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Lampiran 1. Hubungan antara  Kode Sasaran Strategis,  Strategi, Arah Kebijakan dan Program  

1.  Bidang   Pendidikan  

Kode  Strategi    Arah Kebijakan  Program  

ST1.1 Penyediaan standar mutu  

pendidikan    Program Doktor 

minimal sesuai denganSNDikti 

dan standar internasional 

Penyempurnaan  Buku Panduan Program  

Doktor  sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

Peningkatan  mutu pendidikan PS S3 IKed 

Unud,  minimal sesuai dengan SNDikti PT,  

daya saing bangsa ,dan ISO, AUN Q Star, 

LAM  

 ST 1.2 Penyediaan  standar kompetensi 

lulusan/capaian   pendidikan 

akademik, dan profesi bermutu,  

sesuai dengan KKNI, relevan 

dan berdaya saing nasional dan  

internasional 

Perumusan   capaian  pembelajaran 

lulusan   program   doktor   sesuai 

denganSNDikti dan KKNI.  

Peningkatan kompetensi lulusan sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja, dunia 

usaha,  dan  daya saing  bangsa. 

Peningkatan mutu lulusan unggul, mandiri 

dan  berbudaya 

ST1.3 Penyediaan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK)  dan capaian 

pembelaran 

 

Pembaharuan dan pengembangan  KBK 

sesuai dengan  SNDikti dan KKNI  

Pengembangan metodologi pendidikan 

yang kreatif, inovatif , sportif, dan 

wirausaha 

Peningkatan dan pembaharuan kurikulum 

berbasis kompetensi  (KBK) danSNDikti 

ST1.4 Penyediaan sistem dan metode 

proses pembelajaran  sesuai  

dengan  standar minimal 

pendidikan tinggi nasional 

(SMPTN) dan peraturan yang 

berlaku 

 

Penyempurnaan SOP proses pembelajar 

an  (perencanaan, pelaksana an, evaluasi 

dan pengembang an)  program S3. 

Penyusunan  SOP  proses pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa (Student 

Centre Learning). 

Pengembangan metodologi pendidikan 

Peningkatan mutu proses pembelajaran 

(perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pengembangan).   
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yang kreatif, inovatif , sportif, dan 

wirausaha 

ST1.5  Penyediaan  sistem penilaian 

sesuai dengan SNPT  dan 

Standar Internasional. 

 Penyusunan   dan penyempurnaan SOP  

standar penilaian berbasis kompetensi ( 

penilaian produk dan proses, soft skill 

dan hard skill).  

Peningkatan  dan penyempurnaan  sistem 

dan standar penilaian   yang transparan dan 

akuntabel 

ST1.6 Peningkatan standar 

pengelolaan pembelajaran   

untuk  percepatancapaian 

pembelajaran  dan  mutu 

lulusan.  

Penguatan  kinerja penjaminan mutu 

tingkat  PS S3 IKedsesuai dengan 

SNDikti  

Peningkatan Pengelolaan pembelajaran  

minimalsesuai dengan  SNDikti, ISO 9001-

2000, dan standar iternasional lainnya. 

ST1.7 Penciptaan   suasana akademik  

yang kondusif   menuju  PPs 

Unud   World  Class University 

(WCU). 

Menciptakan sistem pendidikan  

berstandar internasional.      

 

Peningkatan suasana akademik yang 

kondusif  menuju Udayana WCU 

ST1.8 Tersedianya   prosedur 

pelaksanaan, mimbar akademik  

dan kebebasan otonomi 

keilmuan untuk mencapai 

suasana akademik yang 

kondusif 

Peningkatan dan penyempurnaan  

pelaksanaan SOP  mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan untuk menunjang 

suasana akademik yang kondusif.  
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2.   Bidang  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat   

Kode  Strategi    Arah kebijakan  Program  

ST2.1 Penyediaan standar nasional 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan 

SNDikti, Dikti dan Unud  

 Penetapan standar  penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakatsesuai dengan SNDikti, 

Dikti dan Unud 

Penyusunan dokumen dan penetapan  standar  penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakatsesuai dengan 

SNDikti,  dan Unud 

ST2.2 Penyediaan  berbagai skim  

penelitian dan pengebadian 

kepada masyarakat  baik dari 

Dikti, LPPM Unud, maupun dari 

PPs dan Prodi. 

Peningkatan kreativitas  dan mutu 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS  dan  

kebutuhan masyarakat 

a. Peningkatan jumlah, jenis dan mutu penelitian dasar 

dan terapan untuk menunjang perkembangan 

keilmuandan  relevan dengan kebutuhan bangsa, dan 

negara.   

b. Peningkatan   hasil penelitian sesuai dengan SNDikti, 

relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan  berdaya 

saing  nasional  dan internasional 

ST2.3 Penyediaan  sarana prasarana  

sesuai dengan  SNDikti dan 

standar internasional 

Koordinasi pengadaan dan 

pemanfaatan  sarana prasarana dan 

pengelolaan  penelitian  dengan 

fakultas 

Peningkatan  koordinasi pengadaan dan pemanfaatan  

sarana prasarana dan pengelolaan  penelitian  dengan 

fakultas dan  lembaga 

ST2.4 Penyedian dana penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

dosen   dari anggaran PPs, Prodi 

S-3 

Peningkaan jumlah dan mutu 

penelitan dan pengabdian kepada 

masyarakat  tingkat PPs dan Prodi 

untuk memenuhi standar akreditasi 

Peningkatan anggaran  penelitian pengabdian  kepada 

masyarakat  berasal dari PPs dan Prodi 

Peningkatan  dosen yang melaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat  sesuai dengan SNDikti 

ST2.5 Penyediaan dana penelitian untuk 

mahasiswa  S-3 untuk 

mempercepat kelulusan 

Penyelarasan dana hibah penelitian  

desentralisasi dan hibah program 

doktor  

Peningkatan dana penelitian yang didanai oleh  PPs, 

Prodi S3 
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ST2.6 Peningkatan publikasi hasil 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas, 

berdaya saing internasional, dan 

relevan dengan kebutuhan bangsa 

dan negara 

Penyelarasankurikulum  

programdoktor, dan  LPPM Unud 

Akselerasi publikasi ilmiah di 

jurnal terakreditasi nasional dan 

internasional 

 

Peningkatan jumlah publikasi di jurnal  nasional 

terakreditasi  dan publikasi internasional yang terindeks  

 

ST2.7 Mengembangkan kerjasama 

penelitian dan pengembangan 

dengan dunia industri, serta 

pengembangan kelembagaan 

yang menangani Hak atas 

Kekayaan Intelektual (HKI) 

Memfasilitasi kerjasama  

penelitian dan  dan pengabdian  

kepada masyarakat dengan instusi 

publik dan swasta melalui 

penandatanganan 

MOU.Rasionalisasi dukungan 

anggaran untuk pengembangan 

program penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

berpotensi PATEN dan HAKI 

 

Peningkatan jaringan kerjasama penelitian dan 

pengabdian dengan lembaga pendidikan tinggi lain 

dalam dan luar negeri, pemerintah daerah, swasta dan 

dunia industri 
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3  Bidang Sumber Daya Manusia 

 

Kode  Strategi    Arah kebijakan  Program  

    

ST3.1  Penyediaan  tenaga  dosen   dan 

tenaga kependidikan  yang 

kompeten di Seluruh konsentrasi  

Prodi  untuk mendukung 

pelaksanaan Tridharma 

perguruan tinggi yang 

berkualitas dan berdaya saing. 

Koordinasi dengan fakultas  sesuai 

dengan home base dosen  

Meningkatkan mutu, kualifikasi   

kompetensi   tenaga kependidikan  

sesuai denganSNDikti    

Peningkatan kompetensi dosen (pendidik) dan 

tenaga kependidikan (administrasi, teknisi, 

laboran, pustakawan)  sesuai dengan 

kompetensi dan kualifikasinya dalam 

mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan 

kebijakan mutu PPs dan  daya saing 

internasional 

ST3.2 Perbaikan budaya kerja  menuju 

good governance. 

Reformasi birokrasi  terutama dalam 

sistem manajemen perubahan, 

manajemen  SDM , akuntabilitas 

kinerja dan kualitas pelayanan prima.  

Peningkatan layanan prima, profesionalisme, 

dan kapabilitas Peningkatan Profesionalisme 

pelayanan dan kapabilitas tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan menuju good governance 

ST3.3 Meningkatkan leadership,dan 

mutu SDM. 

Optimalisasi kinerja, sinkronisasi dan 

integrasi pengelolaan SDM 

Penataan  mutu sistem kepegawaian, analisis 

dan valuasi jabatan, serta penerapan sistem 

penilaian kinerja 

ST3.4 Penyediaan beasiswa   program 

pendidikan doktor  

Peningkatan akses  beasiswa dari 

berbagai sumber 

Peningkatan jumlah mahasiswa doktor yang 

mendapatkan beasiswa   

ST3.5 Penyediaan  wadah alumni Peningkatan peran alumni dibidang 

Tri Dharma akademik dan 

nonakademik  

Evaluasi,   peningkatan  dan revitalisasi peran 

alumni 
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4.4   Bidang  Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi 

 

Kode  Strategi    Arah kebijakan  Program  

ST4.1 Penyediaan  dan peningkatan 

sarana prasarana  akademik 

dan nonakademik menuju 

WCU 

 

1. Pengadaan, peningkatan penggunaan dan 

pemanfaatan , serta pemeliharaan  sarana 

prasarana   sesuai dengan  SNPT dan 

standar internasional 

2. Penguatan dan penyelearasan 

pemanfaatan TIK di bidang   akademik 

dan nonakademik   

3. Peningkatan sarana prasarana  yang 

memadai, berkualitas  dan merata di 

seluruh unit kerja untuk penerapan 

sistem pembelajaran   bermutu dan 

berkelas dunia 

Penyediaan dan peningkatansarana dan 

prasarana untuk penerapan  proses pembelajaran 

pendidikan tinggi yang berkualitas, berdaya 

saing dan merata di seluruh konsentrasi di PS 

S3 IKed 

  

 

ST4.2 Penyediaan sistem pengadaan 

dan pengelolaan aset PS S3 

IKed Unud yang transparan 

dan akuntabel. 

Peningkatan  dan penyempurnaan SOP 

pengadaan  dan pemeliharaan  sarana 

prasarana  akademik dan nonakademik 

Peningkatan   sarana dan prasarana  pendidikan: 

Ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, 

ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan 

ruang pendukung sarana pendidikan lainnya 

termasuk  dan pengelola PS S3 IKed 

ST4.3 Mengembangkan perangkat 

lunak berupa media internet 

yang memadai 

Penyediaan, penguatan dan perluasan 

pemanfaatan TIK di bidang  Tri Dharma 

untuk meningkatkan pelayanan prima.  

Peningkatan dan  pengunaan Sistem Informasi: 

Penyediaandata dan informasi sesuai dengan 

standar mutu pendidikan tinggi berbasis TIK 

ST4.4  Penyediaan  sarana 

prasarana penunjang  

akademik dan non akademik  

Peningkatan  sarana prasarana penunjang 

akademik  dan non akademik  

Peningkatan  sarana prasarana penunjang 

akademik  dan noakademik 

ST4.5 Penyediaan sistem evaluasi 

pemebelajaran berbasis IT 

Penyusunan  desaian sistem  evaluasi 

pembelajaran  yang transparan  berbasis IT  

dan  aksesibel bagi pengajar dan mahasiswa 

Peningkatan mutu pembelajaran  berbasis IT  
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5  Bidang  Tata Pamong dan Tata Kelola 

 

Kode  Strategi    Arah kebijakan   

ST5.1 Tersedianya sistem tata kelola 

yang handal dalam menjamin 

terseleng garanya layanan prima 

pendidikan 

Peningkatan kualitas pengelolaan  PS S3 

IKed untuk mendukung pelaksanaan 

tridharma yang berdaya saing dan 

akuntabel 

Penataan  dan penguatan organisasi 

disesuai- kan dengan tuntutan layanan 

prima dan fungsi pendidikan yang 

bermutu 

Peningkatan tata kelola penyelenggaraan PS S3 

IKed sesuai dengan prinsif-prinsif efektif dan 

efisien 

ST5.2 Penguatan stuktur organisasi PS 

S3 IKed Unud  sesuai dengan 

konsep GUG 

 

Reformasi birokrasi di bidang tata 

laksana,  sistem manajemen SDM, 

akuntabilitas kinerja, pelayanan 

administrasi (akademik, kemahasiswaan, 

kepegawaian,  perlengkap- an dan 

umum), monitoring dan evaluasi 

Pengembangan  dan Penguatan struktur 

organisasi PS S3 IKed Unud yang sesuai 

dengan konsep Good University Governance 

(GUG) 

ST5.3 Peningkatan kapasistas 

kelembagaan   PS S3 IKed 

Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, 

dan sumberdaya manusia 

Peningkatan manajemen  pendukung  

pelaksanaan tugas teknis  PS S3 IKed 

Unud     

ST5.4 Mewujudkan kemandirian 

penyelenggaraan  PS S3 IKed 

Unud 

 

 

Mengoptimalkan layanan  administrasi 

(akademik,  kemahasiswaan, 

perencanaan dan  sistem informasi, 

keuangan,   perlengkapan, dan umum). 

Peningkatan kemandirian penyelenggaraan  PS 

S3 IKed Unud 

ST5.5 Implementasi pelaksanaan ISO Optimalisasi dan peningkatan  mutu 
Perlaksanaan ISO yang konsisten dan 
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yang konsisten dan 

berkesinambungan. 

layanan administrasi akademik. 

kemahasiswaan, dan   kepegawaian, 

sesuai dengan tema ISO 

berkesinambungan 

ST5.6 Penyediaan sistim informasi 

promosi, pendaftaran,  dan  

kegiatan akademik 

kemahasiswaan  

1. Peningkatan kualitas promosi Prodi 

2. Penyempurnaan SOP pendaftaran, 

KRS dan KHS  

3. Pengembangan  dan penyempurnaan 

TIK  di bidang  pendidikan  dan 

penguatan  SIMAK  

 

Program promosi  dan  Peningkatan  mutu 

sistim informasi promosi, pendaftaran, dan    

mutu pelayanan  akademik kemahasiswaan 

ST5.7 Penyediaan data dan informasi  

serta akreditasi  pendidikan 

yang handal 

Peningkatan penggunaan sistem 

informasi berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi(TIK) untuk peningkatan 

mutu pengelolaan   PS S3 IKed Unud.  

Keterpaduan sistem evaluasi internal dan 

eksternal yang handal 

 

Pengembangan kapasitas institusional: 

penyelenggaraan layanan yang efektif dan 

efisien, tranparan dan akuntabel, keberlanjutan 

penyelenggaraan PS S3 IKed Unud, serta 

tanggung jawab sosial yang baik 

Peningkatan kinerja TPPM PS S3 IKed  

kualitas SPMI, SPME/akeditasi, dan 

manajemen  informasi/ koordinasi dan 

sinkronisasi  pangkalan data Unud, PPs dan PS 

S3 IKed 

ST5.8  Penyediaan  layanan sistem 

pendudukung institusi 

(institutional supporting system 

- ISS).   

Revitalisasi fungsi ISS berkoordinasi 

dengan Unud  

 

Peningkatan fungsi dan peranan ISS dalam 

peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi. 

ST5.9  Penyediaan Prodi  yang 

bertaraf internasional  

Pembukaan   dan pendampingan Prodi 

baru yang berkualitas dan berdaya saing 

nasional  internasional 

Perlaksanaan ISO yang konsisten dan 

berkesinambungan sesuai dengan standar 

internasional  

ST5.10  Penyediaan dan penguatan  

sistem keungan yang efisien, 

transparan dan akuntabel   

 Rasionalisasi pendanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 

masayarakat 

Peningkatan   pembiyayaan  bidang  

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta bidang non akademik  
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6. Bidang Kerjasama  

Kode  Strategi    Arah kebijakan  Program  

ST6.1 Penguatan dan peningkatan  

sistem dan mekanisme  

kerjasama  akademik dan non 

akademik  

 

Pengembangan dan perluasan kerjasama 

akademik dan non akademik dengan 

berbagai pihak, baik  dalam  maupun dan 

luar negeri  

 

Penguatan dan peningkatan  sistem dan 

mekanisme  kerjasama  akademik dan 

non akademik 

 

Fasilitasi kerjasama  Tri Dharma  Prodi 

dengan berbagai pihak, baik  dalam  

maupun dan luar negeri 

Peningkatan  kerjasama   dengan 

universitas luar negeri untuk  mendukung  

WCU tahun2027 

 


