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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) Tahun 2015-2019 merupakan 

dokumen resmi terkait arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di jenjang Sarjana 

(S-1) bidang Manajemen di Universitas Brawijaya. Renstra ini merupakan dokumen 

tingkat Program Studi yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan jangka panjang 

dan menengah di tingkat Fakultas dan Universitas. Dengan tersusunnya Renstra di 

ini, diharapkan tercipta sinkronisasi yang baik dalam pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai indikator kinerja Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Brawijaya yang 

disyaratkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Kemristekdikti) Republik Indonesia. 

Renstra ini berisi tentang analisis kondisi umum internal dan eksternal Program 

Studi Manajemen FEB UB, analisis SWOT, arah pengembangan strategis serta 

indikator kinerja capaian Jurusan yang disyaratkan. Dokumen ini merupakan arah 

pengembangan 5 tahunan yang didasarkan pada pencapaian tahun-tahun 

sebelumnya serta standar pendidikan tinggi yang harus diacu dari peraturan 

diatasnya. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada: 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dari Kemristekdikti Republik 

Indonesia.; 

2. Standar Mutu Universitas Brawijaya (SM-UB); 

3. Rencana Strategis Universitas Brawijaya; 

4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; 

5. Rencana Strategis Jurusan Manajemen FEB UB terdahulu; dan 

6. Dokumen pendukung lainnya. 

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu 

dalam penyempurnaan dokumen Renstra ini. Kami berharap tersusunnya dokumen 

ini dapat menjadikan program dan kegiatan di Jurusan Manajemen FEB UB lebih 

terarah dalam mencapai Jurusan yang unggul, inovatif dan berdaya saing Asia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.2. Kondisi Umum  

Lingkungan pendidikan tinggi mengalami perubahan yang cepat dan 

terjadi persaingan yang semakin ketat baik antar perguruan tinggi negeri 

maupun dengan swasta dalam dan luar negeri. Kondisi mendorong Program 

Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya untuk menyesuaikan rumusan strateginya dengan dinamika 

lingkungan yang ada. Penyesuaian strategi ini merupakan bentuk respon 

atas perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal seperti regulasi 

pemerintah, pengguna lulusan, calon mahasiswa dan masyarakat secara 

umum.   

Masyarakat saat ini dapat dengan mudah mengetahui kualitas 

sebuah perguruan tinggi yang dilihat dari peringkatnya baik di dalam negeri 

maupun luar negeri (world class). Secara periodik kemenristekdikti selalu 

merilis peringkat perguruan tinggi Indonesia. Lembaga pemeringkatan 4 

International Colleges and Universities (4ICU) merilis daftar peringkat 

perguruan tinggi dunia. Selain itu, Lembaga pemeringkat perguruan tinggi 

dunia Quacquarelli Symonds juga merilis QS World University Rankings 

perguruan tinggi dari seluruh dunia setiap tahunnya. Masih banyak lagi 

lembaga-lembaga pemeringkat perguruan tinggi lainnya yang merilis hasil 

pemeringkatannya secara periodik. Hal ini tentu menjadikan perguruan 

tinggi semakin berusaha menyediakan layanan pendidikan yang sesuai 

harapan masyarakat dan memenuhi kriteria-kriteria lembaga 

pemeringkatan.  

Program Studi Manajemen FEB UB saat ini telah mendapatkan 

Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).  

Akreditasi A yang telah diraih dapat meningkatkan minat calon mahasiswa 

baru untuk mendaftar dan memilih program studi ini. Hal ini terlihat pada 

besarnya jumlah calon mahasiswa dibanding jumlah kuota yang tersedia 

untuk mahasiswa baru untuk angkatan 2019/2020 yaitu dengan tingkat 

keketatan 32:1. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat kepada Program Studi Manajemen FEB UB. 



Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB memiliki 5 (lima) konsentrasi 

yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu: (1) Manajemen 

Pemasaran, (2) Manajemen Keuangan, (3) Manajemen Sumberdaya 

Manusia, (4) Manajemen Operasional, dan (5) Manajemen Strategi. Pilihan-

pilihan konsentrasi yang tersedia ini dimaksudkan agarlulusan memiliki 

kompetensi yang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

pengguna baik lokal maupun internasional.  

Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, Program Studi Sarjana 

Manajemen FEB UB didukung oleh para tenaga pengajar dengan kualifikasi 

yang sangat baik. Pengajar dengan kualifikasi guru besar dan doktor 

mendominasi dari keseluruhan pengajar yang ada. Selain itu, para pengajar 

juga memiliki keahlian-keahlian tambahan berupa sertifikasi-sertifikasi yang 

dapat mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar.  

Melihat kondisi lingkungan bisnis yang sangat dinamis ini, maka sebagai 

salah satu unit dalam lingkup FEB UB, Program Studi Sarjana Manajemen 

sudah seharusnya melakukan pengelolaan lembaga pendidikan secara 

sistematis, komprehensif, dan strategis. Hal ini tentunya tercermin dari 

dibuatnya rencana strategis (renstra) program studi yang akan menjadi 

panduan bagi pengelola untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah 

dibuat, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan mengevaluasi 

ketercapaiannya. 

Sejalan dengan langkah FEB UB yang telah menyusun rencana strategis 

2019-2023, maka Program Studi Sarjana Manajemen  FEB UB juga perlu 

merumuskan rencana strategis untuk tahun 2019-2023. Dinamika dan 

orientasi ke masa depan yang ditangkap oleh FEB UB juga harus didukung 

dan ditindaklanjuti sebagai langkah-langkah strategis Program Studi Sarjana 

Manajemen FEB UB. Untuk mendukung tercapainya rencana strategis 

tingkat fakultas tersebut, maka pada tingkat program studi akan 

memperhatikan aspek-aspek khusus seperti quality assurance dan 

internasionalisasi yang juga telah menjadi tekad Program Studi Sarjana 

Manajemen FEB UB.  Rencana strategis ini dibutuhkan sebagai acuan dan 

pedoman penetapan langkah-langkah Program Studi Sarjana Manajemen 

FEB UB dalam menyongsong masa depan yang kompetitif dan dinamis. 

 



1.2. Potensi dan Permasalahan 

1.2.1. Potensi 

Sebagai program studi yang telah menghasilkan banyak lulusan, Program 

Studi Manajemen FEB UB memiliki potensi yang besar. Potensi yang dimiliki 

juga bermacam-macam yang dapat dioptimalkan perannya untuk semakin 

meningkatkan  kontribusi program studi bagi masyarakat. Potensi yang dimiliki 

oleh program studi ini tercermin dari peran yang dilakukan sesuai Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian.  

1. Pendidikan 

Pada bidang pendidikan, Program Studi Sarjana Manajemen dituntut 

menghasilkan lulusan yang mandiri, berjiwa kewirausahaan dan 

kepemimpinan serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan 

lingkungan yang dinamis yang siap bersaing di tingkat nasional hingga 

internasional. Adapun pada bidang pendidikan ini, kekuatan yang dimiliki 

antara lain: 

a. Input Mahasiswa yang Berkualitas 

Proses penerimaan calon mahasiswa baru di Program Studi Sarjana 

Manajemen FEB UB pada jenjang sarjana, magister dan doctor 

persaingannya cukup ketat. Pendaftar selalu jauh melebihi kuota yang 

disediakan oleh program studi. Ketatnya persaingan ini menjadikan 

mahasiswa baru yang diterima adalah calon mahasiswa yang betul-

betul memiliki kualifikasi yang memadahi.  

b. Jaringan Akademik yang Luas 

Untuk mendukung proses dan peningkatan internasionalisasi, 

Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB memiliki jaringan 

akademik yang luas. Sejauh ini telah banyak menjalin kerjasama 

dengan universitas-universitas mitra pada berbagai belahan dunia baik 

di Asia, Australia, maupun Eropa. 

c. Memiliki Kelas Internasional 

Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB telah membuka kelas 

internasional sejak beberapa tahun lalu. Kelas internasional ini 

memberi layanan pendidikan tidak hanya untuk masyarakat dalam 

negeri tetapi juga mahasiswa asing.  

d. Kolaborasi dengan Praktisi dan Industri 



Sejauh ini Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB telah banyak 

membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha di 

berbagai bidang usaha. Untuk dapat menerima feed-back dari dunia 

industri maka hubungan baik dijalin dengan alumni, praktisi, dan 

berbagai asosiasi yang dapat mendukung perbaikan pendidikan. 

e. Akreditasi yang Diperoleh dan Rencana Selanjutnya 

Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB telah mendapatkan 

akreditasi A dari BAN PT. Program Studi juga merencanakan untuk 

mendapatkan akreditasi dari lembaga-lembaga internasional seperti 

ABEST21 yang sedang dalam proses pengajuan dan AACSB. 

f. Kualifikasi dan Mobilitas Dosen 

Dosen-dosen yang mengajar di Program Studi Sarjana Manajemen 

FEB UB meyoritas telah bergelar doktor yang memiliki produktivitas 

dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, banyak 

dosen yang memiliki mobilitas tinggi dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan ilmiah lintas negara. 

 

2. Penelitian 

 Penelitian merupakan kegiatan paling penting dalam 

mengembangkan bidang keilmuan suatu program studi. Pada bidang ini 

Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB telah banyak menghasilkan 

karya-karya yang dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan pada 

intansi-instansi yang relevan. Pada bidang penelitian ini Program Studi 

Sarjana Manajemen FEB UB telah menyusun road map penelitian 

sehingga output penelitian yang dilakukan dosen menjadi lebih spesifik 

dengan tingkat pendalaman yang lebih.  

 

3. Pengabdian kepada Masyarakat 

Bidang pengabdian ini merupakan raangkaian kegiatan perguruan 

tinggi yang ditujukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat 

secara langsung dan terukur impactnya. Program Studi Sarjana 

Manajemen FEB UB telah mengarahkan program pengabdiannya untuk 

lebih menekankan pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari program 



pengabdian ini, dosen yang menjalankan melibatkan mahasiswa dan hal 

ini merupakan bentuk pendidikan bagi mahasiswa.  

Dosen Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB dalam 

menjalankan kegiatan pengabdian tidak hanya pada lingkup lokal atau 

regional bahkan kegiatan ini dilakukan pada wilayah perbatasan Indonesia 

dengan negara lain. Bentuk lian kegiatan pengabdian ini dapat berupa 

menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah, memberikan jasa konsultasi, 

dan pelatihan. 

1.2.2. Permasalahan 

Selain beberapa potensi yang dimiliki oleh program studi, terdapat juga 

beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian agar dapat diatasi, antara 

lain: 

a. Bidang Pendidikan 

 Koordinasi dan sinergi antar dosen, antara dosen dengan program studi 

belum optimal 

 Sasaran pembelajaran (Learning Goals) masih dalam penyempurnaan  

 Belum optimal dalam menggunakan E-Learning pada proses 

pembelajaran;  

 Layanan konsultasi akademik masih belum maksimal dalam mengarahkan 

mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu dan perencanaan 

karirnya. 

b. Bidang Penelitian 

 Produktivitas dosen Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB dalam 

menghasilkan publikasi internasional belum maksimal. 

 Kelompok dan road map riset belum berkembang 

 Topik penelitian yang kurang relevan dengan kebutuhan dunia industry. 

 Kurangnya pelibatan mahasiswa dalam melaksanakan riset. 

c. Bidang   Pengabdian kepad Masyarakat 

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat belum optimal 

menyelesaikan permasalahan masyarakat dan tema yang diangkat 

terlalu umum.



BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1 Visi 

Menjadi program studi sarjana manajemen bereputasi internasional, beretika, 

berjiwa kewirausahaan dan kepemimpinan 

 

2.2 Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana manajemen yang beretika, berjiwa 

kewirausahaan, dan berdaya saing. 

2. Pengayaan ilmu manajemen melalui penelitian yang inovatif. 

3. Berkontribusi kepada lingkungan melalui pengabdian kepada masyarakat. 

 

2.3 Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang beretika, berjiwa kewirausahaan dan 

kepemimpinan serta mampu berkompetisi secara global. 

2. Meningkatkan kualitas belajar mengajar di bidang ilmu manajemen sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang 

ilmu manajemen berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di 

bidang ilmu manajemen yang adaptif dan aplikatif sesuai dengan dinamika 

lingkungan. 

 

2.4 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan 

Sasaran Strategis 

1. Diperolehnya akreditasi terbaik baik dari lembaga nasional maupun 

internasional. 

2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi dosen dalam menghasilkan 

luaran yang sesuai kebutuhan pengguna 

3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang ditadai dengan proses 

manajemen kurikulum yang memenuhi standar internasional yang 

dituangkan dalam Learning Goals-Learning Objectives program studi 



4. Meningkatnya keterlibatan program studi pada kerjasama dan 

keanggotaan asosiasi nasional maupun internasional 

5. Meningkatnya publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi 

6. Pemberian layanan pendidikan yang mengutamakan tata kelola layanan 

informasi yang terintegrasi baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik. 

 

 



BAB III  

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN 

 

Arah Kebijakan 

Berdasarkan Renstra Universitas Brawijaya, pengembangan pendidikan 

tinggi di Universitas Brawijaya diarahkan pada pencapaian World Class 

Entrepreneur University pada tahun 2030. Milestones ini kemudian diturunkan 

menjadi pencapaian 5 tahunan yaitu daya saing ASEAN (Tahun 2010-2015), 

daya saing Asia (Tahun 2015-2020) dan daya saing Dunia (Tahun 2020-2025). 

Sejalan dengan Universitas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga mencanangkan 

milestones serupa dalam rangka mendukung capaian target strategis 

Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, Program Studi Sarjana Manajemen 

FEB UB sebagai unit pengelola akademik dibawah FEB UB, mengarahkan 

pengembangan yang sesuai dengan peta jalan dan milestones Universitas 

maupun Fakultas. Berikut arah pengembangan Universitas Brawijaya yang 

menjadi acuan dalam arah pengembangan Program Studi Sarjana Manajemen 

FEB UB. 

 
 

Sumber: Rencana Strategis Universitas Brawijaya, 2015-2019 

 

 

 

 



Sasaran Strategis 

Berdasarkan evaluasi rencana strategis periode sebelumnya, maka 

sasaran Strategis Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB lima tahun 

mendatang (2019-2023) sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi dosen dalam menghasilkan luaran 

kontribusi intelektual yang berkualitas dan dapat menyelesaikan 

permasalahan masyarakat.  

2. Mempertahankan dan diperolehnya akreditasi terbaik dari lembaga 

nasional dan internasional yang memiliki reputasi baik. 

3. Meningkatnya kualitas manajemen kurikulum sesuai standar internasional 

yang dituangkan ke dalam Learning Goals - Learning Objectives (LG-LO) 

4. Meningkatnya kualitas penelitian dan dipublikasikan pada jurnal 

bereputasi  

5. Meningkatnya kinerja pelayanan kepada stakeholder  

6. Meningkatnya peran Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB baik 

nasional maupun internasional 

7. Meningkatnya kompetensi dosen dalam menghasilkan luaran kontribusi 

intelektual yang berkualitas;  

8. Meningkatnya keterlibatan pengguna dan alumni dalam menentukan arah 

kebijakan program studi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. 

9. Penerapan tata kelola layanan informasi yang terintegrasi baik dalam 

bidang akademik dan non akademik yang lebih transparan, tepat waktu, 

dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 

2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Rektor sebelumnya tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, Program Stuidi 

Sarjana Manajemen FEB UB merupakan entitas pengelola pendidikan tinggi 

dibawah koordinasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

Gambar 1 menampilkan struktur organisasi Program Studi Sarjana Manajemen 

yang menjadi bagian tak terpisahkan oleh Jurusan Manajemen di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.  

 



 



BAB IV  

PROGRAM KERJA 

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi dosen dalam menghasilkan luaran 

kontribusi intelektual yang berkualitas dan dapat menyelesaikan 

permasalahan masyarakat.  

a. Peningkatan pelatihan kompetensi dosen dalam metode 

pembelajaran 

b. Peningkatan kualitas dosen dengan jenjang pendidikan master melalui 

pemberian bantuan persiapan S3. 

c. Peningkatan jabatan fungsional dosen terutama Guru Besar.  

2. Mempertahankan dan diperolehnya akreditasi terbaik dari lembaga 

nasional dan internasional yang memiliki reputasi baik. 

a. Mempertahankan akreditasi-akreditasi yang telah dicapai dan 

mendorong pencapaian akreditasi internasional terutama ABEST21 

dan AACSB 

3. Meningkatnya kualitas manajemen kurikulum sesuai standar internasional 

yang dituangkan ke dalam Learning Goals - Learning Objectives (LG-LO). 

a. Pembentukan Tim AoL  

b. Controlling proses kegiatan pendidikan 

c. Peninjauan dan pengembangan kurikulum secara reguler 

4. Meningkatnya kualitas penelitian dan dipublikasikan pada jurnal 

bereputasi  

a. Pembentukan kelompok riset 

b. Pendampingan bagi dosen dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah 

c. Kolaborasi penelitian 

5. Meningkatnya kinerja pelayanan kepada stakeholder. 

a. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan 

b. Pengembangan layanan berbasis sistem informasi 

6. Meningkatnya peran Program Studi Sarjana Manajemen FEB UB baik 

nasional maupun internasional 

a. Pengembangan kerjasama bidang akademik dengan universitas luar 

negeri   

b. Peningkatan peran program studi pada asosiasi-asosiasi yang sesuai. 



c. Peningkatan mobilisasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan inbound 

dan outbond;  

7. Meningkatnya keterlibatan pengguna dan alumni dalam menentukan arah 

kebijakan program studi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. 

- Intensitas keterlibatan alumni dalam menentukan kurikulum yang 

sesuai kebutuhan pasar 

8. Penerapan tata kelola layanan informasi yang terintegrasi baik dalam 

bidang akademik dan non akademik yang lebih transparan, tepat waktu, 

dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.  

- Pengembangan sistem layanan informasi yang terintegrasi untuk 

semua bidang akademik dan non akademik.



 
BAB V  

PENUTUP 

 

Dokumen rencana strategis ini adalah arah kebijakan umum Program 

Studi Sarjana Manajemen sebagai upaya untuk mencapai visi dan misinya. 

Melalui Rencana Strategis ini, Program Studi Sarjanan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya diarahkan untuk menuju 

internasionalisasi utama di kawasan Asia Pasifik dalam jangka waktu lima 

tahun mendatang. Rencana Strategis ni sebagai rujukan dalam penyusunan 

kegiatan dan program kerja. Pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis 

dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan 

kebijakan diambil serta memperhatikan dinamisasi perubahan yang terjadi di 

lingkungan eksternal.  

Ketercapaian visi dan misi sangat tergantung dari langkah strategis yang 

telah diambil didukung dengan pemahaman, kesadaran dan keterlibatan 

seluruh pemangku kepentingan yang ada. Baik para pemangku kepentingan 

internal maupun eksternal. Dibutuhkan komitmen oleh semua pihak terkait atau 

stakeholder agar rencana strategis yang telah disusun dapat berjalan demi 

tercapainya visi dan misi Program Studi Sarjana Manajemen  FEB UB. Pada 

masa yang akan datang, rencana strategis ini diharapkan mampu untuk 

menjadi tolok ukur strategis dalam pengembangan program studi menuju daya 

saing baik nasional maupun internasional.



Lampiran  
BAB IV 

ROADMAP DAN INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM  
TAHUN 2015-2019 

 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Persentase dosen berkualifikasi S3 
(Doktor) 

         64%  56% 

Jumlah dosen berkualifikasi S3 (Doktor)          35  31 

Persentase dosen berkualifikasi 
pendidik 

         85,45%  85,45% 

Persentase profesor     16%  14%  13%  13%  13% 

Jumlah profesor     9  8  7  7  7 

Jumlah lektor kepala    17  15  14  14  14 

Jumlah dosen mengikuti sabbatical 
leave (mengikuti recharging keilmuan, 
seperti penelitian, post doctoral, 
Scheme Program for Academic Mobility 
and Exchange, dan lain-lain) 

  3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 

Jumlah dosen menjadi anggota 
masyarakat/himpunan/asosiasi profesi 
dan ilmiah tingkat internasional 

  24 orang 24 orang 26 orang 24 orang 24 orang 24 orang 28 orang 28 orang 28 orang 28 orang 

Jumlah dosen menjadi penguji luar 
program studi doktor di perguruan 
tinggi lain 

   8  29  29  6  8 

Jumlah dosen menjadi visiting profesor 
di perguruan tinggi lain di luar negeri 

   1  4  3  1  1 

Tingkat keketatan rata-rata mahasiswa 
S1 Manajemen 

   1 ; 0,046  1 ; 0,045  1 ; 0,062  1 ; 0,038   

Jumlah Mahasiswa S1 Manajemen    300  262  270  223   

Persentase mata kuliah berbasis 
learning outcome 

            

Persentase mahasiswa S1 Manajemen 
lulus tepat waktu 

            

Persentase Mahasiswa S1 Manajemen 
lulus dengan IPK >= 3,50 

            



Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Persentase Mahasiswa S1 Manajemen 
lulus dengan IPK >= 3,00 

            

Persentase mahasiswa lulus dengan 
predikat pujian/ cum laude untuk 
jenjang S1 Manajemen 

     47%  34%  13%   

Jumlah mahasiswa lulus dengan 
predikat pujian/ cum laude untuk 
jenjang S1 Manajemen 

   123  141  104  40   

Jumlah mahasiswa yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

            

Jumlah  mahasiswa yang menjadi 
anggota Asosiasi Profesi internasional 

            

Jumlah prestasi mahasiswa tingkat 
nasional  

     3  6  9  4 

Jumlah prestasi mahasiswa tingkat 
internasional  

        1 6   

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 
lomba inovasi dan kreativitas 
mahasiswa tingkat internasional 

         4   

Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha         20 89   

Jumlah laboratorium bersertifikat ISO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah sks pada program sarjana paling 
sedikit 144 (seratus empat puluh 
empat) sks termasuk skripsi. 

            

Lama masa studi program sarjana 
(minimal 7 semester, maksimal  14  
semester) 

            

Keberadaan dokumen atau kebijakan 
terkait penyusunan dan pengevaluasian 
kurikulum 

  ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 

Persentase keberadaan Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) Mata 
kuliah sesuai STANDARD  DIKTI untuk 
jenjang S1 Manajemen 

            

Persentase keberadaan Instrumen 
Penilaian Mata Kuliah untuk 
pengukuran Penguasaan Sikap, 
Pengetahuan, Keterampilan Umum, 
Keterampilan Khusus berupa Rubrik/ 

            



Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

portofolio/ karya desain untuk Jenjang 
S1 Manajemen 

Persentase implementasi Assurance of 
Learning di jenjang S1 Manajemen 

            

Persentase Penyelenggaraan Proses 
Pendidikan sesuai dengan ketentuan 
standard DIKTI untuk jenjang S1 

            

Persentase Penyelenggaraan Proses 
Pendidikan sesuai dengan ketentuan 
standard DIKTI untuk jenjang S2 

            

Persentase Penyelenggaraan Proses 
Pendidikan sesuai dengan ketentuan 
standard DIKTI untuk jenjang S3 

            

  lama menyusun skripsi 4 3,9     6 14   

  lama menyusun Tesis    1 tahun 
10 bulan 

 1 tahun 8 
bulan 

 1 tahun 9 
bulan 

  

  lama menyusun Disertasi    2 Tahun, 
6 bulan 

 3 tahun, 1 
bulan 

 2 tahun, 11 
bulan 

  

  persentase mahasiswa drop out       0 0   

Tingkat kehadiran dosen S1 Manajemen 
di kelas 

ada di SM UB           

Jumlah mata kuliah yang menggunakan 
bahasa inggris 

            

Jumlah kerjasama internasional dalam 
bidang pendidikan (sandwich, student 
exchange, double degree, atau 
kerjasama lain) 

            

Jumlah kelas internasional         1 1   

Jumlah dosen asing/ Visiting professor         1 1   

Jumlah mahasiswa program sarjana 
inbound 

        19 19   

Jumlah mahasiswa sarjana outbound         15 20   

Rasio dosen/ mahasiswa S1 Manajemen             

Persentase penggunaan layanan 
informasi untuk layanan akademik 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Persentase penyelenggaraan proses 
pembelajaran dengan metode SCL 
untuk jenjang S1 

            

Persentase lulusan S1 memiliki nilai 
TOEFL >450 atau TOEIC >500 

            

Rata-rata masa tunggu         4.5 4.5   

Jumlah pelatihan Karier bagi mahasiswa             

Pembentukan Jatidiri mahasiswa             

Persentasi lulusan yang sudah dilatih 
kewirausahaan 

            

  Rata-rata Gaji Pertama           

Jumlah PS terakreditasi A oleh BAN PT    3  3  3  3  3 

Jumlah PS terakreditasi/ tersertifikasi 
Internasional 

   1  1  1  1   

  
Rating Tingkat Kepuasan Pengguna 
Lulusan 

          

  Tingkat Kepuasan Mahasiswa           

  Tingkat Kepuasan Dosen           

  Tingkat Kepuasan Karyawan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

  Jumlah Komplain Dosen           

  Jumlah Komplain Mahasiswa           

  
persentase Komplain Mahasiswa yang 
Tertangani 

          

  
persentase Komplain Dosen yang 
Tertangani 

          

  
Jumlah Layanan (Konsultasi, 
Pelatihan) 

          

  Jumlah Peminat S-1 Manajemen  7235  6346  5646  7205   

 Jumlah riset yang dibiayai oleh 
pendanaan nasional 

            

Jumlah riset yang dibiayai oleh 
pendanaan internasional 

            



Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Persentase dosen yang terlibat dalam 
penelitian yang dibiayai pendanaan 
nasional 

            

Persentase dosen yang terlibat dalam 
penelitian yang dibiayai pendanaan 
internasional 

            

Jumlah publikasi di jurnal internasional   23 28     20 24   

Persentase dosen yang melakukan 
publikasi di jurnal internasional 
bereputasi 

            

Jumlah publikasi di jurnal nasional 
terakreditasi 

  12 15   6 17  5   

Persentase dosen yang melakukan 
publikasi di jurnal nasional terakreditasi 

            

Jumlah penelitian dosen dengan 
melibatkan mahasiswa 

   60  11  18  110   

Jumlah sitasi per paper             

Frekuensi kegiatan lintas budaya dan 
internasional di UB 

            

Jumlah penelitian yang dibiayai oleh 
dana PNBP 

     39  36  35   

Persentase dosen yang terlibat dalam 
penelitian yang dibiayai oleh dana PNBP 

            

Jumlah karya ilmiah yang dibiayai oleh 
dana PNBP 

            

Jumlah kerjasama dalam penelitian 
nasional 

            

Jumlah kerjasama dalam penelitian 
internasional 

            

Persentase dosen yang terlibat dalam 
kerjasama penelitian 

            

Jumlah mitra dalam pelaksanaan 
penelitian 

            

  
jumlah publikasi dalam konferensi 
internasional 

      20 24   

  
jumlah publikasi dalam konferensi 
nasional 

          

Jumlah dosen yang mengikuti seminar/ 
konferensi internasional 

     2  10  2   



Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Persentase dosen yang memiliki karya 
dengan HKI 

            

Jumlah HAKI/ HKI          5  1 

Jumlah buku yang diterbitkan dari hasil 
penelitian 

     2  2  1  4 

Jumlah penelitian oleh Guru Besar 
sesuai dgn RIP UB 

     38 
penelitian 

 54 
penelitian 

 47 
Penelitian 

 15 Penelitian 

Jumlah penelitian terpadu             

Jumlah publikasi per 
 dosen 

            

Jumlah publikasi per 
guru besar 

            

Jumlah publikasi per 
dosen bergelar Doktor dan Lektor 
Kepala 

            

Jumlah publikasi per 
dosen bergelar Doktor dan non Lektor 
Kepala 

            

Jumlah hasil penelitian yang 
diaplikasikan 

            

Jumlah kerjasama pengabdian kepada 
masyarakat 

            

Persentase Jumlah pengabdian 
masyarakat per dosen 

            

Jumlah UMKM yang diinkubasi             

Jumlah desa binaan        1 Desa 
Binaan 

 2 Desa 
Binaan 

 3 desa binaan 

 Persentase dosen yang terlibat dalam 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah dosen yang terlibat dalam 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

     38  39  44   

Jumlah kegiatan pengabdian yang 
dibiayai dengan pendanaan nasional 

            

Jumlah kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dibiayai dana PNBP 

     28  29  25   



Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Persentase dosen yang mengikuti 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dibiayai dengan dana PNBP 

            

Jumlah mahasiswa yang mengikuti 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

            

 
 

 


