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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kini, ISI Surakarta sudah berusia lima puluh tahun, sejak diresmikan sebagai institusi 

pendidikan tinggi seni di tahun 1964. Perjalanan setengah abad organisasi ini tentu dapat 

dijadikan momentum penting untuk menilai ulang posisi, peran, dan kontribusi ISI sebagai 

lembaga pendidikan tinggi seni di Indonesia di antara masyarakat Indonesia dan 

masyarakat global yang majemuk dan multikultur. 

Usia lima puluh tentu bukan usia yang muda untuk sebuah lembaga pendidikan 

tinggi yang sudah melahirkan ribuan alumni, dari kualifikasi lulusan diploma, sarjana, 

magister, doktor, hingga guru besar. Jumlah calon mahasiswa, kualitas input dan prestasi 

mahasiswa mengalami peningkatan signifikan. Lulusan ISI Surakarta makin kompetitif 

dan memiliki daya serap yang baik. Sumber daya manusia pun meningkat baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Kualifikasi pendidikan dosen rata-rata memiliki derajat pendidikan 

S2, S3, dan sebagian sudah bergelar guru besar. Tenaga kependidikan rata-rata 

berkualifikasi S1 dan beberapa telah S2. 

Perubahan status dari ASKI Surakarta, STSI Surakarta, hingga ISI Surakarta ini 

ditunjang dengan kesungguhan mengembangkan kurikulum secara periodik dan 

berkelanjutan, sesuai tuntutan perubahan masyarakat. Pengembangan kurikulum 

didasarkan pada studi pelacakan dan kekhususan profil yang berbeda dari perguruan 

tinggi lain. Proses pembelajaran direncanakan secara baik dengan distribusi dosen sesuai 

dengan standar yang ada. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara periodik di tengah 

dan akhir semester. Hasil studi diunggah di web ISI Surakarta. Suasana akademik semakin 

baik ditandai oleh frekuensi kunjungan perpustakaan, presensi perkuliahan yang makin 

stabil, indeks prestasi yang makin meningkat, dan percepatan masa studi. 

Demikian pula penelitian, kekaryaan seni dan pengabdian kepada masyarakat, 

semakin meningkat. Hibah penelitian makin beragam jenis dan sumber dana. Meski insentif 

kekaryaan seni masih terbatas, tetapi olah garap kreatif tetap produktif. Pengabdian 

masyarakat makin bervariasi sumber dana dan jenis kegiatan. Hasil penelitian, kekaryaan 

seni, dan pengabdian kepada masyarakat semakin banyak yang dipublikasikan. Penerbitan 

artikel di jurnal internasional mulai muncul. 

Implementasi tri dharma Perguruan Tinggi ini dapat berhasil karena didukung sistem 

tata pamong yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, transparan, dan akuntabel. 

Hal ini tampak pada proses pemilihan unsur pimpinan di tingkat institut dan fakultas, 
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ketua jurusan, ketua program studi, dan kepala studio. Pola kepemimpinan dikembangkan 

dengan mengutamakan prinsip akademik, partisipatif, dan profesionalitas. Pengelolaan 

dan penjaminan mutu akademik dilakukan pusat penjaminan mutu dan gugus mutu 

program studi. Pengelolaan dan penjaminan mutu non-akademik dilakukan oleh satuan 

pengawasan internal (SPI). Mutu pembelajaran dari waktu ke waktu menunjukkan 

kemajuan yang berarti sebagaimana tercermin melalui IPK, percepatan masa studi, dan 

perolehan pekerjaan. Mutu perencanaan dan pengelolaan kegiatan dan penganggaran 

menunjukkan semakin efisien dan efektif. Kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, 

sekolah, dan swasta makin banyak. Pembiayaan operasional perguruan tinggi didukung 

oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dana pemerintah berasal dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara. Dana masyarakat dihimpun melalui SPP mahasiswa. 

Dana dari pihak swasta diperoleh melalui kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, 

kekaryaan seni, dan pengabdian kepada masyarakat. Prasarana dan sarana semakin 

memadai. Pengembangan sistem informasi berbasis web. 

Keberlanjutan dan keberhasilan organisasi ISI Surakarta ini harus terus ditingkatkan. 

Dinamika kemajuan ISI Surakarta ke depan perlu dirumuskan melalui Rencana Strategis 

(RENSTRA) yang jelas dan visioner. Namun, tanggap dan luwes terhadap tantangan dan 

peluang yang ada. 

 
B. Tujuan 

 
Penyusunan RENSTRA ISI Surakarta 2015-2019 ini didasarkan atas tiga tujuan 

berikut. Pertama, sebagai landasan kebijakan makro ISI Surakarta dalam mewujudkan 

visi, misi, dan tujuannya. Kedua, sebagai landasan setiap perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan ISI Surakarta. Ketiga, sebagai kendali 

seluruh aktivitas di lingkungan ISI Surakarta. 

 
C. Mekanisme Penyusunan RENSTRA 

 

RENSTRA ISI Surakarta 2015-2019 disusun berdasar prosedur bertahap. Diawali 

penyusunan tim penyusun, penyusunan draft naskah, pembahasan draft naskah, 

penyempurnaan draft naskah, hingga penetapan naskah. 

Tim penyusun RENSTRA 2015-2019 dipilih dan ditetapkan berdasarkan kompetensi 

dan asas keterwakilan. Kompetensi dimaksud adalah kemampuan anggota tim dalam (1) 

menilai dan memetakan tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan ISI Surakarta, (2) 

memproyeksikan kondisi dan kebutuhan pengembangan ISI Surakarta ke depan, 

berdasarkan data-data. Asas keterwakilan mensiratkan kehadiran anggota mewakili kondisi 

dan kebutuhan yang ada di seluruh unit kerja ISI Surakarta. 
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Sebelum draft naskah disusun, tim terlebih dulu melakukan dialog dengan rektor 

terpilih, pejabat struktural, guru besar, sebagai bahan perumusan ulang visi, misi, tujuan, 

dan strategi-strategi ISI Surakarta ke depan. Hasil dialog kemudian dicermati dan dikaji 

dengan data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen RENSTRA sebelumnya, 

evaluasi diri dan dokumen AIPT. Data-data itu kemudian dianalisis dengan metode SWOT 

analysis. Temuan-temuan dari hasil kemudian dijadikan dasar penyusunan visi, misi, 

tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator-indikator kinerja RENSTRA 

2015-2019. 

Pembahasan draft naskah dilakukan dengan para pemangku kepentingan. 

Pembahasan ini dilakukan supaya draft naskah dapat dicermati dan dikaji kembali 

kelayakannya. Ada beberapa catatan penting muncul sewaktu pembahasan. Aspirasi, 

komentar dan saran dari pemangku kepentingan dijadikan dasar perbaikan draft naskah 

tersebut. 

Penetapan menjadi ujung kegiatan penyusunan naskah RENSTRA 2015-2019. 

Naskah, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat, ditetapkan kemudian 

oleh Rektor. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Landasan pengembangan Institut Seni Indonesia Surakarta didasarkan pada potensi 

dan perannya sebagai perguruan tinggi seni yang dijabarkan dalam visi, misi dan tujuan 

yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan rencana pengembangan Institut Seni 

Indonesia Surakarta. 

 
A. Visi 

 

ISI Surakarta sebagai perguruan tinggi seni berkelas dunia berbasis kearifan budaya 

nusantara 

 
B. Misi 

 

Memajukan seni dan ilmu seni berbasis kearifan budaya nusantara melalui kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan penciptaan seni demi menjunjung tinggi martabat bangsa 

Indonesia dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan 

 
C. Tujuan 

 
Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Institut Seni Indonesia Surakarta 

mempunyai tujuan : 

1. Menyelenggarakan pembelajaran seni dan ilmu seni dalam rangka pelestarian 

dan pengembangan potensi seni budaya  

2. Mendharmabaktikan seni dan ilmu seni kepada masyarakat dan meningkatkan 

jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga 

pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional 

3. Meningkatnya kualitas tata kelola yang baik (good governance), sehingga 

mampu mengantisipasi perubahan 

4. Menyelenggarakan penelitian dan penciptaan seni yang kreatif dan inovatif untuk 

pengembangan ilmu seni dan penguatan karakter bangsa 
 

D. Sasaran 

 

Tujuan Strategis Institut Seni Indonesia dimaksud dijabarkan ke dalam Sasaran 

Strategis yang dijadikan prioritas program pengembangan guna mengatasi masalah dalam 
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jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Institut  

Seni Indonesia Surakarta Tahun 2015-2019 yang terdiri empat Sasaran Strategis 

sebagai berikut: 
 

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan 
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kerjasama 
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan tinggi. 

4. Meningkatnya kuantitas penelitian/karya seni serta publikasi ilmiah bertaraf 
nasional dan internasional 

 
E. Indikator Kinerja 

 
Indikator  Kinerja  merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan suatu organisasi. Berdasarkan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan 

Institut Seni Indonesia Surakarta maka dirumuskan serangkaian Indikator kinerja 

sebagai berikut. 

 
Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 2019 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Menyelenggarakan 

pembelajaran seni 

dan ilmu seni dalam 

rangka pelestarian 

dan pengembangan 

potensi budaya 

Nusantara 

1. Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

lulusan 

Jumlah Lulusan S1 

1302 Mhs 152 Mhs 250 Mhs 275 Mhs 300 Mhs 325 Mhs 

  Jumlah rata-rata 

lama studi S1 (10 

SMT) 

1057 Mhs 152 Mhs 250 Mhs 205 Mhs 220 Mhs 230 Mhs 

  Jumlah rata-rata 

lama studi S1<=8 

SMT 

245 Mhs - - 70 Mhs 80 Mhs 95 Mhs 

  Jumlah rata-rata 

lama studi D4<= 

8 SMT 

- - - - - - 

  Jumlah rata-rata 

IPK lulusan 

S1>=3,35 

245 Mhs - - 70 Mhs 80 Mhs 95 Mhs 

  Jumlah rata-rata 

IPK lulusan 

D4>=3,35 

10 Mhs - - - - 10 Mhs 

  Lama masa 

tunggu lulusan 

mendapat 

pekerjaan 

1 Tahun 1,5 Tahun 2 Tahun 
1,5 

Tahun 
1 Tahun 1 Tahun 

  Jumlah mahasiswa 

berprestasi tingkat 

nasional 

85 Mhs 15 Mhs 10 Mhs 15 Mhs 20 Mhs 25 Mhs 

  Jumlah mahasiswa 

berprestasi tingkat 

internasional 

9 Mhs - - 1 Mhs 3 Mhs 5 Mhs 
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Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 2019 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

  Jumlah prodi 

terakreditasi A/B 
15 Prodi 13 Prodi 13 Prodi 13 Prodi 13 Prodi 15 Prodi 

  a. Rasio dosen 

terhadap 

mahasiswa 

(Teori) 

1:30 1:20 1:20 1:30 1:30 1:30 

  b. Rasio dosen 

terhadap 

mahasiswa 

(Praktik) 

1:10 1:04 1:04 1:10 1:10 1:10 

  Jumlah mahasiswa 

penerima beasiswa 
1110 Mhs 400 Mhs 200 Mhs 155 Mhs 170 Mhs 185 Mhs 

  Persentase lulusan 

bersertifikat 

kompetensi dan 

profesi 

10% - - - 10% 10% 

2. Mendharmabaktikan 

seni dan ilmu seni 

kepada masyarakat 

dan meningkatkan 

jaringan kerja sama 

yang produktif dan 

berkelanjutan 

dengan lembaga 

pemerintah dan 

swasta di tingkat 

daerah, nasional, dan 

internasional 

2. Meningkatkan 

kualitas 

kelembagaan 

dan kerjasama 

Pengembangan 

kelembagaan PT 

1 PT 1 PT 1 PT 1 PT 0 PT 0 PT 

Pembukaan prodi 

baru 

3 Prodi - - - 2 Prodi 1 Prodi 

Akreditasi Institusi B+ B B B B B+ 

Persentase 

kuantitas tindak 

lanjut temuan BPK 

0 - - - - 0 

Persentase tindak 

lanjut berniali 

rupiah temuan BPK 

0 - - - - 0 

3. Meningkatkan 

kualitas tata kelola 

yang baik (good 

governance), 

sehingga mampu 

mengantisipasi 

perubahan 

3. Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

sumber daya 

pendidikan 

tinggi 

Jumlah tambahan 

dosen bersertifikasi 

pendidikan 

51 Dosen 10 Dosen 21 Dosen 10 Dosen 10 Dosen 0 Dosen 

Jumlah tambahan 

dosen 

berkualifikasi S3 

50 Dosen 10 Dosen 10  Dosen 10 Dosen 10 Dosen 10 Dosen 

Persentase dosen 

berkualifikasi S3 

2,5 - - - - 2,5 

Persentase dosen 

dengan jabatan 

lektor kepala 

33 - - - - 33 

Persentase dosen 

dengan jabatan 

guru besar 

5 - - - - 5 

4. Menyelenggarakan 

penelitian dan 

penciptaan seni yang 

kreatif dan inovatif 

untuk 

pengembangan ilmu 

seni dan penguatan 

karakter bangsa 

4. Meningkatnya 

kualitas 

penelitian/ karya 

seni serta 

publikasi ilmiah 

bertaraf 

nasional dan 

internasional 

Jumlah publikasi 

nasional 

254 Judul 60 Judul 42 Judul 47 Judul 50 Judul 55 Judul 

Jumlah publikasi 

internasional 

51 Judul 6 Judul 6 Judul 13 Judul 13 Judul 13 Judul 

Jumlah perolehan 

HAKI 

44 Judul - - 18 Judul 13 Judul 13 Judul 

Jumlah proposal 

penelitian 

267 Prop 72 Prop 43 Prop 47 Prop 50 Prop 55 Prop 

Jumlah inovasi 

penelitian 

30 - - - 15 15 

Jumlah karya 

inovatif seni 

55 - - - 20 35 

Jumlah jurnal 

bereputasi 

terindeks nasional 

10 - - - - 10 
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BAB III 

ANALISIS LINGKUNGAN 

 
Eksistensi sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat adaptatif dan 

antisipatifnya  dalam  menghadapi berbagai perubahan baik yang bersumber dari 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Akselarasi perubahan lingkungan 

internal dan eksternal meniscayakan dilakukannya adaptasi dan antisipasi yang tepat. 

Antisipasi yang didasarkan oleh suatu pendekatan yang tepat dan analisis yang akurat 

digunakan sebagai pijakan dalam mempertahankan dan mengembangkan suatu 

organisasi di masa sekarang dan mendatang. 

Analisis lingkungan merupakan langkah pertama dalam menyusun rencana strategis 

dan oleh karena itu tinjauan terhadapnya menjadi langkah pertama dan utama dalam 

proses perencanaan strategis. Dalam melakukan analisis lingkungan, ISI Surakarta 

menggunakan pendekatan atau model analisis SWOT (SWOT analysis). Suatu pendekatan 

yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman dari sebuah organisasi. 

Analisis terhadap kekuatan-peluang digunakan untuk menemukan peluang yang 

sesuai dengan kekuatan organisasi. Analisis kelemahan-peluang digunakan untuk 

mengatasi kelemahan guna menemukan peluang. Analisis kekuatan-ancaman berusaha 

mengidentifikasi cara-cara yang kekuatannya dapat digunakan untuk mengatasi ancaman 

dari luar. Analisis kelemahan-ancaman digunakan untuk mencegah kelemahan dari 

semakin meningkatnya ancaman eksternal. Analisis demikian akan memberikan informasi 

signifikan dan sangat berguna dalam menjumbuhkan sumber daya dan kapabilitas 

organisasi terhadap lingkungan yang kompetitif di mana organisasi itu beroperasi. 

Analisis strategis ini dilakukan dengan melingkup tiga komponen dari sebuah 

perguruan tinggi, yakni: lingkungan, sumber daya internal, dan budaya organisasi. 

Lingkungan atau pengaruh eksternal meliputi: kecenderungan politik, sosial, ekonomi, 

teknologi, dan perubahan pendidikan. Sumber daya internal meliputi: bangunan, 

keterampilan mengajar dan dukungan staf, reputasi, finansial, dan lokasi. Budaya organisasi 

mencakup segala sesuatu berkait dengan asumsi dan prakonsepsi anggota organisasi yang 

memahami dan menginterpretasikan dunia. 

 
A. Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan atau pengaruh eksternal  difokuskan  pada dimensi 
politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan perubahan pendidikan. 



     8 
 

 

1. Politik 

Sejak pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden pada tahun 2014 yang lalu, 

dinamika politik internal dalam negeri menunjukkan adanya dualisme antara pendukung 

pemerintahan dan yang memposisikan sebagai oposisi pemerintah. Hal ini menjadi 

keniscayaan bagi negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjadi suatu kekuatan 

untuk membangun negara yang kuat dan bersih. Kondisi obyektif politik dalam negeri 

tersebut justru menunjukkan harapan-harapan positif bagi negara-negara lain di dunia. 

Karena sebagai negara berpenduduk terbesarkeempat di dunia dengan jumlah penduduk 

sekitar 251,160,124 jiwa atau sekitar 4 % dari penduduk dunia. Jumlah tersebut diikuti 

dengan tingkat diferensiasi budaya yang cukup tinggi, Indonesia tetap mampu menjaga 

keutuhan dan kebersamaan diatas kepentingan politik kekuasaan. Di sisi lain hal ini juga 

berpotensi untuk memunculkan konflik-konflik politik yang tak beretik yang dipertontonkan 

oleh politisi ataupun pemerintah. 

Seni dan budaya mempunyai modal yang kuat untuk membangun kehidupan politik 

yang beretika dan bermartabat, kerena secara lahiriah seni dan budaya adalah potensi 

yang diberikan oleh Yang Kuasa kepada manusia. Oleh karenanya seni dan budaya mudah 

untuk diterima oleh siapapun. Inilah kekuatan dasar seni dan budaya yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media untuk membangun dinamika politik yang bermartabat dan 

beretika. Pandangan seni untuk seni tentunya harus diperluas dengan pandangan bahwa 

seni juga harus berkontribusi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk 

politik. Karena seni tidak hanya sebagai ekspresi estetis, namun seni dan budaya adalah 

juga media strategis untuk menjalankan komunikasi-komunikasi politik secara lembut. 

Seni tradisi mempunyai kekuatan-kekuatan moral dan etika untuk membangun masyarakat 

yang lebih baik. Pengalaman seni tradisi yang telah melampaui berbagai perubahan zaman 

memperkuat posisi seni tradisi dalam budaya global, termasuk dalam membangun tatatan 

demokrasi negara ini. 

Tantangan yang muncul adalah realitas politik yang cenderung menjadikan seni 

dan budaya hanya sebagai obyek politik untuk kepentingan kekuasaan, seperti pada saat 

kampanye partai politik. Dan belum maksimalnya keberpihakan elit-elit politik terhadap 

perkembanagn dan pertumbuhan seni tradisi. Obyektifikasi seni tradisi tersebut harusnya 

didekonstruksi untuk memaksimalkan peran-peran strategisnya dalam membangun politik 

yang beretika dan bermartabat. Peluang strategis ini dapat dilakukan dengan cara 

mereformulasi kesenian tradisi dalam konteks saat ini, dan menggali makna-makna 

politisnya. 

Dalam ruang global, seni dan budaya menjadi arena kontestasi simbolik identitas 

untuk menunjukkan eksistensi suatu negara. Kekayaan seni dan budaya yang dimiliki 

oleh Indonesia, harusnya menjadi kekuatan untuk memainkan peran-peran strategis 
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kebangsaan dikancah internasional terutama untuk kepentingan kemanusiaan sesuai 

dengan amanat pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 yakni menjaga 

ketertiban dunia. Diplomasi seni dan budaya harus secara maksimal diperankan, karena 

negara-negara besar di dunia sudah mengakui eksistensi seni tradisi Indonesia, seperti 

batik, Gamelan, Wayang, Illa’ Galigo, Tari Saman dan yang lainnya. Hal ini menjadi peluang 

bagi ISI Surakarta untuk memainkan peran-peran strategis tersebut. Muhibah seni, 

pertukaran dosen seni, kerjasama penelitian internasional bidang seni, pameran dan 

pergelaran seni merupakan peluang bagi ISI Surakarta dalam kiprahnya di lingkungan 

internasional. Pertukaran mahasiswa dari perguruan tinggi seni dengan misi kesenian di 

dunia internasional dapat juga dipandang sebagai salah satu implementasi strategi 

diplomasi budaya. 

Mozaik seni budaya bangsa memiliki kedudukan strategis sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari kurikulum program studi di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dalam 

menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Pada saat yang sama potensi seni budaya tersebut juga dapat 

diperankan sebagai sumber belajar dan ide kreatif penciptaan karya seni sesuai dengan 

disiplin keilmuan bagi seluruh sivitas akademika Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 

Kepedulian dan perhatian terhadap khasanah seni budaya lokal tersebut memiliki 

kedudukan strategis dalam konteks global. Keunikan seni budaya yang dalam dunia 

pendidikan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat internasional. Perluasan 

program pendidikan dan akses pendidikan yang menjangkau kepentingan stakeholder 

nasional dan internasional menjadi isu strategis bagi ISI Surakarta. Oleh karenanya, 

internasionalisasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan tanpa mengabaikan akses 

pendidikan bagi masyarakat lokal dan nasional. Dalam hal itu, ISI Surakarta perlu segera 

mengimplementasikannya dengan didukung oleh Kantor Urusan Internasional yang 

profesional, kredibel, dan akuntabel. 

 

2. Sosial Budaya 

Integrasi pasar dalam ruang kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi dari 
budaya global yang menyebar diberbagai tempat, di satu sisi memberikan dampak 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi kelas menengah yang mencapai 150 juta 
orang pada tahun 2014 dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 
Namun konsekuensi lainnya adalah berkembangnya budaya konsumerisme dan 
pragmatisme di masyarakat dalam berbagai level sosial. Di sisi lain integrasi pasar 
tersebut juga menghilangkan batas-batas wilayah dan negara dengan berkembangnya 
alat telekomunikasi, BOURderless system dalam bahasa Irwan Abdullah, sehingga berbagai 

informasi akan terpapar dihadapan masyarakat. 
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Hilangnya batas budaya ini ternyata membentuk kesadaran-kesadaran lokalitas yang 
semakin menguat dimasyarakat, terutama dalam seni tradisi baik seni pertunjukan ataupun 
seni murni. Munculnya komunitas-komunitas seni baik di daerah perkotaan, pedesaan, 
pegunungan, ataupun masyarakat pesisir menjadi penanda dari menguatnya lokalitas. 
Mereka membawa narasi-narasi lokal untuk dipertunjukkan ditingkat global dan ternyata 
masyarakat global menerima narasi-narasi lokal tersebut, seperti komunitas lima gunung, 
komunitas wayang suket, randai, tari saman, termasuk disini adalah Ila’galigo yang 

merupakan ide kreatif dari guru besar karawitan ISI Surakarta, Prof. Rahayu Supanggah 
dan beberapa tenaga edukatif di ISI Surakarta. 

Penguatan lokalitas ini menjadi kekuatan sekaligus peluang bagi ISI Surakarta untuk 
memperkuat pengembangan kesenian yang berbasis tradisi nusantara. Hal ini terumuskan 
dalam rencana strategis untuk pengembangan ISI Surakarta kedepan. Apa yang telah 
dilakukan oleh ISI Surakarta terkait dengan pengembangan tradisi selama ini akan 
mendapatkan penekanan yang lebih dimasa depan. 

Penguatan lokalitas dalam ruang global ini dapat menjadi kekuatan dalam 
pembentukan pribadi yang toleran dalam memandang keragaman. Globalisasi perlu 
dikonsepsikan dan dimaknai sebagai bangunan kesadaran multikultur atas kekayaan seni 
budaya bangsa guna memantapkan kohesi sosial dan membangun mercusuar seni budaya 
bangsa. Potensi sosial budaya menjadi referensi dalam penyelenggaraan program 
pendidikan dan kandungan pembelajaran guna membentuk dan memperkuat karakter 
mahasiswa yang pada gilirannya memperkuat karakter bangsa. Dalam konteks ini 
setidaknya ISI Surakarta sudah berkonstribusi aktif dalam mencegah dan menanggulangi 
munculnya patologi sosial yang dianggap sebagai konsekuensi logis dari globalisasi yang 
mengedepankan cara berfikir yang pragmatis. 

 

3. Ekonomi 
 

Era globalisasi telah menimbulkan kecenderungan-kecenderungan di masa depan 
dengan menuntut adanya persaingan profesionalitas dan kerjasama baik perorangan 
ataupun lembaga. Di sisi lain tuntutan ini juga mengarah pada pengembangan masyarakat 
yang berbasis pengetahuan dan integritas keilmuan yang kuat. Dalam ruang ekonomi 
tuntutan-tuntutan tersebut menjadi keniscayaan yang harus dimiliki individu ataupun 
lembaga agar mampu bersaing dengan kompetitor global yang masuk ke Indonesia, 
terutama ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan pada tahun 2015. Dalam 
bidang seni pesaingan ini mewujud dalam bentuk industri kreatif. 

Sektor industri yang juga sering disebut “ekonomi kreatif” ini merepresentasikan 
seperangkat keterpautan, sektor industri pengetahuan intensif yang memfokus pada kreasi 
dan eksploitasi kekayaan intelektual. Termasuk di dalamnya adalah seni dan kriya, desain 
busana, teater dan seni pertunjukan, iklan, arsitektur dan desain, penerbitan, media 
penyiaran, dan musik rekaman. Selain itu juga mencakup pengembangan piranti lunak, 
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layanan komputer, media digital, serta komunikasi, dan beragam aktivitas yang berkaitan 
dengan warisan budaya. 

Dalam industri kreatif, sumber daya manusia memiliki peran sentral, dan dari bidang- 
bidang diatas menunjukkan bahwa profesionalitas dan integritas keilmuan menjadi kunci 
yang dapat mendorong munculnya kreatifitas-kreatifitas unggul dan produktifitas kerja 
yang dilakukan. Kedua hal tersebut merujuk pada pertumbuhan seperangkat peran kerja 
yang memerlukan pendidikan, kualifikasi, dan kemampuan untuk mencapai dan 
kemampuan untuk menerapkan pengetahuan teoriretis dan praktis. 

Secara sosio kultural Indonesia mempunyai dua kekuatan yang tidak dimiliki oleh 
negara-negara lain yakni jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia dan keragaman seni 
dan budaya sukubangsa. Namun kekuatan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal 
sehingga Indonesia masih menjadi obyek pasar industri kreatif yang datang dari berbagai 
negara di dunia seperti Australia, Hong Kong, Singapura, Selandia Baru, dan Inggris. 

Institut Seni Indonesia Surakarta mempunyai kesempatan besar untuk memanfaatkan 
pasar industri kreatif, karena di Institusi ini kesenian yang berbasis tradisi dipelajari, 
didiskusikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dijaga keberlangsungannya. Di sisi lain, 
ISI Surakarta juga menempatkannya sebagai isu strategis guna membentuk dan 
mengembangkan kompetensi mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, produktif, berdaya 
juang, berdaya saing, kreatif, dan inovatif. Kewirausahaan seni menjadi isu menarik baik 
bagi mahasiswa maupun dosen, dan sivitas akademika lainnya. 

 
4. Teknologi 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan telah menghasilkan berbagai jenis teknologi baru dan 

canggih. Secara khusus, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

telah menjadi fenomena global. Teknologi yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan 

ini menjadi sangat diterministik dan interdependensinya telah membentuk suatu gaya 

hidup tertentu. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi rahim dan arena baru bagi 

produksi dan distribusi informasi. 

Keniscayaan perkembangan teknologi ini harus disikapi secara arif dengan 
mengedepankan asas nilai dan moral yang berkembangan di masyarakat. Karena kehadiran 
teknologi dalam ruang hidup manusia tentu memberikan dampak positif dan negatif. 
Disinilah peran lembaga pendidikan untuk mengeliminir dampak negatif kemajuann 
teknologi dengan cara pemanfaatan teknonologi untuk keperluan pembelajaran dan sistem 
tata kelola organisasi pendidikan. Karena teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan 
kemudahan. 

Institut Seni Indonesia Surakarta sebagai perguruan tinggi seni berpandangan bahwa 

teknologi dapat diperankan secara positif dalam rangka meningkatkan kapasitas 

kelembagaan guna menumbuhkan atmosfir akademik kondusif dan meningkatkan 

kompetensi seluruh sivitas akademika. 
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Seiring dengan paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang bertata kelola baik 
dan bersih, teknologi dapat diperankan sebagai garansi transparansi dalam setiap program 
dan kegiatan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan kekaryaan seni, 
dan pengabdian kepada masyarakat. 

Teknologi informasi menjadi bagian dari proses pembelajaran (web-based learning). 

Teknologi ini dapat diaplikasi sejak dari proses rekrutmen calon mahasiswa baru, proses 
pendaftaran ulang, pengumuman hasil studi, serta program dan kegiatan lain yang diikuti 
oleh mahasiswa. Hal yang sama juga dapat digunakan oleh dosen dalam aktivitas 
bimbingan akademik dan pengembangan potensi lainnya. 

Terkait dengan layanan pendidikan adalah penyediaan pustaka digital, yang secara 
khusus memfasilitasi sivitas akademika dengan referensi yang diformat dalam bentuk jurnal 
elektronik (E-JOURNAL), buku digital (e-book), dan layanan digital lainnya. Teknologi informasi 

juga menjadi instrumen komunikasi dengan jejaringan lintas unit guna mendukung kinerja 
managemen yang efektif dan efisien. Pada sisi lain, ISI Surakarta juga mengedepankan 
pentingnya adopsi teknologi yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah khususnya 
bagi program studi yang memanfaatkan teknologi. 

 
5. Perubahan Pendidikan 

 

Pemisahan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan di bawahnya dalam 

kementrian tentunya akan membawa implikasi logis terhadap arah pengembangan 

perguruan tinggi di Indonesia. Penggabungan pendidikan tinggi dengan riset dan teknologi 

tentunya akan berdampak pada perubahan orientasi pendidikan tinggi yang harus banyak 

mengarah pada program-program penelitian baik dalam bentuk terapan ataupun grOUNDED 

theory. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan pemicu perguruan tinggi untuk lebih 

banyak melakukan riset dan pengabdian masyarakat, sehingga terbangun korelasi antara 

realitas sosial budaya yang ada di masyarakat dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

di perguruan tinggi. 

Di sisi lain pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan mengarahkan 

perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing baik di tingkat 

regional ataupun internasional. Hal ini juga menjadi dasar dirumuskannya KKNI (Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan turunannya adalah Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN DIKTI). Dengan standar tersebut, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cepat 

lulus namun juga mempunyai daya saing. Capaian tersebut, tentunya akan memaksa 

dosen untuk selalu meng-UPGRADE ilmu pengetahuan yang dimiliki, termasuk skill dalam 

karya seni. 

Tantangan ini harus dijawab oleh perguruan tinggi termasuk Institut Seni Indonesia 

Surakarta yang dirumuskan dalam rencana strategis. Program ini terjabarkan mulai dari 

awal penerimaan mahasiswa baru dengan meningkatkan kualitas ataupun kuantitas. 
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Pemutahiran isian matakuliah dalam bentuk evaluasi yang dilakukan setiap tahun dan 

membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah terutama yang terkait 

dengan bidang seni dan budaya. Di rencana strategis ini juga disiapkan program-program 

pengembangan soft skill dan hard skill dalam bentuk pelatihan bagi mahasiswa, dosen, 

tenaga administratif dan tenaga kependidikan. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi ISI Surakarta harus mampu membangun atmosfir 

akademis baik di tingkat mahasiswa ataupun tenaga pendidik. Pengembangan keilmuan 

ini menjadi tolak ukur dalam standar nasional pendidikan tinggi. Konseptualisasi seni 

tradisi dan budaya harus terjabarkan secara sistematis dalam pengembangan kurikulum 

di ISI Surakarta. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka ruang-ruang keilmuan yang 

harusnya dikembangkan di Institut Seni Indonesia akan diambil alih oleh perguruan tinggi 

lain baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Karena sumber material seni tradisi dan 

budaya tersebut berada di Perguruan Tinggi Seni, termasuk ISI Surakarta, tugas selanjutnya 

adalah merumuskannya menjadi keilmuan seni. 

Berkaitan dengan banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan program 

pendidikan bidang seni, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta menyadari sebagai suatu 

tantangan dalam berkompetisi secara sehat. Menghadapi hal ini ISI Surakarta perlu 

menciptakan atmosfir akademik yang kondusif. Program peningkatan kualitas dan kuantitas 

calon mahasiswa baru menjadi isu strategis. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) menjadi prioritas guna menunjang dan 

meningkatkan kualitas program pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Pengingkatan sumber daya fisik, sarana dan prasarana, guna 

meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

 
B. Analisis Lingkungan Internal 

 

Sumber daya internal meliputi: Organisasi, SDM, kurikulum dan mahasiswa, sumber 

daya prasarana, dan sumber dana. 

 

1. Organisasi 

 
ISI Surakarta memiliki struktur organisasi yang tersusun berikut. ISI Surakarta 

dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu tiga PembantuRektor bidang akademik, 

administrasi umum, dan kemahasiswaan. 

Fungsi pendidikan didukung oleh dua fakultas, Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) 

dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), dan Program Pascasarjana. FSP memiliki 4 

Jurusan (Karawitan, Tari, Pedalangan, dan Etnomusikologi), dan 5 Program Studi (S1 
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Seni Karawitan, S1 Seni Tari, S1 Seni Pedalangan, S1 Etnomusikologi, dan S1 Seni Teater). 

FSRD memiliki 4 Jurusan (Kriya, Seni Rupa Murni, Desain, dan Media Rekam), dan 8 

Program Studi (S1 Kriya Seni, S1 Desain Interior, S1 Seni Rupa Murni, S1 Televisi dan 

Film, S1 Fotografi, S1 Desain Komunikasi Visual, D4 Batik, dan D4 Keris dan Senjata 

Tradisional). Program Pascasarjana memiliki dua program studi, S2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni dan S3 Penciptaan dan Pengkajian Seni. Kepemimpinan fakultas dipimpin 

oleh Dekan dan 3 Pembantu Dekan bidang akademik, administrasi umum, dan 

kemahasiswaan. Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. Masing-masing Jurusan 

dan Program Studi dipimpin oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi, yang dibantu 

oleh Sekretaris Jurusan, Seksi Pengajaran, Dosen Prodi, dan Gugus Penjaminan Mutu 

Akademik. 

Fungsi administratif didukung dua biro, Biro Akademik, Kemahasiswaan, 

Perencanaan, dan Kerjasama dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Biro Akademik, 

Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama terdiri dari Bagian Administrasi Akademik 

(meliputi Subbagian Akademik, dan Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni) dan Bagian 

Administrasi Perencanaan dan Kerjasama (meliputi Subbagian Perencanaan dan 

Kerjasama, Subbagian). Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari Bagian 

Administrasi Umum (meliputi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Subbagian 

Tata Usaha, dan Subbagian Tata Laksana dan Humas) dan Bagian Keuangan dan 

Kepegawaian (meliputi Subbagian Keuangan dan Subbagian Kepegawaian). 

 
2. Sumber Daya Manusia 

 

ISI Surakarta saat ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 496 orang, 

yang terdiri dari 243 dosen dan 253 tenaga kependidikan. Masing-masing dari dua kategori 

sumber daya manusia ini memiliki fungsi dan tugas pokok sesuai dengan Statuta, OTK, 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh data-data mengenai kekuatan, 
kelemahan, peluang dan tantangan Sumber daya manusia (SDM) ISI Surakarta berikut . 
Ada beberapa kekuatan SDM ISI Surakarta. (1). Sumber daya manusia dalam 
pengelolaanya meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan orientasi penempatan diatur 
oleh SOP sesuai dengan alokasi tenaga dan Renstra. Kualifikasi dosen yang direkruit 
serendah-rendahnya magister (S2) dalam bidang keahlian sebagaimana yang diusulkan 
program studi. Sistem seleksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan melalui tes pengetahuan, scholastik, dan tes 

kompetensi bidang. Untuk informasi rekrutmen dibuka secara umum melalui media cetak, 
internet dan media elektronik. Pengadaan dosen (rekrutmen) didasarkan pada Renstra 
Ketenagaan Dosen yang telah ditetapkan oleh Rektor ISI Surakarta, dan sudah ada 
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pedoman sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan (SK Rektor No. 1430/IT6.1/ 
KP/2012); (2). Penempatan dosen pada program studi (homebase) didasari pada 

kebutuhan kompetensi dan mata kuliah yang akan diampunya; (3). Mutasi dan promosi 
pejabat struktural dilakukan melalui mekanisme standar oleh Baperjakat, dan berdasar 
pada  SOP  penempatan  dosen  dan  tenaga  kependidikan;  (4).  Pengembangan 
profesionalisme dosen melalui Pelatihan PEKERTI dan Applied Approach (AA); (5). Sistem 
pengembangan dosen dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diadakan oleh program 
studi seperti penugasan pembimbingan ujian Tugas Akhir, PKL, KKN, studi lanjut, 
penelitian, dan karya seni; (5). Sistem retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga 
kependidikan, dilakukan oleh lembaga dengan PP No. 53 Tahun 2010, Peraturan Kepala 
BKN No. 21 Tahun 2010, dan SOP yang berlaku di ISI Surakarta serta melalui mekanisme 
BINAP pegawai; (6). Jumlah dosen Guru Besar 10 orang (4%), Lektor Kepala 61 orang 
(25%), lektor 100 orang (42%), asisten ahli 54 orang, dan  pengajar 15 orang. Dosen 
tetap kualifikasi S2,dan S3 sebanyak 70 %; (7). Evaluasi kinerja dosen dengan menerapkan 
SWMP dan pengakuan profesionalisme melalui Sertifikasi Pendidik dan pemberian 
tunjangan serdos dan tunjangan kehormatan (guru besar). Pemberian tunjangan tungsional 
PLP bagi laboran serta Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi pegawai; (8). Penilaian  internal 
kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan tiap awal tahun melalui Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP); (9). OUTPUT kompentensi dosen berupa hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Sebagian di antaranya sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku teks, 
dan buku ajar. 

Namun demikian masih ada kelemahan SDM berikut. (1). Kualifikasi pendidikan 
dosen di setiap program studi belum terpenuhi, 14% dosen belum lulus S2 (dalam proses 
studi); (2). Kualifikasi tenaga laboran belum semua bersertifikasi (Pranata Laboran 
Pendidikan); (3). Kesadaran dosen terhadap kenaikan pangkat/jabatan masih rendah; (4) 
Sepuluh persen dosen memasuki masa purna tugas; (5) Jumlah dosen yang studi lanjut 
ke luar negeri masih terbatas; (6). Kuantitas hasil penelitian dosen dalam jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal internasional rendah; (7) Kualifikasi dan kualitas buku dosen yang 
diterbitkan dan didistribusikan secara nasional belum optimal; (8) Kualifikasi pendidikan 
dan kemampuan pelayanan tenaga kependidikan perlu tingkatkan; (9). Pengadaan tenaga 
kependidikan belum didukung dengan Renstra Ketenagaan; (10). Sebagian pegawai perlu 
dilengkapi dengan penguasan IT agar menunjang kinerjanya, melalui pelatihan IT oleh 
UPT Pustika; (11). Tenaga IT/komputer ISI Surakarta perlu diupayakan memperoleh 
tunjangan profesi Pranata Komputer sebagai bentuk penghargaan profesionalismenya. 

Ada lima poin penting berkenaan analisis peluang. Pertama, UU N0 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Pemberlakuan UU dan peraturan tersebut tentu memberi peluang perubahan 
paradigma pendidikan nasional yang mengarah adanya tuntutan pembaruan pendidikan 
nasional. Termasuk, seperti: (a) diversifikasi kurikulum yang mampu melayani mahasiswa 
dan mengaspirasi potensi daerah, (b) diversifikasi jenis pendidikan profesinal, (c) 
penyusunan standar kopentensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah, (d) 
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penyusunan standar kualifikasi pendidikan sesuai tuntutan pelaksanaan tugas secara 
nasional, (e) penyusunan standar pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsi- 
prinsip pemerataan dan keadilan, (f) penyusunan manajemen berbasis sekolah dan 
otonomi perguruan tinggi, dan (g) penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan berbasis 
multimedia. Kedua, Otonomi daerah memberi peluang bagi ISI Surakarta untuk melakukan 
pengembangan seni tradisi serta penelitian yang mentradisi terutama bidang seni sehingga 
memberi peluang jalinan kerjasama lokal khususnya pemerintah daerah. Ketiga, UU 
Aparatur Sipil Negara telah mengatur sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) merupakan peluang untuk pengadaan pegawai yang lebih terprogram. Keempat, 
Surat Edaran Menteri PAN-RB No 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi 
Kerja PNS menjadi medium efektif untuk melakukan penilaian kinerja melalui Sasaran 
Kerja Pegawai (SKP). Kelima, Infrastruktur jaringan internet ISI Surakarta yang sudah 

memadai dapat dioptimalkan untuk mendukung layanan akademik dan kepegawaian, 
termasuk evaluasi tingkat kepuasan terhadap pengelolaan SDM. 

Di sisi lain, ancaman-ancaman muncul berikut. PT lain sudah meningkatkan 

kualifikasi lebih tinggi (minimal S3) dalam rekrutmen calon dosen, sehingga lebih bisa 

mendapatkan tenaga dosen berkualitas. Munculnya perguruan tinggi bertaraf internasional 

dari luar negeri yang diizinkan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh menjadi ancaman 

bagi ISI Surakarta menuju perguruan tinggi bertaraf internasional. Dosen PT lain banyak 

bergelar doktor lebih berdaya saing dalam kompetisi peraihan berbagai hibah. Sedikitnya 

dosen yang memiliki pangkat/jabatan lektor ke atas pada prodi tertentu dapat 

memperlambat akselerasi pengembangan unit dan kelembagaan. 

 
3. Pembelajaran dan Mahasiswa 

Hasil evaluasi diri mengenai pembelajaran dan mahasiswa menunjukkan hal-hal 

berikut. 
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4. Sumber Daya Prasarana 

 
ISI Surakarta memiliki gedung, ruang kuliah, laboratorium/studio, dan perpustakaan 

yang memadai. Hampir setiap program studi memiliki gedung sendiri, demikian juga 

dengan studio/lab, ruang kuliah, dan ruang dosen. 

Kampus ISI Surakarta tersebar di dua titik, yaitu Kampus I Kentingan dan Kampus 

II Mojosongo. Selain kampus I Kentingan dan kampus II Mojosongo, ISI Surakarta juga 

memiliki mess bagi para dosen, bertempat di Kelurahan Kepatihan, Kota Surakarta. 

Prasarana yang tersedia di Kampus I Kentingan terdiri dari: gedung Rektorat (3 

lantai), gedung Akademik (3 lantai), gedung Pasca Sarjana (3 lantai), gedung Pendapa 

yang dilengkapi dengan 2 gedung penunjang, gedung Teater Kecil, gedung Teater Besar, 

gedung Dekanat Fakultas Seni Pertunjukan (2 lantai), gedung J untuk perkuliahan teori 

(2 lantai), gedung D (studio pedalangan), gedung Pedalangan (2 lantai), gedung Tari I (3 

lantai), gedung Tari II (2 lantai), gedung Karawitan I (3 lantai), gedung Karawitan II (3 

lantai), gedung Perpustakaan (2 lantai), gedung Etnomusikologi (2 lantai), gedung bengkel/ 

penunjang, gedung F (2 lantai), Masjid lama dan baru, gedung Koperasi Pegawai RI 

(KPRI). Kampus I Kentingan juga dilengkapi dengan dua Teater Terbuka, lapangan tenis, 

tiga tempat parkir motor, gedung genset, tiga kantin, pos satpam, gapura gerbang kampus, 

tower setinggi 65 meter, dan gedung laboratorium seni pertunjukan di dekat pendapa. 

Prasarana Kampus II Mojosongo terdiri dari: gedung Dekanat Fakultas Seni Rupa 

dan Desain (3 lantai), gedung Galeri Seni Rupa dan Museum (3 lantai), gedung 2 (Jurusan 

Kriya, 3 lantai), gedung 3 (Ilmu Pengetahuan, 3 lantai), gedung 4 (Rancang Bangun, 3 

lantai), gedung 5 (Desain, 3 lantai), dan gedung 6 (Jurusan Seni Rupa Murni, 3 lantai). 

Kampus II Mojosongo juga dilengkapi dengan tower air, dua kantin, 4 tempat parkir, 

gedung penunjang galeri, dan pos satpam. Pada tahun 2014 ini sedang dibangun gedung 

baru yaitugedung Serbaguna. 
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Prasarana tersebut dapat dioptimalkan guna menciptakan suasana akademik yang 

kondusif dan maju. Khususnya bagi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bersifat intra 

kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler. 

 
5. Finansial 

 

Selama ini, dana yang tersedia di ISI Surakarta bersumber dari DIPA. Dana DIPA 

berupa Rupiah Murni dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). 

Dalam hal pembiayaan, sistem alokasi dana di ISI Surakarta telah mengacu kepada 

asas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Proses pengelolaan dana dilakukan secara 

transparan dan akuntabel, yang dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya. 

Perencanaan anggaran untuk program/kegiatan fisik maupun non fisik dilakukan dengan 

cara setiap unit mengusulkan kepada lembaga melalui Sub Bag Perencanaan yang dilampiri 

ToR dan RAB. Di dalam menyusun usulan anggaran tersebut, unit mengacu pada 

RENSTRA ISI Surakarta. Usulan setiap unit dibahas oleh Tim SP4 berdasarkan skala 

prioritas dan kemudian diusulkan ke Pusat. 

Terbitnya DIPA dan POK merupakan dasar untuk mengelola anggaran kegiatan. 

Berdasar dari POK, Sub Bag Perencanaan membuat anggaran terpadu. Anggaran 
terpadu merupakan acuan bagi unit dalam mengelola program/kegiatan anggaran 



     

    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

yang akan dilaksanakan. Berbagai sumber pendapatan, yaitu pendapatan negara dan 

hibah, serta belanja negara diterimakan melalui bank yang ditunjuk ISI Surakarta ataupun 

KPKN. Dengan mendasarkan pada DIPA dan POK, sub bagian Keuangan mengajukan 

SPM Uang Persediaan ke KPPN Surakarta untuk membiayai kegiatan unit. Bendahara 

Pengeluaran mengajukan SPM pengganti uang persediaan ke KPPN Surakarta dan KPPN 

Surakarta menerbitkan SP2D. Pengalokasian didasarkan pada pos anggaran yang 

direncanakan dengan mengacu pada jenis anggaran yang ditetapkan yaitu dana PNBP, 

APBN, dan BOPTN. 

Proses pelaporan dimulai dengan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran 

dari seluruh kegiatan yang dilakukan berbagai unit dan dihimpun dalam kesatuan laporan 

institusi. Bendahara Pengeluaran setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban 

dengan data SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Surakarta. Tim SAI setiap bulan membuat 

laporan keuangan berdasarkan SP2D maupun SSBP yang diterbitkan oleh KPPN atau 

Bank. 

Proses audit laporan pengelolaan dana yang ada di ISI Surakarta dilakukan secara 

eksternal yang dilakukan oleh BPKP. Hasil audit menunjukkan bahwa pengelolaan 

anggaran di ISI Surakarta dinyatakan wajar tanpa pengecualiaan. Dengan adanya PMK 

No 171/PMK.05/2007 yang dirubah dengan PMK nomor 233/PMK.05/2011, maka ISI 

Surakarta Setiap semester I dan tahunan membuat laporan keuangan dengan 

menggunakan penjelasan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan), hasil laporan keuangan 

tahunan di-review oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) ISI Surakarta. Proses pengelolaan 

dana di-monitor dan dievaluasi oleh SPI dan pimpinan terkait (Pembantu Rektor II dan 

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan), sehingga ketepatan alokasi dana dapat 

akuntabel. 

 

Berdasarkan hasil di atas dapat dinyatakan bahwa penganggaran program dan kegiatan 
sudah terencana dengan baik sesuai RENSTRA ISI Surakarta. RENSTRA sudah 
mengakomodasi program dan kegiatan sampai pada anggarannya. Hal itu mempermudah bagi 
institusi dalam menjamin keberlanjutan penganggarannya. Demikian juga dalam hal 
pemanfaatannya, program/kegiatan dari tahun ke tahun sudah tercermin di dalam 
RENSTRA. Hanya saja, keberlanjutan penganggaran jangka panjang belum terwadahi, 
karena institut belum memiliki pengembangan jangka panjang (milestone), perencanaan 

pengadaan kegiatan dan anggaran masih sebatas jangka lima tahunan melalui RENSTRA. 



BAB IV RENCANA OPERASIONAL 

Rencana Operasional Institut Seni Indonesia Surakarta merupakan tindak lanjut program RENSTRA ke dalam rencana kegiatan per tahun sesuai 

dengan indikator target sasaran masing-masing. Berdasarkan program yang dirumuskan dalan bab IV, maka dirumuskan serangkaian kegiatan 
sebagai berikut. 

Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN 
Indikator 

Kinerja Program 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. Menyelenggarakan 

pembelajaran seni 

dan ilmu seni 

dalam rangka 

pelestarian dan 

pengembangan 

potensi budaya 

Nusantara 

1. Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

lulusan 

Jumlah 

Lulusan S1 1302 

Mhs 

152 

Mhs 

250 

Mhs 

275 

Mhs 

300 

Mhs 

325 

Mhs 

1. Jumlah 

mahasiswa D4 

lulus dengan 

IPK ≥3,5 

40% 50% 60% 

Jumlah rata-

rata lama 

studi S1 (10 

SMT) 

1057 

Mhs 

152 

Mhs 

250 

Mhs 

205 

Mhs 

220 

Mhs 

230 

Mhs 

2. Jumlah 

mahasiswa S1 

lulus dengan 

IPK ≥3,5 

40% 50% 60% 

Jumlah rata-

rata lama 

studi S1<=8 

SMT 

245 Mhs - - 
70 

Mhs 

80 

Mhs 
95 Mhs 

3. Jumlah 

mahasiswa S2 

lulus dengan 

IPK ≥3,75 

50% 60% 70% 

Jumlah rata-

rata lama 

studi D4<= 

8 SMT 

- - - - - - 

4. Jumlah 

mahasiswa S3 

lulus dengan 

IPK ≥3,5 

90% 100% 100% 

Jumlah rata-

rata IPK 

lulusan 

S1>=3,35 
245 Mhs - - 

70 

Mhs 

80 

Mhs 
95 Mhs 

5. Jumlah 

mahasiswa D4 

lulus lebih cepat 

atau tepat 

waktu (≤8 

Semester) 

30% 35% 40% 

Jumlah rata-

rata IPK 

lulusan 

D4>=3,35 10 Mhs - - - - 10 Mhs 

6. Jumlah 

mahasiswa S1 

lulus lebih cepat 

atau tepat 

waktu (≤8 

Semester) 

7.  

15%  20% 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN 
Indikator 

Kinerja Program 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

  Lama masa 

tunggu 

lulusan 

mendapat 

pekerjaan 

1 Tahun 1,5 

Tahun 

2 

Tahun 

1,5 

Tahun 

1 

Tahun 

1 

Tahun 

8. Jumlah Profesor 10 

Orang 

  11 

Orang 

12 

Orang 

         9. Jumlah Lektor 

Kepala 

(bergelar 

Doktor) 

21 

Orang 

  22 

Orang 

23 

Orang 

   

      

10. Jumlah 

kegiatan 

kewirausahaan 

mahasiswa 

yang dibiayai 

dengan 

pendanaan 

DIPA 

5 Keg 8 Keg 10 Keg 

   

      

11. Jumlah 

Program 

Kreatifitas 

Mahasiswa 

(PKM) 

5 Prop 7 Prop 10 

Prop 

   

      

12. Jumlah karya 

ilmiah 

mahasiswa S1 

yang 

dipublikasikan 

dalam jurnal 

ilmiah dan 

karya seni 

15 Mhs 21 Mhs 30 Mhs 

   

      

13. Jumlah 

pembuatan 

bahan ajar 

10 

Judul 

12 

Judul 

15 

Judul 

   

      

14. Jumlah 

pembuatan 

media ajar 

20 

Judul 

30 

Judul 

40 

Judul 

 
 

 
28 



Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN 
Indikator 

Kinerja Program 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

   

      

15. Jumlah 

penerbitan 

buku ajar 

15 

Judul 

20 

Judul 

25 

Judul 

   

      

16. Jumlah mata 

kuliah yang 

menggunakan 

Teknologi 

Informai 

(Daring: Mata 

kuiah terbuka) 

26 MK 26 MK 39 MK 

   

      

17. Pengadaan 

Prasarana 

Pembelajaran 

dan 

Perkantoran 

5 Unit 5 Unit 3 Unit 

   

      

18. Pengadaan 

sarana 

Pendukung 

Pembelajaran 

dan 

Perkantoran 

3 Paket 5 Paket 5 Paket 

  Jumlah 

mahasiswa 

berprestasi 

tingkat 

nasional 

85 Mhs 15 Mhs 10 

Mhs 

15 

Mhs 

20 

Mhs 

25 Mhs 19. Mahasiswa 

terlibat dalam 

kegiatan 

kemahasiswaan 

tingkat asional 

dan 

intenasional 

50 Mhs 50 Mhs 50 Mhs 

   

      

20. Pengiriman 

delegasi 

mahasiswa 

pada kegiatan 

tingkat nasional 

 

 

 

30 Keg 35 Keg 40 Keg 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN Indikator 

Kinerja 

Program 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

   

      

21. Jumlah 

prestasi/ 

mahasiswa 

tingkat nasional 

15 Mhs 35 Mhs 40 Mhs 

  Jumlah 

mahasiswa 

berprestasi 

tingkat 

internasional 

9 Mhs - - 1 Mhs 3 Mhs 5 Mhs 22. Jumlah 

pengiriman 

delegasi 

mahasisa pada 

kegiatan tingkat 

internasional 

5 

Delega

si 

8 

Delega

si 

10 

Deegas

i 

  23. Jumlah 

keikutsertaan 

mahasiswa 

event tingkat 

internasional 

15 Mhs 20 Mhs 25 Mhs 

  24. Jumlah Prodi S1 13 

Prodi 

15 

Prodi 

17 

Prodi 

  25. Peningkatan 

peringkat 

akreditasi Prodi 

S1 

A=3, 

B=8, 

C=2 

A=3, 

B=10, 

C=2 

A=5, 

B=8, 

C=2 

  26. Jumlah prodi S1 

terkareditasi A 

4 Prodi 5 Prodi 6 Prodi 

      

  27. Jumlah Prodi S2 1 Prodi 1 Prodi 2 Prodi 

  Jumlah prodi 

terakreditasi 

A/B 

15 Prodi 
13 

Prodi 

13 

Prodi 

13 

Prodi 

13 

Prodi 

15 

Prodi 

28. Peningkatan 

skor Prodi S2 

350 350 375 

  a. Rasio 

dosen 

terhadap 

mahasisw

a (Teori) 

 

1:30 1:20 1:20 1:30 1:30 1:30 

29. Jumlah Prodi S2 

terakreditasi A 

1 Prodi 1 Prodi 1 Prodi 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN 
Indikator 

Kinerja 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

  b. Rasio 

dosen 

terhadap 

mahasisw

a (Praktik) 

1:10 1:04 1:04 1:10 1:10 1:10 1 Jumlah Prodi S3 1 Prodi 1 Prodi 1 Prodi 

   
      

2 Peningkatan 

skor Prodi S3 

314 314 351 

   
      

3 Jumlah Prodi S3 

terakreditasi A 

0 0 1 

   

      

4 Rasio jumlah 

dosen terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

1:10 1:15 1:15 

   

      

5 Rasio 

mahasiswa S1 

yang diterima/ 

pendaftar 

1:1,7 1:02 1:2,3 

  Jumlah 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

1110 

Mhs 

400 

Mhs 

200 

Mhs 

155 

Mhs 

170 

Mhs 

185 

Mhs 

6 Jumlah 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa/ 

bantuan biaya 

pendidikan 

Bidikmisi 

120 

Mhs 

120 

Mhs 

120 

Mhs 

  7 Jumlah 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa PPA 

25 Mhs 25 Mhs 25 Mhs 

8 Jumlah 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa/ 

bantuan biaya 

pendidikan dari 

sumber lain 

 

10 Mhs 25 Mhs 40 Mhs 

31 
 

 
 



Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN Indikator 

Kinerja 

Program 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

  Persentase 

lulusan 

bersertifikat 

kompetensi 

dan profesi 

10% - - - 10% 10% 9 Jumlah 

mahasiswa 

diklat dan uji 

kompetensi 

 10% 10% 

   

      

10 Jumlah 

mahasiswa 

diklat dan uji 

profesi 

 10% 10% 

2. Mendharmabaktik

an seni dan ilmu 

seni kepada 

masyarakat dan 

meningkatkan 

jaringan kerja 

sama yang 

produktif dan 

berkelanjutan 

dengan lembaga 

pemerintah dan 

swasta di tingkat 

daerah, nasional, 

dan internasional 

2. Meningkatkan 

kualitas 

kelembagaan 

dan kerjasama 

Pengembang

an 

kelembagaan 

PT 

1 PT 1 PT 1 PT 1 PT 0 PT 0 PT 11 Jumlah Prodi di 

luar domisili 

3 Prodi 3 Prodi 6 Prodi 

12 Jumlah Fakultas 

Baru 

- - 1 Fak 

Pembukaan 

prodi baru 

3 Prodi - - - 2 Prodi 1 Prodi 13 Jumlah 

Program Studi 

Baru S1 

- 2 Prodi 1 Prodi 

14 Jumlah 

Program Studi 

Baru D4 

- - 1 Prodi 

15 Jumlah 

Program Studi 

Baru S2 

- - 1 Prodi 

Akreditasi 

Institusi 

B+ B B B B B+ 16 Nilai Akreditasi 

Institusi 

B B+ B+ 

       17 Jumlah kerja 

sama penelitian 

hasil 

pengabdian 

masyarakat 

dan/ atau 

kepakaran 

dosen dengan 

instansi 

pemerintah/ 

swasta/ PT lain  

20 Dok 20 Dok 20 Dok 

 
 

 
 

32 



Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN 
Indikator 

Kinerja 

TAHUN 

2015 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2019 

         18 Jumlah 

kerjasam 

industri/ jasa 

yang 

memanfaatkan 

hasil 

pengabdian 

masyarakat 

2 Dok 2 Dok 2 Dok 

         19 Jumlah dosen 

yang terlibat 

dalam PKM 

8 

Dosen 

10 

Dosen 

10 

Dosen 

         20 Jumlah 

kegiatan PKM 

yang didanai 

dari DIPA 

8 Prop 10 

Prop 

10 

Prop 

         21 Jumlah dosen 

yang terlibat 

PKM yang 

didanai diluar 

DIPA 

2 

dosen 

3 

Dosen 

4 

Dosen 

         22 Jumlah 

kerjasama 

pendidikan 

(double 

degree,credit 

transfer/credit 

earning) 

dengan PT lain 

2 KJS 2 KJS 2 KJS 

         23 Jumlah tenaga 

kependidikan 

yang telah 

mengikuti diklat 

teknis/struktura

l/lainnya 

 

 

26 

Pegawai 

26 

Pegawai 

26 

Pegawai 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN Indikator 

Kinerja 

Program 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

         24 Jumlah tenaga 

kependidikan 

berpendidikan 

D3 

14 

Pegawai 

14 

Pegawai 

14 

Pegawai 

         25 Jumlah tenaga 

kependidikan 

berpendidikan 

S1 

33 

Pegawai 

33 

Pegawai 

33 

Pegawai 

         26 Jumlah tenaga 

kependidikan 

berpendidikan 

S2 

33 

Pegawai 

33 

Pegawai 

33 

Pegawai 

         27 Jumlah 

Pustakawan 

14 

Pegawai 

13 

Pegawai 

13 

Pegawai 

         28 Jumlah Analis 

Kepegawaian 

- 1 

Pegawai 

1 

Pegawai 

             

         29 Jumlah Laboran 

(PLP) 

43 

Pegawai 

43 

Pegawai 

39 

Pegawai 

         30 Jumlah 

Arsiparis 

1 

Pegawai 

1 

Pegawai 

1 

Pegawai 

         31 Jumlah Pranata 

Komputer 

- 1 

Pegawai 

1 

Pegawai 

         32 Akuntabilitas 

laporan 

keuangan wajar 

tanpa 

pengecualian 

WTP WTP WTP 

         33 Jumlah 

dokumen tata 

kelola/perencan

aan sebagai 

penyelenggara 

PT 

 

 

7 Dok 7 Dok 7 Dok 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

  
TAHU

N 
  

Indikator 

Kinerja 

Program 

TAHUN 

 

2015 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2019 

         34 Jumlah aplikasi 

teknologi 

informatika dan 

komunikasi 

(TIK) dalam 

layanan 

perguruan 

Tinggi 

4 

Aplikasi 

5 

Aplikasi 

5 

Aplikasi 

  Persentase 

kuantitas 

tindak lanjut 

temuan BPK 

0 - - - - 0 35 Akuntabilitas 

laporan 

keuangan wajar 

tanpa 

pengecualian 

WTP WTP WTP 

         36 Jumlah 

dokumen tata 

kelola/perencan

aan sebagai 

penyelenggara 

PT 

7 Dok 7 Dok 7 Dok 

         37 Jumlah aplikasi 

teknologi 

informatika dan 

komunikasi 

(TIK) dalam 

layanan 

perguruan 

Tinggi 

4 

Aplikasi 

5 

Aplikasi 

5 

Aplikasi 

  Persentase 

tindak lanjut 

berniali 

rupiah 

temuan BPK 

0 - - - - 0 38 Persentase nilai 

rupiah 

kesalahan 

administratif 

hasil audit BPK 

 

 

 

0 0 0 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Base Line 

2015 - 

2019 

TAHUN 
Indikator 

Kinerja 

Program 

TAHUN 

 

2015 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2019 

         39 Persentase nilai 

rupiah 

pengadaan 

barang dan jasa 

hasil audit BPK 

0 0 0 

3. Meningkatkan 

kualitas tata 

kelola yang baik 

(good 

governance), 

sehingga mampu 

mengantisipasi 

perubahan 

3. Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

sumber daya 

pendidikan 

tinggi 

Jumlah 

tambahan 

dosen 

bersertifikasi 

pendidikan 

51 

Dosen 

10 

Dosen 

21 

Dosen 

10 

Dosen 

10 

Dosen 

0 

Dosen 

40 Jumlah dosen 

bersertifikat 

pendidik 

200 
Dosen 

210 
Dosen 

220 
Dosen 

Jumlah 

tambahan 

dosen 

berkualifikasi 

S3 

50 

Dosen 

10 

Dosen 

10  Dosen 10 

Dosen 

10 

Dosen 

10 

Dosen 

41 Jumlah dosen 

berkualifikasi S2 

184 
Dosen 

198 
Dosen 

220 
Dosen 

       42 Jumlah dosen 

berkualifikasi S3 

39 
Dosen 

42 
Dosen 

45 
Dosen 

Persentase 

dosen 

berkualifikasi 

S3 

2,5 - - - - 2,5 43 Persentase 

dosen 

berkualifikasi 

S3 

- - 2, 3 

Persentase 

dosen 

dengan 

jabatan 

lektor kepala 

33 - - - - 33 44 Persentase 

dosen dengan 

jabatan lektor 

kepala 

- - 33 

Persentase 

dosen 

dengan 

jabatan guru 

besar 

5 - - - - 5 45 Persentase 

dosen dengan 

jabatan guru 

besar 

- - 5 

4. Menyelenggaraka

n penelitian dan 

penciptaan seni 

yang kreatif dan 

inovatif untuk 

4. Meningkatnya 

kualitas 

penelitian/ 

karya seni 

serta publikasi 

Jumlah 

publikasi 

nasional 

254 

Judul 

60 

Judul 

42 

Judul 

47 

Judul 

50 

Judul 

55 

Judul 

46 Jumlah dosen 

dengan 

publikasi di 

jurnal nasional 

 

43 

Dosen 

45 

Dosen 

50 

Dosen 
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pengembangan 

ilmu seni dan 

penguatan 

karakter bangsa 

ilmiah bertaraf 

nasional dan 

internasional 

         47 Jumlah 

publikasi di 

jurnal lembaga 

15 

Judul 

15 

Judul 

15 

Judul 

         48 Jumlah 

publikasi di 

jurnal nasional 

(tidak 

terakreditasi) 

30 

Judul 

32 

Judul 

35 

Judul 

         49 Jumlah 

publikasi di 

jurnal nasional 

(terakreditasi) 

13 

Judul 

13 

Judul 

15 

Judul 

         50 Jumlah 

publikasi 

di 

prosiding 

nasional 

5 Judul 5 Judul 5 Judul 

         51 Jumlah jurnal 

ilmiah 

11 

Judul 

12 

Judul 

13 

Judul 

         52 Jumlah jurnal 

ilmiah yang 

terakreditasi 

DIKTI 

1 Judul 2 Judul 2 Judul 

         53 Jumlah dosen 

memperolah 

HaKI 

18 

Dosen 

20 

Dosen 

25 

dosen 

         54 Jumlah 

mahasiswa S2 

lulus dengan 

publikasi pada 

jurnal 

terakreditasi 

nasional 

10 Mhs 10 Mhs 10 Mhs 
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         55 Jumlah 

mahasiswa S3 

lulus dengan 

publikasi pada 

jurnal 

terakreditasi 

nasional 

10 Mhs 10 Mhs 10 Mhs 

  Jumlah 

publikasi 

internasional 

51 Judul 6 Judul 6 

Judul 

13 

Judul 

13 

Judul 

13 

Judul 

56 Jumlah dosen 

terlibat sebagai 

pemakalah 

dalam kegiatan 

seminar 

nasional 

10 

Dosen 

15 

Dosen 

20 

Dosen 

         57 Jumlah seminar 

nasional yang 

diselenggaraka

n 

7 Keg 9 Keg 12 Keg 

         58 Jumlah 

publikasi di 

prosiding 

internasional 

3 Judul 4 Judul 5 Judul 

         59 Jumlah dosen 

dengan 

publikasi di 

jurnal 

internasional 

4 

Dosen 

6 

Dosen 

8 

Dosen 

         60 Jumlah dosen 

dan profesor 

dengan 

publikasi jurnal 

internasional 

bereputasi 

1 

Dosen 

2 

Dosen 

3 

Dosen 

         61 Jumlah 

publikasi ilmiah 

yang terindeks 

internasional 

1 

Jurnal 

2 

Jurnal 

3 

Jurnal 

         62 Jumlah 

publikasi 

internasional 

4 

Jurnal 

6 

Jurnal 

8 

Jurnal 
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         63 Jumlah 

publikasi di 

prosiding 

internasional 

1 

Jurnal 

2 

Jurnal 

3 

Jurnal 

         64 Jumlah 

prosiding 

dengan 

publikasi di 

jurnal 

terakreditasi 

internasional 

1 

Dosen 

2 

Dosen 

3 

Dosen 

  Jumlah 

perolehan 

HAKI 

44 Judul - - 18 

Judul 

13 

Judul 

13 

Judul 

65 Jumlah Hak 

Kekayaan 

Intelektual 

(HAKI) 

 

 

3 Judul 4 Judul 5 Judul 

 

         66 Jumlah seminar 

internasional 

yang 

diselenggaraka

n 

3 Keg 3 Keg 3 Keg 

         67 Jumlah dosen 

yang terlibat 

sebagai 

pemakalah 

dalam seminar 

kegiatan 

internasional 

2 

Dosen 

3 

Dosen 

3 

Dosen 

         68 Jumlah 

mahasiswa S2 

lulus dengan 

publikasi pada 

jurnal 

terakreditasi 

internasional 

 

 

 

1 Mhs 1 Mhs 1 Mhs 
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         69 Jumlah 

mahasiswa S3 

lulus dengan 

publikasi pada 

jurnal 

erakreditasi 

internasional 

1 Mhs 1 Mhs 1 Mhs 

  Jumlah 

proposal 

penelitian 

267 Prop 72 

Prop 

43 

Prop 

47 

Prop 

50 

Prop 

55 

Prop 

70 Jumlah judul 

penelitian yang 

dibiayai dari 

DIPA 

47 

propos

al 

50 

propos

al 

50 

propos

al 

         71 Jumlah dosen 

terlibat dalam 

penelitian 

dengan 

pendanaan 

DIPA 

110 

Dosen 

110 

Dosen 

110 

Dosen 

         72 Jumlah dosen 

yang terlibat 

dalam 

penelitian 

dengan 

pendanaan 

internasional 

3 

Dosen 

5 

Dosen 

5 

Dosen 

         73 Jumlah dose/ 

peneliti yang 

terlibat dalam 

kerjasama 

penelitian 

2 

Dosen 

4 

Dosen 

4 

Dosen 

         74 Jumlah dosen 

yang terlibat 

dalam 

penelitian 

dengan 

pendanaan 

nasional di luar 

DIPA 

 

 

50 

Dosen 

50 

Dosen 

50 

Dosen 
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  Jumlah 

inovasi 

penelitian 

30 - - - 15 15 75 Jumlah karya 

dosen bersifat 

penemuan baru 

 

 

- 15 15 

  Jumlah karya 

inovatif seni 

55 - - - 20 35 76 Jumlah karya 

dosen bersifat 

penemuan baru 

- 20 35 

  Jumlah jurnal 

bereputasi 

terindeks 

nasional 

10 - - - - 10 77 Jumlah 

jurnal ISI 

terindeks 

Sciece 

Technolo

gy Index 

(SINTA) 

- - 1 

         78 Jumlah jurnal 

ISI terindeks 

GARUDA 

- - 9 
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