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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Selayang Tentang Kopertis Wilayah VIII/LDIKTI Wilayah VIII
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dan selanjutnya disingkat dengan Kopertis
merupakan satuan kerja pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan
terhadap Perguruan Tinggi Swasta di suatu wilayah dan selanjutnya disingkat dengan PTS.
Satuan kerja Kopertis dipimpin oleh seorang Koordinator dan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi bertanggung jawab kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.
Berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor: 0227/O/1975 tanggal 20 Oktober 1975
tentang pembagian wilayah kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi di seluruh wilayah Indonesia terbagi menjadi 7 (tujuh) wilayah kerja.
Khusus untuk Kopertis Wilayah VIII meliputi seluruh PTS yang berdomisili di Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Provinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tengara Timur, bahkan seluruh PTS di Wilayah Provinsi TimurTimur tatkala masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia.
Memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan
dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab perguruan tinggi swasta
melaksanakan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dikembangkan kemampuan
perguruan tinggi swasta berlandaskan pola pendidikan nasional dengan memperhatikan ciriciri khas masing-masing perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, untuk mencapai maksud
tersebut di atas, perlu dilaksanakan peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi swasta
sesuai dengan pertumbuhan dan pengembangan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi
negeri.
Selanjutnya, dalam rangka menyikapai dan penyesuaian dengan perkembangan di
bidang pengelolaan perguruan tinggi, khususnya PTS agar semakin terarah dan berkualitas,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor: 42 Tahun 2013
tanggal 05 April 2013 Wilayah Kerja Kopertis terbagi menjadi 14 (empat belas) wilayah.
Adapun 14 (empat belas) wilayah tersebut meliputi;
1)

Kopertis Wilayah I di Medan (Sumatra Utara);

2)

Kopertis Wilayah II di Palembang (Sumatra Selatan, Lampung dan Bengkulu);

3)

Kopertis Wilayah III di Jakarta (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta);

4)

Kopertis Wilayah IV di Bandung (Jawa Barat dan Banten);

5)

Kopertis Wilayah V di Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta);
5

6)

Kopertis Wilayah VI di Semarang (Jawa Tengah);

7)

Kopertis Wilayah VII di Surabaya (Jawa Timur);

8)

Kopertis Wilayah VIII di Denpasar (Bali, NTB dan NTT);

9)

Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara);

10) Kopertis Wilayah X di Padang (Sumatra Barat, Riau dan Jambi);
11) Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin (Kalimantan Selatan, kalimantan Barat, Kalimantan
Timur dan Kalimantan Tengah);
12) Kopertis Wilayah XII di Ambon (Maluku, Maluku Utara);
13) Kopertis Wilayah XIII di Daerah Istimewa Aceh
14) Kopertis Wilayah XIV di Papua.
Selanjutnya sebagai gambaran perjalanan Kopertis Wilayah VIII, bahwa ketika baru
mulai berdiri, hanya menaungi 17 (tujuh belas) PTS dan tersebar di 3 (tiga) provinsi. Tujuh
belas PTS tersebut berada dan tersebar di Provinsi Bali sebanyak 10 (sepuluh) PTS, di
Provinsi Nusa Tenggara Barat 4 (empat) PTS dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 (Tiga)
PTS. Setelah berjalan kurang lebih 17 tahun, terjadi peningkatan jumlah PTS secara
signifikan, yakni menjadi 68 PTS dengan penyebaran di Provinsi Bali 28 (dua puluh delapan)
PTS, di Provinsi Nusa Tenggara Barat 21 (dua puluh satu) PTS, di Provinsi Nusa Tenggra
Timur 17 (tujuh belas) PTS dan Provinsi Timor Timur 2 (dua) PTS. Hingga tahun 2015
jumlah PTS telah mencapai 162 (seratus enam puluh dua) PTS.

1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Kopertis VIII meliputi wilayah kerja
Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Propinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) dan sampai dengan tahun 2015 memiliki sebanyak 162 PTS. Seluruh PTS tersebut
terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Universitas, 6 (enam) Institut, 5 (lima) Politeknik, 90
(sembilan puluh) Sekolah Tinggi dan 30 (tiga puluh) Akademi. Sebanyak 57 PTS berada di
Provinsi Bali, 53 PTS berada di Provinsi NTB dan 52 di Provinsi NTT.
Jumlah dosen PNS dpk sebanyak 734 orang dan dosen yayasan sebanyak 5.949 orang
dengan sebaran 24 orang bekualifikasi guru besar (Profesor), 550 orang berkualifikasi Lektor
Kepala, 1.289 orang berkualifikasi Lektor dan 1.415 Orang berkualifikasi assisten ahli.
Sedangkan jenjang pendidikan dosen dengan sebaran 277 orang Doktor (S3), 4.116 orang
Magister (S2), 1.456 orang sarjana (S1), 91 orang sarjana (D4), dan masih 8 orang diploma
(D3) Sedangkan untuk pendidikan SP1 sebanyak 17 orang dan 3 orang SP2, serta 40 orang
berpendidikan profesi. Jumlah penerima tunjangan sertifikasi dosen (serdos) sampai tahun
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2015 sebanyak 1.423 orang, sedangkan jumlah dosen yang sedang studi lanjut sebanyak 84
orang dengan sebaran studi di luar negeri sebanyak 80 orang dan dalam negeri 64 orang.
Kondisi akreditasi intiusi dan program studi sampai tahun 2015 adalah sebanyak 27
PTS sudah terakreditasi institusi dengan nilai B sebanyak 6 PTS dan nilai C sebanyak 21
PTS. Program studi yang sudah terakreditasi sebanyak 508 Prodi dengan sebaran nilai A
sebanyak 5 Prodi, nilai B sebanyak 179 Prodi dan nilai C sebanyak 324 Prodi. Dengan
demikian, masih 135 PTS belum terakreditasi isntitusinya, dan sebanyak 209 Prodi belum
terakreditasi. Padahal berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan
semua prodi dan institusi atau perguruan tinggi sudah harus terakreditasi paling lambat tgl 14
Agustus 2014.

1.2.2 Permasalahan
Memperhatikan cakupan Kopertis Wilayah VIII meliputi 3 (tiga) provinsi dengan
kondisi geografis terbagai dalam beberapa pulau dan keberadaan PTS menyebar di berbagai
pulau tersebut, tentu timbul beragam permasalahan. Adapun permasalahan tersebut dapat
dirumuskan seperti berikut ini.
1)

Keberadaan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII terutama di wilayah provinsi
NTT menyebar hampir di semua pulau, sehingga pelaksanaan wasdalbin membutuhkan
waktu yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan PTS yang
sebarannya pada satu provinsi dan satu pulau.

2)

Kultur masyarakat di masing masing provinsi relatif berbeda dan memiliki ciri yang
khas, sehingga dalam pelaksanaan wasdalbin diperlukan beragam upaya dan
pendekatan.

3)

Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai motor utama penyelenggara
pendidikan tinggi masih memerlukan peningkatan terutama di dalam penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi
Terwujudnya Fasilitasi dan Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Secara
Optimal Menuju Perguruan Tinggi yang Sehat dan Berkualitas.

2.2 Misi
a. Meningkatkan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan
komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pemetaan mutu pendidikan tinggi dalam mendukung
penyelenggaraan pendidikan tinggi transparan, akuntabel dan efektif;
c. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu
eksternal secara regular baik akademik maupun non akademik agar mengasilkan luaran yang
bermutu.
d. Meningkatkan pengelolaan data dan Infomasi di bidang mutu pendidikan tinggi dalam
mendukung pelayanan publik.

2.3 Tujuan Strategis
Dalam mewujudkan visi dan misi Kopertis Wilayah VIII sebagaimana telah diuraikan di
atas, maka dapat dirumuskan tujuan strategis seperti berikut ini:
"Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTS Kopertis
Wilayah VIII dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada pemangku
kepentingan secara optimal"

2.4 Sasaran Strategis
Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai
dengan perjanjian kinerja tahun 2015-2019 dalam rangka menyelesaikan permasalahanpermasalahan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis (2015-2018) tersebut adalah
seperti berikut ini.
a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan PT di lingkungan Kopertis Wilayah
VIII;
b. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII;
c. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PTS di lingkungan
Kopertis Wilayah VIII;
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d. Mendorong peningkatan produktivitas penelitian tenaga edukasi dan mahasiswa PTS di
lingkungan Kopertis Wilayah VIII; dan
e. Mendorong kemampuan inovasi dan kreativitas mahasiswa PTS di lingkungan Kopertis
Wilayah VIII.
Sasaran strategis (2019) berbeda hanya pada bagian nama organisasi karena Kopertis Wilayah VIII
berubah menjadi LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah VIII, sasaran
tersebut adalah seperti berikut ini:
a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan PT di lingkungan LLDIKTI Wilayah
VIII;
b. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII;
c. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PTS di lingkungan
LLDIKTI Wilayah VIII;
d. Mendorong peningkatan produktivitas penelitian tenaga edukasi dan mahasiswa PTS di
lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII;
e. Mendorong kemampuan inovasi dan kreativitas mahasiswa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah
VIII.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, LANDASAN REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan
a. Meningkatkan kualitas wawasan dan pemahaman penyelenggara pendidikan tinggi di PTS
terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah;
b. Meningkatkan ketaat-asasan penyelenggara pendidikan tinggi di PTS dalam rangka
meminimumkan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap regulasi;
c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh elemen penyelenggara pendidikan tinggi di
PTS terhadap berbagai upaya pembinaan dan pengendalian yang telah diberikan oleh
pemerintah.

3.2 Strategi Kebijakan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kopertis yakni pengawasan, pengendalian dan
pembinaan, maka strategi kebijakan dapat disajikan seperti berikut ini:
a.

Mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan PTS di lingkungan
LLDIKTI Wilayah VIII;

b.

Mendorong peningkatan kualitas PTS sehat agar tercipta atmosfir akademik yang kondusif;

c.

Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PTS di lingkungan
LLDIKTI Wilayah VIII;

d.

Mendorong peningkatan jumlah penelitian, publikasi nasional dan internasional bagi tenaga
edukatif;

e.

Mendorong peningkatan inovasi dan kreatifitas mahasiswa menuju kemandirian; dan

f.

Mendorong terwujudnya tata kelola yang akuntabel, transparan serta kualitas layanan dan
dukungan yang tinggi pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII.

3.3 Landasan Regulasi
Dalam rangka mewujudkan rencana strategis (renstra) menjadi dasar merumuskan
kegiatan operasional teknis, maka acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang
berlaku seperti berikut ini.
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
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e. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen;
f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun
1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap;
h. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta;
i. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan dan Penjabutan Izin
Akademi Komunitas;
j. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
k. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
l. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat
Profesi Pendidikan Tinggi;
m. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi;
n. Permendikbud Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN
serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS;
o. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemristekdikti Tahun
2015-2019; dan
p. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
q. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019
r. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi

3.4 Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Permenristekdikti No 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan Sekretariat Pelaksana tipe B. Susunan
organisasi Sekretariat LLDIKTI Wilayah VIII : Ir. Anak Agung Ngurah Rai Indra Wardana, MT
adalah sebagai berikut:

a. Kepala Bagian Umum, Drs I Wayan Suarjaya, MAP dan terdiri atas tiga sub bagian yaitu:
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran : I Gusti Ayu R. Rumanti, SE
2. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana : Ketut Sujana, S.Sos.,
MAP
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara : Dra. Putu Anggraeni Sri
Adnyani, MM
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b. Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi: Drs. I Made Gunawan Swarnaya yang
terdiri atas dua sub bagian yaitu:
1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan : Drs. I Gede Githa Dharma Husada, M.Si
2. Kepala Sub Bagian Informasi dan Kerjasama : Made Adi Kartika Yasa, ST

c. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya : Made Kresnawan, SS., MM
yang terdiri atas dua Sub Bagian yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan : I Wayan Sudarma, S.Sos., MAP
2. Kepala Sub Bagian Sumber Daya : Pande Putu Suryadinata, S.Si., M.Par

d. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kopertis Wilayah VIII
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3.5 Garis Besar Kebijakan Mutu
3.5.1 Pernyataan Mutu
Pernyataan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII sebagai berikut.
“LLDIKTI Wilayah VIII berkomitmen dan konsisten untuk memberi layanan
yang berkualitas menuju perguruan tinggi yang sehat”
3.5.2 Isi Kebijakan
LLDIKTI Wilayah VIII berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhkan
stakeholder dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu melalui
perbaikan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen akan:
a. meningkatkan kepuasan stakeholders melalui peningkatan mutu kegiatan
administrasi serta pelayanan yang memadai;
b. menyediakan personel dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk
memberikan kontribusi optimal pada pelayanan untuk fasilitasi peningkatan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja;
c. meningkatkan mutu serta manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja
dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas;
d. meningkatkan

kerjasama

dengan

lembaga

terkait

sebagai

bagian

pengembangan dan peningkatan mutu organisasi serta promosi organisasi;
e. menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai untuk menunjang kegiatan
administrasi serta pelayanan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan
tinggi di wilayah kerja;
f. memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam
menunjang pertanggungjawaban kegiatan administrasi serta pelayanan dalam
rangka pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerja.

3.5.3 Model Manajemen Mutu
Sistem manajemen mutu LLDIKTI Wilayah VIII dirancang, dilaksanakan, dan
ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan mengacu
pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta
Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam hal ini setiap Kopertis /

LLDIKTI wajib menyusun Peta Proses Bisnis dan SOP.

Pendekatan yang

digunakan dan menjadi dasar penyusunan Proses Bisnis tersebut adalah
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manajemen proses bisnis. Menurut pendekatan ini, penyusunan proses bisnis
merupakan suatu siklus. Siklus dimaksud adalah sebagai berikut.

Dalam siklus tersebut, penyusunan proses bisnis diawali dengan aktivitas Analisis
Kebutuhan, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas Perancangan dengan
menggunakan Pemodelan Proses. Apabila penyusunan dan pengembangan model
telah selesai dan telah mememuhi prinsip-prinsip penyusunan, maka Proses Bisnis
harus dapat terimplementasi dengan baik untuk dapat diketahui manfaat dan
keberhasilannya. Setelah teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan selama
implementasi, selanjutnya dilakukan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku dan
pemberlakuan di Unit Kerja. Pemberlakuan dilakukan dengan dukungan
infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selanjutnya Proses Bisnis yang
terbentuk dilakukan pemantauan secara berkesinambungan dan evaluasi
berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk mengukur efektivitas dan kehandalannya.
Peta Proses Bisnis tersebut digunakan oleh LLDIKTI Wilayah VIII untuk dasar
penataan organisasi, penyusunan dan perbaikan SOP, standar pelayanan publik
dan analisis jabatan. Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan
efektifitas, berorientasi pada pelanggan, kejelasan dan kemudahan, keselarasan,
keterukuran, dinamis, kepatuhan dan kepastian hukum. Penyusunan SOP
dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. identifikasi kebutuhan; c. analisis
kebutuhan; d. penulisan; e. verifikasi dan uji coba; f. pelaksanaan; g. sosialisasi; h.
pelatihan dan pemahaman; dan i. pemantauan dan evaluasi seperti siklus berikut.
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Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP pada LLDIKTI Wilayah VIII
dilakukan oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana,
dalam hal ini oleh Tim Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII. Pemantauan dan
evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP dimaksud dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP
menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan Peta Proses Bisnis dan SOP.

3.6 Organisasi Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII
Kedudukan Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII, dalam stutur organisasai
LLDIKTI Wilayah VIII diletakkan di bawah koordinasi Bagian Akademik,
Kemahasiswaan, dan Sumber Daya. Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII
secara internal bertugas memberikan masukan tentang fasilitasi mutu internal kepada
Sekretaris LLDIKTI Wilayah VIII melalui Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan
dan Sumber Daya pada input dan proses dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu
layanan LLDIKTI Wilayah VIII. Sedangkan secara eksternal Unit Penjaminan Mutu
LLDIKTI Wilayah VIII bertugas memberikan masukan kepada Kepala LLDIKTI
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Wilayah VIII khususnya pada implementasi peningkatan kualitas SPMI dan SPME di
setiap Perguruan Tinggi dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII. Menyusun dan
memberikan rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VIII tentang penjaminan
dan peningkatan mutu dalam aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta memfasilitasi dan mendampingi
Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status
Akreditasi. Struktur organisasi lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut.
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BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2015-2019 maka
ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian
indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKU Kopertis Wilayah VIII dan target yang
akan dicapai pada periode 2015-2019, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Sasaran Program
Meningkatnya kualitas
pembelajaran dan
kemahasiswaan PT di
lingkungan LLDIKTI
Wilayah VIII

No.

Mendorong peningkatan
kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia
LLDIKTI Wilayah VIII

4
5
6

1

Jumlah produk inovasi

2
3

1
2
3
1
2
3
4

Mendorong peningkatan
produktivitas penelitian
tenaga edukasi dan
mahasiswa PTS di
lingkungan LLDIKTI
Wilayah VIII
Mendorong kemampuan
inovasi dan kreativitas
mahasiswa PTS di
lingkungan LLDIKTI
Wilayah VIII

Target
2015 Target
2019

Persentase lulusan bersertifikat
71%
70%
kompetensi dan profesi
Persentase prodi terakreditasi
33%
40%
minimal B
Persentase mahasiswa penerima
1,7%
1,5%
beasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi
13 Orang 10 Orang
APK Perguruan Tinggi
12%
15%
Jumlah Perguruan Tinggi masuk
5
5
top 100 Nasional
Jumlah Perguruan Tinggi
3
3
berakreditasi A (unggul)
Rasio jumlah dosen thd mahasiswa
1:18
1:18
Persentase dosen berkualitas S3
10%
10%
Persentase dosen dengan jabatan
10%
10%
lektor kepala
Persentase dosen dengan jabatan
0,3%
0,3%
guru besar
Persentase dosen bersertifikat
40%
40%
pendidik
Jumlah publikasi internasional
10
10
Jumlah publikasi nasional
125
125
Jumlah penelitian yang
100
100
dimanfaatkan masyarakat
Jumlah HKI yang di daftarkan
307
307
Jumlah Prototipe R & D
6
6
Jumlah Prototipe Industri
3
3

1

4
5
Mendorong peningkatan
kualitas kelembagaan
PTS di lingkungan
LLDIKTI Wilayah VIII

Indikator Kinerja Utama

1
2
3

3

3

Tahun 2018
Persentase
Realisasi
Capaian
30,71%

43,87

40%

100

0,75%

50

4 Orang
20,12%

40
134,13

2

40

0

0

1 : 22
7,5%

122,22
75

10%

100

0,22%

73,33

19%

47,5

0
5

0
4

104

104

50
4
2

16,29
66,67
66,67

1

33,33

Dari tabel 4.1 dapat dilihat capaian indikator LLDIKTI Wilayah VIII tahun 2018 bahwa secara umum
target berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan. Ada
beberapa indikator yang capaiannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan.
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Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan PTS di
Lingkungan Kopertis Wilayah VIII
Terjadinya ketimpangan di dalam tingkat pendidikan yang ada di PT di Lingkungan LLDKTI
Wilayah VIII disebabkan oleh tingkat ekonomi yang tidak merata di masing-masing daerah.
Tantangan yang dihadapi oleh para pengelola pendidikan tinggi sangatlah kompleks sekali, namun
masih patut kita apresiasi atas semangat dan partisipasi mereka dalam mengembangkan dunia
pendidikan tinggi. Demi terwujudnya sasaran ini maka perlu ditetapkan beberapa indikator kinerja
untuk mendukung sasaran tersebut yaitu:
1. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjamin pelaksanaan
sertifikasi kompetensi kerja, pasal 18 menetapkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh
pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga
pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja berupa
sertfikasi kompetensi kerja. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 2018 sebagai penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi meyangkut hal:
(1) meningkatkan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;
(2) menguatkan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
(3) menguatkan kualitas dan profesional anggota BNSP dan lembaganya;
(4) mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi untuk 13 mendapat lisensi dari BNSP; dan
(5) melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang telah diakui secara nasional maupun
internasional dikoordinasikan oleh BNSP.
Kebutuhan akan tenaga kerja teknisi bidang kesehatan yang kompeten dan sesuai dengan standar
industri terus meningkat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VIII bahwa
335 lulusan bersertifikat dan profesi terdiri dari kesehatan 67 mahasiswa, keperawatan 9
mahasiswa dan Ners 259 dari 1.091 yang mengikuti seleksi maka dari capaian persentase 43,87%
masih terbilang kurang efektip dan perlu ditingkatkan kedepannya.

2. Persentase prodi terakrditasi minimal B
Pengelolaan perguruan tinggi (PT) pada masa mendatang dihadapkan pada tantangan yang tidak
ringan, hal ini terjadi karena adanya perubahan paradigma baru yang dipicu dengan
perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan persaingan yang sedemikian ketat, baik dengan
perguruan tinggi yang ada di dalam maupun luar negeri. Untuk menjaga agar perguruan tinggi
tetap berjalan baik, harus mampu menghadapi tantangan tersebut dengan selalu menjaga kualitas
atau mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, sehingga dapat mencapai kesadaran dalam
berbudaya mutu, hal ini bisa diukur melalui perolehan peringkat akreditasi melalui program studi
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unggul. Akreditasi program studi adalah merupakan proses penilaian secara komprehensif
terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk
sertifikat, pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau badan
yang mandiri dan profesional.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab III
mengenai Penjaminan Mutu, khususnya pada pasal 52 dan 53 ayat (4) disampaikan bahwa Sistem
Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi (PT), sehingga dalam rangka
percepatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi swasta di
lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII maka diadakan Bintek pendampingan penyusunan instrument
SPMI. Pelatihan penyusunan dokumen SPMI antara lain menyusun dokumen Kebijakan SPMI,
dokumen Standar dan Manual SPMI, serta penyusunan formulir SPMI utnuk menunjang mutu
akreditasi. Hal ini dapat terlihat perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII
dari 794 prodi yang ada baru terakrediasi B sebanyak 320 prodi dari target 40% di tahun 2018
sudah teralisasi menjadi 40%, dengan capaian 100% walaupun demikian di tahun 2019 harus
dapat ditingkatkan lebih baik agar akreditasi prodi lebih meningkat lagi dan mutu perguruan
tinggi menjadi lebih baik.

3. Persentase mahasiswa penerima beasiswa
Tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
Selain itu, untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah sudah
memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi
setiap tahunnya, LLDIKTI Wilayah VIII setiap tahunnya memperoleh bantuan beasiswa kurang
lebih di tahun 2018 sebanyak 1.950 untuk beasiswa PPA dan sebanyak 414 orang beasiswa
Bidikmisi hal ini tentunya sangat menunjang kelancaran proses belajar mengajar di perguruan
tinggi swasta.

4. Jumlah mahasiswa berprestasi
Tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
Selain itu, untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Dengan demikian,
melalui fasilitasi perguruan tinggi, mahasiswa sebagai insan dewasa harus dapat mengembangkan
potensi secara maksimal agar dapat memenuhi tuntutan sebagaimana diuraikan di dalam tujuan
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pendidikan

tinggi.

Mahasiswa

diharapkan

memiliki

kecerdasan

komprehensif

yang

menyeimbangkan antara hard skills dan soft skills. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa
melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES), akan diseleksi mahasiswa yang
memiliki prestasi unggul dan membanggakan pada ketiga kegiatan tersebut secara selaras dan
seimbang. Dengan diselenggarakannya Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) di
tingkat LLDIKTI Wilayah VIII diharapkan setiap perguruan tinggi melakukan identifikasi dan
memberi penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi unggul dan membanggakan secara
berkesinambungan. Di tahun 2018 LLDIKTI Wilayah VIII menargetkan 10 orang mahasiswa
yang akan bisa ikut di tingkat Nasional namun karena banyak kendala maka hanya 4 orang yang
bisa lolos ke tingkat Nasional sekitar 40% Untuk itu perguruan tinggi diharapkan memiliki
kebijakan yang mendorong pengembangan ketiga kegiatan tersebut.

5. APK perguruan tinggi
Kalau dilihat dari jumlah mahasiswa yang aktif di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII jenjang S1
berdasarkan hasil penelusuran data di laman forlap.ristekdikti.go.id periode tahun anggaran
2017/2018 adalah sebanyak 186.279 orang sedangkan dilihat dari rata-rata penduduk usia 19-23
tahun dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII (Bali, NTB dan NTT) sebanyak 926.020 orang, maka
dapat dikatakan teralisasi 20% dengan capaian 134.13 per tahun minat yang masuk perguruan
tinggi.

Dari kelima indikator kinerja yang dilaksanakan, ada dua indikator kinerja yang telah
memenuhi target yaitu persentase prodi terakreditasi minimal B dan APK perguruan tinggi.
Terdapat tiga indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu persentase lulusan
bersertifikat kompetensi dan profesi, persentase mahasiswa penerima beasiswa dan jumlah
mahasiswa berprestasi.
Sasaran 2. Mendorong Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII
1. Jumlah Perguruan Tinggi masuk TOP 100 Nasional
Sebagai upaya memetakan mutu dan potensi perguruan tinggi di Indonesia,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan pengelompokkan
klasterisasi perguruan tinggi. Pada tahun 2018, performa perguruan tinggi Indonesia dinilai
dari 4 (empat) komponen utama, yaitu:
a) Kualitas SDM;
b) Kualitas Kelembagaan;
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c) Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan; dan
d) Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
Kemenristekdikti menambahkan bahwa pengelompokan/ klasterisasi ini dilakukan
dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan dalam melaksanakan
tridharma, termasuk di dalamnya kesehatan organisasi. Dengan klasterisasi, Kemenristekdikti
dapat menyusun formula yang tepat dalam melakukan pembinaan perguruan tinggi di
Indonesia. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat capaian
Indikator Kinerja ini mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 1
PT terealisasi sebanyak 2 perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah VIII. Capaian ini diperoleh
dengan terpilihnya Universitas Warmadewa dengan urutan nomor 63 masuk Top 100
Nasional dan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) dengan urutan 98 juga terpilih.
Data ini diambil dari Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Untuk tahun 2019 Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII akan mempersipakan 3 PTS lagi. (Sumber:
kemristekdikti.go.id)
2. Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)
Pada saat ini mutu perguruan tinggi dan program studi PTS dilingkungan LLDIKTI
Wilayah VIII belum pada kondisi yang ideal. Disparitas mutu pendidikan tinggi bisa dilihat
dari hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studinya. Pada tahun 2018, PTS di
lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII belum ada yang memiliki Akreditasi Institusi A,
penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, riset,
keterlibatan mahasiswa, publikasi, dosen, dan lainnya. Selain itu PTS sekarang harus
mengejar banyak ketertinggalan untuk memenuhi fasilitas pendidikan misalnya kurangnya
penelitian, publikasi jurnal internasional, kurangnya dosen, dan luas kampus yang belum
memenuhi standar. Untuk mengatasi permasalahan diatas LLDIKTI Wilayah VIII mendorong
komitmen PTS untuk menjaga sistem manajemen mutu. Selain berguna untuk meningkatkan
akreditasi institusi, juga merupakan faktor utama dalam menciptakan suasana akademik yang
nyaman dan berkualitas. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2017,
tingkat capaian Indikator Kinerja ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Dari target
yang ditetapkan sebanyak 1 PT, belum terealisasi sebanyak 0 PT. Hal tersebut disebabkan
oleh masih banyak kondisi PTS yang belum memenuhi fasilitas pendidikan misalnya
kurangnya penelitian, publikasi jurnal internasional, kurangnya dosen, dan luas kampus yang
belum memenuhi standar. Jumlah PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII saat ini
sebanyak 171 PTS dan belum ada yang terakreditasi A, yang sudah terakreditasi B baru
sebanyak 27 PT dan yang terakreditasi C baru sebanyak 48 PT, sisanya belum terakreditasi
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sama sekali. Untuk mengatasi masalah pencapaian Indikator Kinerja ini, LLDIKTI Wilayah
VIII kedepannya akan memfokuskan pembinaan terhadap PT yang belum terakreditasi baik
secara prodi maupun institusi.
Tabel 4.2 PTS dengan Akreditasi Institusi B Tahun 2018
No

PT

No

PT

1
AKBID Kartini Bali
15 Universitas Dwijendra
2
ATRO Bali
16 Universitas Flores
3
IKIP Mataram
17 Universitas Hamzanwadi
4
IKIP PGRI Bali
18 Universitas Hindu Indonesia
5
IKIP Saraswati Tabanan
19 Universitas Widya Mandira Kupang
6
Sekolah Tinggi Desain Bali
20 Universitas Artha Wacana Kupang
7
STF Ledalero
21 Universitas Muhammadiyah Kupang
8
STIKES Bali
22 Universitas Muhammadiyah Mataram
9
STIKES Buleleng
23 Universitas Ngurah Rai
10
STIKES Nusantara
24 Universitas Mahasaraswati Denpasar
11
STIKES Wira Medika
25 Universitas Pendidikan Nasional
12
STISIP MBOJO Bima
26 Universitas Tabanan
13
STMIK Bumi Gora
27 Universitas Warmadewa
14
Universitas Dhyana Pura
Sumber: https://banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php
3. Rasio Jumlah Dosen terhadap Mahasiswa
Perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di PTS adalah satu banding 30
(1:30) untuk mata kuliah eksakta dan satu banding 45 (1:45) untuk sosial. Rasio dosen dan
mahasiswa yang seimbang dalam perguruan tinggi, merupakan salah satu standart yang
ditetapkan oleh Kemenristekdikti untuk akreditasi. Selain melihat data dosen dan mahasiswa
di forlap, LLDIKTI Wilayah VIII melalui pelaksanaan wasdalbin selalu meminta data
lengkap mengenai jumlah dosen dan mahasiswa yang dimiliki oleh PTS. Sehingga bisa
dilihat apakah jumlah dosen dengan mahasiswa memiliki rasio sebanding. PTS yang
memiliki rasio dosen yang tidak sebanding dengan mahasiswa, akan gagal dalam penilaian
akreditasi, karena salah satu syarat akreditasi adalah memiliki rasio dosen dengan mahasiswa
sebanding. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat capaian
Indikator Kinerja ini belum memeunuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan
sebanyak 1:18 terealisasi sebanyak 1:22. Capaian tersebut kurang dari target yang ditetapkan,
hal ini dilihat dari jumlah dosen pada data forlap sebanyak 7.883 orang dan jumlah
mahasiswa sebanyak 145.280 orang. Secara umum dapat disimpulkan berdasarkan data
forlap, rata-rata rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa, PTS di lingkungan LLDIKTI
Wilayah VIII adalah 1:22. Kondisi ini akan terus dipantau baik melalui dari data forlap
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maupun melalui monitoring wasdlabin. Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir
periode perencanaan jangka menengah untuk Rasio Jumlah Dosen terhadap Mahasiswa
berbanding 1:18, sampai dengan tahun 2019, Rasio Jumlah Dosen terhadap Mahasiswa
berbanding

1:20,

dengan

persentase

capaian

kinerja

sebesar

90%.

(Sumber:

https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphjk).

Sasaran 3. Mendorong Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
PTS di Lingkungan LLDIKTI VIII
Dosen dituntut untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional.
Profesionalisme dosen dilihat dari sertifikat pendidik melalui program sertifikasi yang
diawali sejak tahun 2008. Dosen yang memeroleh sertifikat disebut dosen profesional (di
bidangnya). Sebagai dosen profesional, pemerintah memberikan tunjangan profesi.
Kompetensi di bidang pengajaran dapat dilihat dari metode, bahan, dan proses pengajaran di
dalam kelas. Kompetensi dalam penelitian dapat dipantau dari kualitas penelitian dan
publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi. Kompetensi dalam pengabdian kepada masyarakat
diukur dari, antara lain, peran dosen dalam partisipasi pembangunan, terutama di sektor
publik. Mengabdi ditandai bukan dengan sejumlah gelar yang diperoleh, tetapi seberapa
peduli seorang dosen memberi alternatif solusi atas permasalahan masyarakat di sekitarnya.
Oleh karena itu, Sasaran 3 meningkatnya jumlah dosen yang profesional, merupakan upaya
yang harus dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:
1. Persentase Dosen berkualifikasi S3;
2. Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala;
3. Rasio Dosen tetap terhadap Dosen;
4. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar; dan
5. Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik.
Tabel 4.3 Uraian rencana, realisasi dan capain sasaran 3

NO
URAIAN
1 Persentase Dosen Berkualitas S3
2 Persentase Dosen Dengan Jabatan
Lektor Kepala
3 Rasio Dosen tetap terhadap Dosen
4 Persentase Dosen dengan Jabatan Guru
Besar
5 Persentase Dosen Bersertifikat
Pendidik

RENCANA
10%
10%

REALISASI
6,08%
6,4%

CAPAIAN
60,8%
64%

1:1,5
0,3%

1:1,4
0,28%

107%
93%

40%

29,37%

73,42%
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1. Persentase Dosen berkualifikasi S3
Ditetapkannya Jumlah Dosen yang Profesional di Bidangnya sebagai Indikator kinerja,
bertujuan untuk mengukur tingkat Profesionalisme Dosen dalam menjalankan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Dosen sebagai jabatan profesional dalam memberdayakan mahasiswa
berperan sebagai;
a. Pendidik dan pengajar yang profesional dalam menyampaikan informasi atau ilmu
pengetahuan pada mahasiswa, serta memberikan kesempatan (stimulus) dalam
mengembangkan kemampuan dan minat mahasiswa dalam pembelajaran.
b. Motivator, memberi pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa tentang strategi
belajar, kegiatan dan urutan kegiatan yang harus diikuti, membantu mengembangkan
kecerdasan emosional dan mengembangkan tanggung jawab belajar dari mahasiswa.
c. Pembimbing, membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri dan membuat rencana
pembelajaran baik perorangan maupun individu, mengembangkan cara berpikir kritis,
kemampuan memecahkan permasalahan dan mendorong mahasiswa dalam melakukan
refleksi atas pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai.
d.

Fasilitator, menyediakan kegiatan pelatihan bagi aktivitas dengan baik, mengatur
sumber belajar yang dibutuhkan mahasiswa, melaksanakan pemberdayaan secara
individu, kelompok kecil atau kelompok besar.

e.

Penilai, membuat suatu keputusan mengenai pengakuan atas ketrampilan atau pelatihan
yang terdahulu, merencanakan dan menggunakan alat pengukuran yang tepat, menilai
prestasi mahasiswa berdasarkan kriteria yang ditentukan dan mencatat serta melaporkan
hasil penilaiannya. Untuk menjalankan tugas utamanya, dalam mentransformasikan,
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dosen dituntut minimal
memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai dosen. Capaian ini
belum mencapai target yang ditentukan hal ini disebabkan oleh masih banyak dosen
yang masih S2, selain itu masih banyak juga Dosen yang belum menyelesaikan studi
S3. Saat ini jumlah dosen S3 sebanyak 479 orang dan yang S2 sebanyak 7.398 orang.
Jumlah total dosen saat ini sebanyak 7.882 orang dari 171 PTS dilingkungan LLDIKTI
Wilayah VIII. Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan
jangka menengah untuk Persentase Dosen berkualifikasi S3 sebesar 10%, sampai
dengan tahun 2018, Persentase Dosen berkualifikasi S3 sebesar 6,08%, dengan
persentase capaian kinerja sebesar 60,8%. Untuk mengejar pencapaian target Indikator
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Kinerja tersebut, dan sebagai upaya meningkatkan kualifikasi akademik pendidik di
perguruan tinggi,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti melalui Direktorat Kualifikasi Sumber
Daya Manusia bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),
memberikan Beasiswa, antara lain:
1). Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) Tahun 2018. Program
beasiswa ini ditujukan bagi dosen tetap di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi yang akan melanjutkan studi Doktor (S3) di dalam negeri.
2). Selain itu ada juga Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN)
merupakan beasiswa yang disediakan bagi dosen tetap yang bertugas pada perguruan
tinggi di bawah pembinaan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Selain adanya beasiswa bagi dosen, LLDikti Wilayah VIII juga memberikan
pembekalan bagi dosen yang akan melaksanakan studi lanjut S3, dengan melaksanakan
kegiatan Kursus Bahasa Inggris, dimana kursus ini bertujuan meningkatkan kemampuan
dosen dalam berbahasa inggris sebagai persiapan untuk studi lanjut.

2. Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
Lektor Kepala merupakan jenjang kepangkatan jabatan akademik seorang dosen. Syarat
untuk jabatan Lektor Kepala antara lain:
a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan Lektor;
b. Berpendidikan minimal Magister (S3);
c. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dikti
sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Doktor (S3); dan
e. Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat capaian
Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang
ditetapkan sebesar 10%, terealisasi sebesar 6,4%. Capaian ini belum mencapai target yang
ditentukan, hal ini disebabkan oleh syarat yang ketat untuk jabatan Lektor Kepala, salah
satunya banyak dosen yang masih berkualifikasi S2 atau sudah S3 tetapi jarang menulis
makalah di jurnal internasional sehingga tidak bisa naik jabatan ke Lektor Kepala. Sampai
saat ini jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala sebanyak 508 orang dari jumlah dosen
tetap sebanyak 7.882 orang. Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir periode
perencanaan jangka menengah untuk Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
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sebesar 10%, sampai dengan tahun 2018, Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
sebesar 6,4%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 64%.
3. Rasio Dosen Tetap terhadap Jumlah Dosen
Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga
pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN. Dosen tetap menjadi
salah satu aspek yang harus dilaporkan oleh setiap program studi dalam perguruan tinggi
melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jumlah dosen tetap minimal pada setiap prodi
adalah 6 orang. Pemenuhan jumlah dosen minimal di setiap program studi merupakan salah
satu indikator kesehatan dan ketaatan azaz perguruan tinggi. Jika dibandingkan dengan target
yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat capaian Indikator Kinerja ini melebihi target yang
ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 1:1,5, terealisasi sebanyak 1:1,4. Capaian
ini melebihi target yang ditetapkan, hal ini dilihat dari data forlap jumlah dosen tetap
sebanyak 5.757 orang dan jumlah total dosen sebanyak 7.882 orang.
Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah
untuk Rasio Jumlah Dosen tetap terhadap jumlah Dosen berbanding 1:1,5 sampai dengan
tahun 2018, Rasio Jumlah Dosen tetap terhadap jumlah Dosen berbanding 1:1,4, dengan
persentase capaian kinerja sebesar 107%.

4. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar
Guru Besar merupakan jenjang kepangkatan tertinggi jabatan akademik seorang dosen.
Syarat untuk jabatan Guru Besar antara lain:
a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan Lektor Kepala;
b. Berpendidikan Doktor (S3);
c. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional bereputasi sebagai
penulis pertama;
e. Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga)
tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal
internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya;
f. Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
g. Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat capaian
Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan
sebesar 0,3 %, terealisasi sebesar 0,28%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan,
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hal ini disebabkan oleh salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk naik
jabatan fungsional menjadi Guru Besar adalah nilai kredit (kum) publikasi. Kum publikasi
adalah salah satu kendala yang menghambat bagi kebanyakan dosen untuk memperoleh
jabatan fungsional Guru Besar. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar sebesar 0,28%,
dengan persentase capaian kinerja sebesar 93%.
Untuk mengatasi permasalahan Indikator Kinerja Persentase Dosen dengan Jabatan
Lektor Kepala dan Guru Besar, LLDIKTI Wilayah VIII selalu mendorong dosen untuk
menulis makalah di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, selain itu
LLDIKTI Wilayah VIIUI juga telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, antara lain:
Pelatihan Teknik Penyusunan Jabatan Fungsional Dosen Jabatan fungsional dosen pada
dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja,
integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dalam melaksanakan
tugas tridharmanya. Kegiatan ini mempunyai tujuan memberikan pedoman operasional
penilaian angka kredit jabatan fungsional kepada dosen, sehingga dapat berguna dan
bermanfaat untuk dasar sebagai pembinaan karir dosen bagi penyelenggaraan pendidikan
tinggi.

5. Persentase Dosen bersertifikat Pendidik
Sertifikasi dosen atau biasa dikenal dengan sebutan Serdos adalah salah satu upaya
pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Cara tersebut dilakukan dengan
meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Sertifikasi di sini adalah proses pemberian
sertifikat pendidik untuk dosen. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari pemerintah,
seorang dosen harus mengikuti prosedur penilaian yang ada. Pemerintah mewajibkan seluruh
dosen untuk melaksanakan sertifikasi sebagaimana tertuang dalam PP No. 37 Tahun 2009
Pasal 2 Tentang Dosen dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi:
“Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani
dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi
tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat capaian Indikator
Kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 40%
baru berhasil terealisasi sebesar 29,37 %. Dari jumlah dosen yang ikut sertifikasi sebanyak
7882 orang, yang lulus sertifikasi hanya sebanyak 2.314 dosen pada tahun 2018.
Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah
untuk Persentase Dosen bersertifikat Pendidik sebesar 40%, sampai dengan tahun 2018,
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Persentase Dosen bersertifikat Pendidik sebesar 29,37%, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 73,42%. Capaian Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang ditentukan. Tidak
tercapainya Indikator Kinerja ini disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya:
a. Masalah Administrasi
Kesalahan dalam mengisi istrumen di portal serdos, seperti banyak dosen yang gelarnya
masih S1 dan kadang-kadang statusnya belum lulus S2, padahal yang bersangkutan telah
lama lulus.
b. Masalah Deskripsi Diri
Masalah utamanya adalah, banyak dosen yang mengisi esey Deskripsi Diri tidak sesuai
atau relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Banyak dosen yang curang ketika mengisi
narasi Deskripsi Diri dengan mengambil persis 100 Deskripsi Diri dosen yang telah lulus
pada periode sebelumnya.
c. Masalah Nilai Gabungan
Banyak dosen yang mendeskripsikan Deskripsi Diri dengan sangat baik namun tersandung
pada nilai TOEP dan TKDA, jenjang pangkat/ golongan, nilai Jabatan akademik (masih
asisten ahli, saat ini nilai TOEP dan TKDA terbantu atau bisa digantikan dengan sertifikat
AA/ PEKERTI jika jabatan dosen tersebut adalah Lektor).
d. Masalah Publikasi Ilmiah
Banyak dosen yang tidak melakukan penelitian. Hal inilah yang menyebabkan kekurangan
nilai pada esey tentang penelitian dan publikasi ilmiah.
e. Masalah TOEP dan TKDA
Skor TOEP dan TKDA yang rendah menyebabkan banyak dosen yang divonis
tidak lulus dikarenakan nilai gabungan tidak mencapai yang dipersyaratkan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut LLDIKTI Wilayah VIII setiap tahunnya mengadakan
kegiatan, diantaranya:
a. Sosialisasi Sertifikasi Dosen.
Kegiatan ini diselenggarakan selama 1 hari, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang,
terdiri dari dosen pemula. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan
pengetahuan kepada dosen pemula mengenai tata cara pelaksanaan serdos.
b. Pelatihan Serdos dan Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) bagi Dosen. Pelatihan
ini dilaksanakan selama 3 hari dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, terdiri dari
dosen pemula dan dosen yang gagal dalam mengikuti tahapan sertifikasi. Pelatihan ini
mempunyai tujuan memberikan bimbingan teknis secara langsung tentang cara
penyusunan portofolio dosen yang disertifikasi (DYS) secara online yang meliputi,
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Pengusulan, Deskripsi Diri, Penilaian, serta substansi tes dan strategi dalam menghadapi
tes kemampuan potensi akademik, membuat portofolio serta penggunaan IT dalam TKPA
kepada Dosen yang akan melanjutkan menegikuti seleksi Serdos. Diharapkan dengan
adanya kegiatan diatas, dapat membantu dosen pemula maupun dosen yang gagal dalam
mengikuti tahapan sertifikasi, untuk selanjutnya dapat meraih predikat “tersertifikasi”
sebagai bentuk profesionalisme seorang dosendalam menjaga mutu Tridharma Perguruan
Tinggi.
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Sasaran 4. Mendorong Peningkatan Produktivitas Penelitian Tenaga Edukasi Dan Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah
VIII

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DOSEN DAN MAHASISWA YANG MELAKUKAN PENNELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018
Satuan Kerja

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar

Tahun

2018

Sasaran Strategis
Mendorong
peningkatan
produktivitas
penelitian tenaga
edukasi PTS di
lingkungan Lembaga
Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII

Mendorong
peningkatan
produktivitas
penelitian mahasiswa
PTS di lingkungan
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
Progres Volume
50%
50

Jumlah publikasi
internasional

100

Jumlah publikasi
nasional

1000

51%

550

Jumlah penelitian
dan Pengabdian yang
dimanfaatkan
masyarakat

150

80%

104

50

51%
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Jumlah Mahasiswa
yang melakukan
Penelitian
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Capaian Kinerja
Uraian
Kendala
Jumlah publikasi
Kurangnya
internasional tahun 2018 Pemahaman para
sebanyak 50 jurnal
dosen dalam publikasi
jurnal
Jumlah publikasi
nasional sebanyak 550
publikasi Jurnal
Dosen yang melakukan
Pengabdian Kepada
Masyarakat yang
dimanfaatkan langsung
oleh Masyarkat tempat
melakukan penelitian
Mahasiswa yang
melakukan penelitian di
Perguruan Tinggi
dengan mengikuti
Program Kreativitas
Mahasiswa yang
dibiayai oleh Direktorat

Solusi
Pelatihan Penyusunan
dan publikasi jurnal

-

Perlu ditingkatkan lagi
utk pemanfaatan
pengabdian kepada
masyarakat

Kurang sosialisasi di
bidang PKM untuk
Mahasiswa

Perlu sosialisasi utk
PKM kepada
Mahasiswa

Wilayah VIII

Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaaan
(Belmawa)
Kemenristekdikti

Jumlah Mahasiswa
yang melakukan
Pengabdian kepada
Masyarakat
50

Jumlah Mahasiswa
yang Lolos PKM 5
Bidang

Mendorong
kemampuan inovasi
dan kreativitas
mahasiswa PTS di
lingkungan Lembaga
Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII

Jumlah produk
inovasi

10%

9

100

51%

52

10

3%

3

Mahasiswa yang
melakukan pengabdian
kepada masyarakat di
Perguruan Tinggi
dengan mengikuti
Program Kreativitas
Mahasiswa yang
dibiayai oleh Direktorat
Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaaan
(Belmawa)
Kemenristekdikti

Mahasiswa pemenang
PKM 5 Bidang tahun
anggaran 2018
Jumlah produk inovasi
PKM Teknologi tahun
2018 sebanyak 3 produk

Kurang sosialisasi di
bidang PKM untuk
Mahasiswa

Perlu sosialisasi utk
PKM kepada
Mahasiswa

Kurang sosialisasi di
bidang PKM untuk
Mahasiswa
Kurang nya dorongan
PT untuk para
mahasiswa dalam
melakukan inovasi

Perlu sosialisasi utk
PKM kepada
Mahasiswa
perlu pembinaan lebih
lanjut ke Perguruan
Tinggi
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Sasaran 5. Mendorong kemampuan inovasi dan kreativitas mahasiswa PTS di
Lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII
1. Jumlah publikasi internasional
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20.
Sejalan dengan kewajiban tersebut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan
untuk

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

serta

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Perubahan
dari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasionalm Pendidikan
Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Satuan
Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar nasional
penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung
peraturan tersebut LLDIKTI Wilayah VIII mendorong peningkatan produktivitas
penelitian tenaga edukatif PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII dengan indikator
yang dicapai untuk jumlah publikasi internasional pada tahun 2018 ditargetkan 100 jurnal
internasional terealisasi sebanyak 50 jurnal internasional dengan capaian progress 50%
dari capaian tersebut masih perlu ada peningkatan di tahun-tahun berikutnya.

2. Jumlah Publikasi Nasional
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nnasional pasal 20.
Sejalan dengan kewajiban tersebut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan
untuk

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

serta

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal 1 peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 perubahan
dari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Satuan
Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mendukung
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peraturan tersebut LLDIKTI Wilayah VIII mendorong peningkatan produktivitas
penelitian tenaga edukasi PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII dengan indikator
yang dicapai untuk jumlah publikasi nasional pada tahun 2018 ditarget sebanyak 1000
jurnal nasional teraliasasi sebanyak 550 jurnal nasional dengan capaian progress 51% dari
capaian tersebut masih perlu ada peningkatan di tahun-tahun berikutnya.
3. Jumlah penelitian dan Pengabdian yang dimanfaatkan masyarakat
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 20.
Sejalan dengan kewajiban tersebut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan
untuk

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

serta

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal 1 peraturan Mmenteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Ttinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 perubahan
dari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar
yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Pendidikan
ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat. Untuk mendukung peraturan tersebut LLDIKTI Wilayah VIII mendorong
peningkatan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tenaga
edukasi PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII dengan indicator yang dicapai untuk
jumlah penelitian yang dimanfaakan masyarakat pada tahun 2018 ditarget sebanyak 150
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

teraliasasi sebanyak 104 dosen yang

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimanfaatkan langsung
oleh masyarakat di tempat melakukan penelitian, dengan capaian progress 80% dari
capaian tersebut masih perlu ada peningkatan di tahun-tahun berikutnya.

4. Jumlah HKI yang dimanfaatkan
Dalam satu dekade terakhir, tren inkubator bisnis di Indonesia kian mengalami
perkembangan. Ada berbagai konsep dan program inkubasi yang ditawarkan inkubator
bisnis Indonesia untuk tiap calon wirausahawan yang mempunyai ide bisnis potensial.
Inkubator bisnis ini bertujuan untuk mendukung serta mempercepat keberhasilan para
pengusaha pemula. Hanya saja, masih banyak pemula yang belum mengetahui inkubator
bisnis tersebut. Pada umumnya, banyak juga pemula yang kurang memahami perbedaan
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antara inkubator bisnis dengan akselerator bisnis. Dengan fungsi dan layanan yang
serupa, namun nyatanya kedua program tersebut sangatlah berbeda. Untuk akselerator
bisnis itu sendiri memiliki ciri khas seperti ukuran serta kualitas dari jaringan mentoring,
memfasilitasi pendanaan ke modal di masa depan, tekanan dan disiplin. Sementara untuk
pengertian inkubator bisnis Indonesia, anda simak saja ulasannya dibawah ini. Inkubator
bisnis berwujud dukungan bisnis untuk mempercepat kesuksesan pengembangan startup
serta perusahaan pemula dengan cara menyediakan berbagai sumber daya serta layanan
yang dibutuhkan kepada para pengusaha. Layanan yang ditawarkan ini umumnya
dikembangkan atau diatur oleh manajemen inkubator serta ditawarkan baik dalam
inkubator bisnis itu sendiri dan melalui jaringan milik inkubator bisnis. Direktur Jenderal
Inovasi telah merumuskan agar perguruan tinggi memasukan incubator bisnis ke dalam
kurikulum, hal ini telah dijabarkan ke semua perguruan tinggi yang ada di seluruh
Indonesia. LLDIKTI Wilayah VIII dalam hal ini sudah memberikan peluang kepada
mahsaiswa dan dosen di wilayah kerjanya untuk mengembangkan incubator tersebut
dengan reailsasi target 307 hak paten dan hak cipta yang telah didaftarkan, dari target
tesebut sudah teralisasi sejumlah 85 hak cipta yang telah didaftarkan dari berbagai
perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII.

5. Jumlah Prototipe R & D
Dengan fungsi dan layanan yang serupa, namun nyatanya kedua program tersebut
sangatlah berbeda. Untuk akselerator bisnis itu sendiri memiliki ciri khas seperti ukuran
serta kualitas dari jaringan mentoring, memfasilitasi pendanaan ke modal di masa depan,
tekanan dan disiplin. Sementara untuk pengertian inkubator bisnis Indonesia, anda simak
saja ulasannya dibawah ini. Inkubator bisnis berwujud dukungan bisnis untuk
mempercepat kesuksesan pengembangan startup serta perusahaan pemula dengan cara
menyediakan berbagai sumber daya serta layanan yang dibutuhkan kepada para
pengusaha. Layanan yang ditawarkan ini umumnya dikembangkan atau diatur oleh
manajemen inkubator serta ditawarkan baik dalam inkubator bisnis itu sendiri dan melalui
jaringan milik inkubator bisnis. Direktur Jenderal Inovasi telah merumuskan agar
perguruan tinggi memasukan incubator bisnis ke dalam kurikulum, hal ini telah
dijabarkan ke semua perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. LLDIKTI Wilayah
VIII dalam hal ini sudah memberikan peluang kepada mahsaiswa dan dosen di wilayah
kerjanya untuk mengembangkan incubator tersebut dengan jumlah Prototipe R & D yang
di targetkan 6 prototipe dapat teralisasi 6 prototie dengan progress 100% yang sudah
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dihasilkan oleh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII diantaranya adalah 1 di
STMIK Primakara, 3 di Universitas Teknologi Sumbawa dan 2 di STISIP Mbojo Bima,
walaupun demikian agar nantinya dapat ditingkatkan pencapaian prototype di setiap
perguruan tinggi yang ada wilayah LLDIKTI Wilayah VIII tentunya.

6. Jumlah Prototipe Industri
Dalam satu dekade terakhir, tren inkubator bisnis di Indonesia kian mengalami
perkembangan. Ada berbagai konsep dan program inkubasi yang ditawarkan inkubator
bisnis Indonesia untuk tiap calon wirausahawan yang mempunyai ide bisnis potensial.
Inkubator bisnis ini bertujuan untuk mendukung serta mempercepat keberhasilan para
pengusaha pemula. Hanya saja, masih banyak pemula yang belum mengetahui inkubator
bisnis tersebut. Pada umumnya, banyak juga pemula yang kurang memahami perbedaan
antara inkubator bisnis dengan akselerator bisnis. Dengan fungsi dan layanan yang
serupa, namun nyatanya kedua program tersebut sangatlah berbeda. Untuk akselerator
bisnis itu sendiri memiliki ciri khas seperti ukuran serta kualitas dari jaringan mentoring,
memfasilitasi pendanaan ke modal di masa depan, tekanan dan disiplin. Sementara untuk
pengertian inkubator bisnis Indonesia, anda simak saja ulasannya dibawah ini. Inkubator
bisnis berwujud dukungan bisnis untuk mempercepat kesuksesan pengembangan startup
serta perusahaan pemula dengan cara menyediakan berbagai sumber daya serta layanan
yang dibutuhkan kepada para pengusaha.
Layanan yang ditawarkan ini umumnya dikembangkan atau diatur oleh manajemen
inkubator serta ditawarkan baik dalam inkubator bisnis itu sendiri dan melalui jaringan
milik inkubator bisnis. Direktur Jenderal Inovasi telah merumuskan agar perguruan tinggi
memasukan incubator bisnis ke dalam kurikulum, hal ini telah dijabarkan ke semua
perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. LLDIKTI Wilayah VIII dalam hal ini
sudah memberikan peluang kepada mahsaiswa dan dosen di wilayah kerjanya untuk
mengembangkan incubator yang berbentuk prototype dengan reailsasi target 3 protipe
industry yang telah dihasilkan dengan progress 100% protipe industri, dari target tesebut
sudah teralisasi sejumlah 3 protype industri walaupun demikian masih perlu ditingkatkan
kedepannya agar pencapaian target prototype industri di lingkungan LLDIKTI Wilayah
VIII lebih meningkat.
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7. Jumlah Produk Inovasi
Tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan
berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu, untuk menghasilkan lulusan yang
menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan
nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Dengan demikian, melalui fasilitasi
perguruan tinggi, mahasiswa sebagai insan dewasa harus dapat mengembangkan potensi
secara maksimal agar dapat memenuhi tuntutan sebagaimana diuraikan di dalam tujuan
pendidikan tinggi. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang
menyeimbangkan antara hard skills dan soft skills. Kemampuan ini dapat diperoleh
mahasiswa melalui inovasi dan kreativitas mahasiswa. inovasi kreativitas mahasiswa ini
mahasiswa dapat menghasilkan produk inovasi dengan target 3 produk inovasi yang
sudah di produksi dan dipasarkan, hal ini masih jauh dari target yang ditentukan untuk itu
LLDIKTI Wilayah VIII berusaha untuk lebih memutifasi perguruan tinggi dan medorong
mahasiswanya untuk lebih kreatif dalam berinvofasi untuk kemajuan perguruan
tingginya.
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Sasaran Program
Meningkatnya
kualitas
pembelajaran dan
kemahasiswaan PT
di lingkungan
LLDIKTI Wilayah
VIII

Indikator Kinerja
Utama

Target
2015 2019

1

Persentase lulusan
bersertifikat
kompetensi dan profesi

2

Persentase prodi
terakreditasi minimal B

No.

3
4

5

Persentase mahasiswa
penerima beasiswa
Jumlah mahasiswa
berprestasi

APK Perguruan Tinggi

Tahun 2018
Target

Realisasi

Persentase
Capaian

70%

70%

30,71%

43,87

40%

40%

40%

100

1,5%

1,5%

0,75%

50

10
Orang

10 Orang

4 Orang

40

15%

15%

20,12%

134,13

Keterangan
335 lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi terdiri
dari kesehatan 67, keperawatan 9, dan Nurse 259 dari
1.091 yang mengikuti seleksi
Terdapat 320 prodi yang telah terakreditasi B di
triwulan III dari 794 Prodi yang ada di Lingkungan
LLDIKTI Wilayah VIII
Penerima beasiswa PPA sebanyak 1.950 orang dan
penerima beasiswa Bidikmisi sebanyak 414 orang.
Pada triwulan III LLDIKTI Wilayah VIII mendapat
kuota 4 orang untuk mahasiswa berprestasi.
Jumlah mahasiswa aktif di ligkungan LLDIKTI
Wilayah VIII jenjang S1 berdasarkan Forlap PD Dikti
periode 2017 – 1 adalah sebanyak 186.279 orang
sedangkan rata-rata penduduk usia 19 – 23 tahun di
lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII adalah 926.020
orang.
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4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam mewujudkan keberhasilan atas pelaksanaan seluruh program atau kegiatan tidak
dapat dipisahkan dengan pendanaan. Atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan
tersebut di atas, setiap tahunnya Kopertis Wilayah VIII mendapatkan Rupiah Murni dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran Tahun 2015-2019
yang dibutuhkan Kopertis Wilayah VIII adalah sebesar 837,18 miliyar rupiah untuk
Program-Program Teknis dan Dukungan Manajemen.
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) LLDIKTI VIII ini akan menjadi acuan utama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) LLDIKTI Wilayah
VIII, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan serta lebih efisiensi dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan
sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Di samping itu, rencana
strategis ini agar dipahami oleh seluruh pihak atau unsur dilingkungan LLDIKTI Wilayah
VIII, sehingga dalam menjalankan dan atau memberikan pelayanan kepada pemangku
kepentingan benar-benar optimal, taat asas dan sekaligus mencerminkan Aparat Sipil Negara
yang penuh dedikasi, pengabdian serta tanggungjawab.
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