.5 Sosialisasi VMTS di website 

 

 
Gambar 1.6 Sosialisasi VMTS saat orientasi mahasiswa baru 

 

 
Gambar 1.7 Sosialisasi VMTS pada kegiatan parent day 
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Gambar 1.8 Sosialisasi VMTS pada rapat rutin dosen 

 
Gambar 1.9 Sosialisasi VMTS pada kegiatan coffe morning 

 

 
Gambar 1.9 Sosialisasi VMTS kepada stakeholder eksternal 

 

Pahamnya pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap visi misi IIB Darmajaya 
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merupakan pilar untuk bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran. Sosialisasi visi misi 

merupakan tanggung jawab bersama civitas akademika. Agar sosialisasi dilaksanakan 

berkelanjutan dan tersistem, survey dilaksanakan oleh Biro Lembaga Penjaminan Mutu 

dan Pelaporan (LPMP) (Lampiran 1.5 Laporan survey pemahaman visi misi). Pada 

gambar 1.11, 1.12 dan 1.13 menunjukkan hasil survey pemahaman visi misi. 

 
Gambar 1.11 Hasil survey pemahaman visi misi oleh mahasiswa 

 

 
Gambar 1.12 Hasil survey pemahaman visi misi oleh dosen dan karyawan 

 

 
 

Gambar 1.13 Hasil survey pemahaman visi misi oleh stakeholder 
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Bentuk pemahaman lain segenap civitas akademika terhadap visi misi adalah capaian- 

capaian antara lain: 

- Meningkatnya peringkat perguruan tinggi versi Kemenristek Dikti pada cluster 3 

peringkat 240. 

- Meningkatnya kinerja dosen melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan. 

- Meningkatnya hasil pembelajaran serta penelitian-penelitian mahasiswa telah 

sesuai dengan kurikulum. 

 
 
1.3.2 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Darmajaya Serta Strategi Pencapaiannya Sebagai 

Acuan Semua Unit Dalam Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dan/Atau 
Rencana Kerja. 

 

 
 

Visi, misi, tujuan dan sasaran IIB Darmajaya serta strategi pencapaiannya dijadikan dasar 

dalam penyusunan Renstra Institusi. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan sumber acuan 

dalam penyusunan rencana kerja Fakultas dan Program Studi serta seluruh unit yang ada 

dalam lingkungan IIB Darmajaya sebagaimana tertuang dalam Statuta pasal 43. Rencana 

kerja tiap-tiap unit disusun setiap 1 tahun akademik yang disebut Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT).  

 

Masing-masing tujuan serta strategi pada Renstra dibagi-bagi kepada Wakil Rektor I, II, III 

dan IV sebagai penanggung jawab. Selanjutnya strategi pencapaian dijabarkan dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan selama 1 tahun pada tiap tiap unit berikut anggarannya. Pada 

gambar 1.14 dan 1.15 menunjukkan contoh implementasi penyusunan rencana kerja. 

 

Visi Misi IIB Darmajaya dijadikan acuan penjabaran Renstra dan 
program kerja pada semua unit   
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Gambar 1.14 Pembagian penanggung jawab strategi  

 

 
Gambar 1.15 Penjabaran kegiatan 

 
RKAT tiap unit disusun dalam kegiatan rapat kerja. Rapat kerja diadakan dalam beberapa 

tahapan, mulai dari usulan, perbaikan dan diputuskan. Pada gambar 1.16 

mengilustrasikan suasana rapat kerja tahunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.16 Suasana Rapat Kerja Tahunan 
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