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PENGANTAR 

 

 

STT POMOSDA memasuki tahap kedua rencana strategis yang dikembangkan secara 

berkelanjutan. Tahap pertama telah dilalui dengan berbagai kelebihan dan 

kekurangannya, di mana dalam tahap tersebut rencana strategis (Renstra) masih 

dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP 2000-2007). Istilah tersebut 

mengacu kepada persyaratan administratif pendirian perguruan tinggi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu perbedaan yang menonjol antara RIP dan 

Renstra adalah, bahwa RIP lebih banyak memuat cita-cita pengembangan dalam 

bentuk program kerja, yang diuraikan lebih rinci dan kuantitatif dengan volume 

informasi yang besar, sedangkan Renstra hanya memuat hal-hal pokok dan umum, 

yaitu tujuan dan sasaran strategis sebagai tema pengembangan program, program 

utama (Action Plan) dan sasarannya (Action Plan - Goal) disertai dokumen terpisah 

yang berisi indikator kinerja pencapaian rencana strategis sebagai rujukan utama 

penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahunan.  
 

Dokumen Rencana Strategis STT POMOSDA 2005-2010 edisi terakhir ini, adalah 

pengembangan dan revisi yang kedua kalinya, melalui proses kajian ulang sebagai 

upaya backward-trace hasil analisis evaluasi diri terhadap sasaran dan perubahan 

lingkungan baik internal maupun eksternal.   

Dokumen ini disusun dalam 3 tema pengembangan dengan 16 program utama (action-

plan), dan 61 sasaran pencapaian (Action-Plan Goal). Rencana Strategis ini telah 

mendapatkan pertimbangan Senat Akademik dan telah disetujui oleh Yayasan.  

Dengan tersedianya dokumen Rencana Strategis yang baru ini, diharapkan akan lebih 

memudahkan bagi setiap pelaku manajemen untuk merumuskan kembali setiap 

usulan program kerja  dalam rencana operasi tahunan. 
 

Bagi seluruh unit kerja STT POMOSDA, dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen 

pada unit masing-masing, diwajibkan untuk menjadikan dokumen ini sebagai rujukan 

pokok untuk memandu pencapaian sasaran program kerjanya selaras dengan tujuan 

strategis menuju pencapaian visi dan misi.  

 

Nganjuk,  18 September 2007 

Ketua 

 

 

 

Muhammad Pudhail 
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IJAKAN 
BAB I 

AZAS  KEBIJAKAN 
 

 

1.   Peran Strategis Perguruan Tinggi  

Perguruan tinggi sebagai ‘Human Resource Development Agent’ memainkan peran kunci 

dalam pembangunan,  khususnya sember daya manusia. Perubahan tatanan pergaulan 

ekonomi dan politik internasional yang terus berubah dengan cepat, menempatkan 

posisi perguruan tinggi pada tantangan sekaligus peluang untuk memainkan peran 

strategisnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. 

Mengandalkan kekayaan sumber daya alam, ternyata tidak cukup memadai lagi untuk 

mengangkat kesejahteraan rakyat, sehingga terjadi pergeseran prioritas untuk 

mengembangkan sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai faktor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Strategi 

pembangunan komunitas masyarakat bangsa berbasis ilmu pengetahuan memerlukan 

respon cepat, tepat dan strategis. 

STT POMOSDA bertekad ikut serta bersama komponen bangsa lainnya untuk 

meningkatkan partisipasinya membangun komunitas intelektual yang amanah, mampu 

menguasai, serta trampil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk 

mendukung terwujudnya warga masyarakat bangsa yang adil dan makmur 

berlandaskan Iman dan Taqwa  

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis dan perubahan besar, muaranya 

diharapkan akan melahirkan masyarakat baru yang jauh lebih baik.  

Di masa yang akan datang STT POMOSDA berharap untuk menjadi salah satu sumber 

inspirasi pembaharuan bangsa dengan kekuatan moral dan intelektual yang kokoh dan 

seimbang,  melalui pengembangan karakter dengan sistem nilai yang Islami dalam 

naungan pendidikan berbasis Pondok Pesantren. Berupaya keras  untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas, mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat global, 

selalu berperan aktif mendukung perputaran roda pembangunan ekonomi, serta 

menghasilkan karya yang memberikan kemanfaatan besar bagi seluruh umat manusia. 

Dengan adanya otonomi daerah, STT POMOSDA memiliki peluang untuk berperan 

aktif dalam pembangunan daerah. Hadirnya STT POMOSDA sebagai  perguruan tinggi 

di tengah masyarakat Nganjuk, diharapkan mengemban misi perluasan akses 

pendidikan. Strategi pemanfaatan sumber daya intelektual dalam komunitas akademik 

STT POMOSDA yang lebih optimal memerlukan jaminan tata kelola organisasi dan 

manajemen menuju kebijakan berbasis mutu, mencakup bidang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyarakat.  

STT POMOSDA bertekad untuk senantiasa berperan aktif memberikan kontribusi 

pembangunan wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, sehingga menjadi daerah 

yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Untuk meraih kepercayaan sebagai agen pemberdayaan masyarakat,  melalui tridarma 

perguruan tinggi, STT POMOSDA haruslah menjadi perguruan tinggi dikenal memiliki 

reputasi yang handal. 
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2.  PRINSIP dan NILAI 
 

Keberadaan STT POMOSDA sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah Pondok 

Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA),  berasal dari tekad untuk menyebarluaskan 

pendidikan dan dakwah, menjaga kemurnian ajaran Islam melalui  tradisi pendidikan 

yang mengakar. Mengabdikan diri demi agama dan bangsa, berasaskan Pancasila 

dengan penghayatan dan pengamalannya semata-mata untuk mencapai ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
 

 

2.1.  Prinsip 

[1]  Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dalam kehidupan akademik,  

[2] Menyatukan Pendidikan dan dakwah untuk memberdayakan umat, melalui 

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara konsisten, 

[3]  Keteladanan moral dan intelektual berazas kemanfaatan dan kemaslahatan, 

[4]  Kebebasan akademik yang bertanggung jawab, 

[5]  Menerapkan teknologi tepat guna, untuk  menunjang  peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 

[6] Tata kelola organisasi dan manajemen yang adil, transparan dan bertanggung 

jawab,  

[7] Meningkatkan mutu secara berkelanjutan berbasis evaluasi diri. 
  
 

2.2.  Nilai 

[1]  Iman dan Taqwa, 

[2]  Keikhlasan,   

[3]  Perjuangan dan pengorbanan, 

[4] Kebersamaan, 

[5]  Keadilan dan Kejujuran, 

[6]  Keterbukaan, 

[7] Profesionalisme. 

 

3.   VISI dan MISI 
 

Visi    ♥♥♥♥ Mewujudkan STT POMOSDA sebagai  salah satu pusat perkembangan 

pendidikan tinggi IPTEK yang handal dan bermartabat berlandaskan Iman 

dan Taqwa.  

Visi untuk menjadi pusat perkembangan pendidikan tinggi Iptek yang handal, 

bermakna bahwa masyarakat luas mempercayakan pembinaan putra-putri mereka 

kepada STT POMOSDA. 

Sedangkan bermartabat, adalah makna bahwa STT POMOSDA dikenal luas dan 

dianggap mampu berdiri setara dalam pergaulan komunitas akademik lainnya, di 

tingkat wilayah, nasional, bahkan internasional melalui kinerja dan reputasi yang 

diakui. Semua ini hanya akan terjadi jika berlandaskan pada keimanan dan 

ketaqwaan, yaitu kesadaran akan kesatuan pengetahuan dengan nilai-nilai Islam 

dalam setiap aktivitas insan akademis. 
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Misi ♥♥♥♥ Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik sebagai upaya menyatukan program 

pendidikan dan dakwah untuk menghasilkan insan dengan    kapasitas intelektual 

dan moral yang tinggi serta  berimbang untuk  mengangkat harkat  dan martabat 

bangsa.  

 ♥♥♥♥ Menjamin keselarasan program penelitian dan pengabdian masyarakat dalam  

pengembangan ilmu dan teknologi  yang mampu mendukung percepatan 

pembangunan  ekonomi dan kesejahteraan.  

 ♥♥♥♥ Mengembangkan kemitraan yang berkesinambungan sebagai upaya peningkatan 

mutu organisasi dan tata kelola manajemen secara berkelanjutan dan sejalan 

dengan tuntutan perkembangan zaman. 
 

4.   TUJUAN 
 

A. Akademik 

Pendidikan, dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang:  

a.  memiliki integritas kepribadian yang selaras sebagai umat beragama dan warga 

negara yang berbudaya,  

b.  memiliki kemampuan akademik dan profesional yang handal,  

c.  kreatif dan inovatif serta berjiwa wirausaha, 

d. peduli dan memihak kepada kepentingan masyarakat luas,  

e.  memiliki kemampuan adaptasi terhadap budaya dan lingkungan sosial, serta 

mampu menerapkan lifelong Learning.   

Penelitian dan pengabdian masyarakat,  dilaksanakan dengan tujuan : 

a.  mengembangkan IPTEK secara berkelanjutan,  kreatif dan inovatif demi 

kepentingan pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat harkat dan 

martabat bangsa; 

b. menghasilkan  karya penelitian IPTEK yang mampu dimanfaatkan langsung 

oleh masyarakat luas,  melalui penelitian yang berorientasi pada teknologi 

tepat guna. 

B. Organisasi dan tata kelola manajemen,  bertujuan untuk melaksanakan : 

a. berbagai upaya yang dapat mendukung program peningkatan kinerja layanan 

berbasis mutu secara berkelanjutan menuju peningkatan efisiensi dan 

produktivitas disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan  mutu sumber 

daya manusia.  

b. pengembangan jaringan kerja sama dakwah Islam melalui tridarma perguruan 

tinggi yang mampu mewujudkan pemanfaatan sumber daya bersama secara 

optimal, produktif dan bermutu,  dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 

mutu STT POMOSDA. 

C.  Infrastruktur dan fasilitas akademik, untuk meningkatkan mutu layanan  demi 

mewujudkan posisi STT POMOSDA pada standar mutu tingkat nasional menuju 

standar mutu internasional.  
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BAB II 

PERUMUSAN TUJUAN STRATEGIS 
 

 

 

 

 

 

1.   ARAH PERKEMBANGAN MENUJU 2010  

Menjadi salah satu perguruan tinggi yang handal dan bermartabat, memerlukan  

peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk berlomba memberikan pelayanan 

pendidikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. 

Pada tahap awal STT POMOSDA menetapkan sasaran mutu yang di mulai dari 

peningkatan peringkat mutu di tingkat wilayah menuju mutu rata-rata di tingkat 

nasional.  Hanya saja definisi dan kriteria tentang mutu pendidikan tinggi perlu benar-

benar dipahami sehingga mampu dikelola bersama untuk mencapainya. Tanpa adanya 

pemahaman yang benar, maka cita-cita untuk menjadikan mutu sebagai basis 

pengelolaan, akan menjadi salah arah.  

Memasuki tahun 2010 nanti, STT POMOSDA diharapkan telah mampu menjadi sebuah 

perguruan tinggi yang memiliki kelengkapan sebagai berikut :  

a.  Tata Kelola Organisasi dan Manajemen  

Harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen mutu 

dengan struktur organisasi yang efisien, serta tata pamong yang lengkap dan fungsi-

fungsi yang jelas dan rasional, di bawah kepemimpinan yang memegang teguh 

amanat sebagai agen pemberdayaan untuk seluruh lapisan masyarakat melalui 

pendidikan,  dan bekerja secara terencana. Untuk itu diperlukan :  

- Sistem Pengelolaan Dana yang mampu menjamin lancarnya operasional  

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, sehingga mampu mendukung 

berjalannya program pengembangan institusi secara berkelanjutan; 

- Monitoring serta Evaluasi Diri secara konsisten, jujur, dan terbuka yang hasilnya 

digunakan sebagai usulan untuk peningkatan kinerja layanan berikutnya, 

sehingga dapat menjamin  berlanjutnya   peningkatan  mutu akademik; 

- Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan cukup handal serta mampu 

menjamin terpenuhinya kebutuhan pengguna, terkait dengan kemudahan akses 

dan relevansi yang tinggi dari informasi yang dihasilkan dalam pemanfaatannya,  

b.  Sumber Daya  

Kualitas sumber daya STT POMOSDA harus mampu mendukung tercapainya visi 

dan misi sesuai rencana. mutlak diperlukan  

- Sumber Daya Manusia  sebagai  pengelola yang profesional mengemban 

amanah tridarma perguruan tinggi untuk melayani masyarakat, disertai dengan 

bekal kemampuan akademik yang tinggi serta handal sesuai bidang tugas dan 

keahliannya 

- Infrastruktur dan Fasilitas Akademik yang mampu memenuhi, bahkan  

melampaui standar layanan berkualitas, mencakup kenyamanan, keamanan dan 

keandalan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi penggunanya; 
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c.  Mahasiswa  

Mahasiswa direkrut dari putra-putri terbaik Indonesia, dalam hal prestasi akademik 

maupun terkait dengan kepribadiannya, sehingga harus mampu menerapkan sistem 

manajemen seleksi mahasiswa baru yang handal dan transparan.  

STT POMOSDA harus menyediakan alokasi yang lebih proporsional bagi para calon 

mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga akses pendidikan 

tinggi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

d.  Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan harus merujuk pada standar kurikulum internasional 

yang terus dikembangkan, dimutakhirkan dan disesuaikan dengan kondisi sumber 

daya internal serta kondisi sosial budaya bangsa Indonesia secara konsisten. 

Kurikulum harus mampu diterapkan dengan cara yang tepat, melalui sistem 

manajemen pengelolaan proses pembelajaran yang orientasinya memberdayakan dan 

menjadikan mahasiswa sebagai pembelajar aktif.  

Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten sesuai dengan 

rencana, serta hasilnya dapat terukur dengan jelas terhadap pencapaian kompetensi 

yang sesuai dengan spesifikasi jurusan atau program studi.  

Seluruh kelengkapan kriteria yang diperlukan di atas, tentu saja memerlukan standar, 

indikator dan strategi lebih lanjut untuk dapat memenuhinya. Upaya untuk memenuhi 

kriteria dan standar tersebut nantinya, akan menjadikan STT POMOSDA, Insya Allah  

mampu menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang handal dan bermartabat 

dalam beberapa tahun mendatang. Kriteria tersebut di atas sudah mencakup hampir 

seluruh komponen kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh setiap perguruan 

tinggi yang baik, sehingga secara nasional, kita akan dapat mencapai posisi sebagai 

salah satu perguruan tinggi dalam peringkat mutu rata-rata nasional. 
 

 

2.  TANTANGAN DAN HAMBATAN   
 

2.1.  Eksternal  

[1]  Perkembangan kebijakan nasional tentang pendidikan tinggi sebagai 

konsekuensi  UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen,  PP  Standar Nasional 

Pendidikan, serta peraturan perundangan terkait lainnya;  

[2]  Perkembangan tuntutan masyarakat pengguna lulusan terkait dengan 

relevansi dan mutu lulusan perguruan tinggi, 

[3] Kondisi ekonomi masyarakat yang rentan terhadap pengaruh global serta 

bencana alam,  berpotensi menurunkan APK pendidikan tinggi. 

[4]  Perubahan dan penyebaran pendidikan tinggi internasional semakin cepat 

sebagai akibat regulasi politik, ekonomi dan keuangan global; 

[5] Kemajuan teknologi dalam pengelolaan pendidikan yang berdampak pada 

pergeseran paradigma manajemen pengelolaan pendidikan tinggi. 
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2.2.  Internal 

a. Akademik  

[1]  Pengalaman minimal dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sehingga 

tradisi akademik masih harus terus dirintis dan ditumbuhkembangkan;  

[2] Kualitas sebagian mahasiswa baru belum memenuhi standar akademik 

untuk menempuh jalur pendidikan sarjana bidang IPTEK ; 

[3] Materi dan proses pembelajaran belum berkembang dengan baik ; 

[4]  Produktivitas, mutu, dan relevansi program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat masih sangat rendah; 

[5]  Kualitas staf akademik  belum memadai untuk mencapai visi; 

[6] Infrastruktur dan fasilitas akademik masih minim;  

[7]  Jaringan kerja sama antar lembaga masih dalam tahap merintis dan 

membangun secara terbatas sesuai kondisi sumber daya. 
 

b.  Kinerja Kelembagaan 

[1] Keberadaan STT POMOSDA belum dapat memberikan kontribusi  berarti 

bagi masyarakat sekitarnya sebagaimana yang diharapkan; 

[2] Organisasi dan tata kelola manajemen belum mampu membangun sinerji 

lintas fungsi dan struktur manajemen untuk mendukung  efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas sebagaimana mestinya; 

[3] Kinerja unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang masih dalam taraf 

pemenuhan standar operasi minimal;  

[4]  Kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi sistem pengelolaan 

pendidikan tinggi masih harus ditingkatkan;  

[5]  Pemanfaatan TIK dalam aktivitas manajemen masih sangat terbatas; 

[6] Diperlukan berbagai upaya menyeluruh dan terpadu untuk membangun 

dan meningkatkan citra,  sebagai lembaga pendidikan tinggi yang handal 

membangun komunitas masyarakat intelektual yang Islami. 

c.  Sumberdaya Keuangan  

[1]  Pendanaan yang bersumber dari bantuan pemerintah telah ada dan bersifat 

rutin, selalu dimanfaatkan untuk mensubsidi mahasiswa; 

[2]  Mahasiswa kurang mampu, dibebaskan dari biaya pendidikan,  hingga 

dana dari mahasiswa tidak mampu memenuhi kebutuhan rutin; 

[3] Dana dari Yayasan mencukupi untuk subsidi defisit anggaran rutin,  

namun belum cukup mampu mendukung upaya pengembangan sarana 

dan prasarana.  
 

d.  Sumberdaya Manusia  

[1]  Sebagian besar SDM berasal dari komunitas Jamaah Lil-Muqorrobin (Pondok 

Pesantren) yang memiliki komitmen tinggi, namun masih   kurang 

pemahaman tentang  manajemen berbasis mutu; 

[2]  Perlu peningkatan kesadaran pembelajaran organisasi serta organisasi 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan profesional;  

[3] Bahasa manajemen yang selaras masih belum terbangun dengan baik;  

[4] Isu Organizational ethics,  mutu dan produktivitas masih rendah; 
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e.  Sarana dan Prasarana Fisik 

[1]  Master Plan pengembangan kampus belum ada,  hanya tersedia dokumen 

rencana  induk pengembangan yang belum terintegrasi; 

[2] Luas lahan dan bangunan yang ada mencukupi untuk 5 tahun kedepan; 

[3] Luas lahan POMOSDA secara keseluruhan mampu  mendukung perluasan 

bangunan pendidikan dalam jangka panjang. 

 

3.  FAKTOR PENDUKUNG   

1.  Komitmen kuat seluruh civitas akademik untuk bersama-sama mengabdi, berjuang 

dan berkorban dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk membangun, 

mengembangkan serta meningkatkan mutu pendidikan  secara bertahap dan 

berkelanjutan sebagai media dakwah Islam. 

2.  Dosen,  mahasiswa dan karyawan sebagian besar bermukim di dalam lingkungan 

kampus yang berbasis pondok pesantren. 

3.  Tradisi penyelenggaraan pondok pesantren yang menjadikan pendidikan sebagai 

alat dakwah,  memiliki sejarah yang panjang dan sangat mengakar untuk 

menyebarluaskan kebaikan serta semangat yang tinggi untuk tetap menjaga dan 

memelihara kemurnian nilai-nilai ajaran Islam.  

4.  Badan Hukum Penyelenggara pendidikan (Yayasan) memiliki komitmen kuat untuk 

mengupayakan dan menjamin ketersediaan sumber pendanaan demi kelangsungan 

proses pendidikan.    

5.  Dukungan kuat jaringan kerja organisasi jamaah (Komunitas Jamaah Lil-Muqorrobin),  

sebagai stake-holders Yayasan, dengan jumlah yang besar dan tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa. 

4.  TUJUAN STRATEGIS 

A.  Meningkatkan Mutu dan Relevansi Program Akademik. 

Sasaran strategis yang ingin dicapai  

I.   Bidang Pendidikan 
 

[1] Mewujudkan program pendidikan yang memenuhi standar mutu Nasional 

menuju standar Internasional secara bertahap dan berkelanjutan. 

[2] Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional 

serta kemampuan pengembangan diri. 

[3] Menyiapkan lulusan yang mampu memenuhi standar kompetensi dan 

sertifikasi profesi sebagai 'engineer' dalam bidang keahliannya  

  II.   Bidang Kemahasiswaan 

   [4] Mewujudkan iklim akademik yang mampu meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. 

   [5] Mewujudkan program pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang 

berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya yang berlandaskan pada 

Iman dan Taqwa.    
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   III.  Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

[6]  Menghasilkan dan memperkaya khasanah perbendaharaan intelektual 

nasional untuk peningkatan mutu pendidikan, serta meningkatkan 

kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, 

[7] Menghasilkan karya terapan dan jasa layanan IPTEK yang ekonomis dan 

tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  
 

B.  Mengembangkan Organisasi Manajemen yang bertata kelola baik         

(Good University Governance) 

Sasaran strategis yang ingin dicapai  

I.   Mewujudkan Manajemen yang Efisien dan Produktif 

[1]  Menghasilkan kinerja layanan yang profesional berbasis mutu.  

[2]  Mewujudkan manajemen pengelolaan yang profesional, adil,  terbuka dan 

bertanggung jawab. 

II.  Meningkatkan Jaringan Kerja Sama dan Pencitraan Lembaga  

[3] Meningkatkan kapasitas dan mutu institusi dengan dukungan civitas 

akademik,  komunitas perguruan tinggi,  masyarakat, pemerintah, serta 

lingkungan industri dan bisnis yang mampu meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas layanan berkelanjutan.  

C.   Menyediakan Fasilitas Layanan dan Infrastruktur Pendidikan Berkualitas   

Sasaran strategis yang ingin dicapai :  

[1] Mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman melalui pengembangan 

fasilitas yang lengkap dan modern secara bertahap.  

[2]  Mewujudkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung 

manajemen  meningkatkan  mutu layanan. 

5.  PILIHAN STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN  

1.  Menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan 

2. Melaksanakan aktivitas berbasis hasil evaluasi diri, dengan menerapkan 

sistem penjaminan mutu. 

3. Menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja.  

4.  Menyelenggarakan program secara terpadu dan sinergi.  

5. Sentralisasi penyelenggaraan sistem administrasi.  

6. Menerapkan otonomi program akademik. 

7.   Menerapkan sistem baitul mal (Badan Amal) untuk pendanaan.   



9 

 

 
BAB III 

TEMA PENGEMBANGAN,  
PROGRAM DAN SASARAN 

 

 
 

TEMA A. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PROGRAM AKADEMIK 

 I.  PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN 

1. Peningkatan kinerja program studi 

Sasaran yang ingin dicapai : 

[1]  Terselenggaranya proses pembelajaran yang mendukung tujuan dan 

sasaran kompetensi lulusan; 

[2] Terselenggaranya proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa yang 

mampu meningkatkan jumlah lulusan yang dapat selesai tepat waktu 

dengan hasil Tugas Akhir yang bermutu;  

[3] Terselenggaranya program studi sesuai standar mutu nasional dan siap 

menyongsong standar mutu internasional untuk 10 tahun ke depan. 
 

2. Peningkatan mutu mahasiswa baru 

Sasaran yang ingin dicapai : 

[4]  Terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa baru yang  berkualitas, 

dengan alokasi yang proporsional bagi calon mahasiswa dari keluarga 

kurang mampu;  

[5] Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan mahasiswa baru 

khusus untuk bahasa Inggris, matematika, dasar sains dan teknologi.   
 

3. Peningkatan mutu proses pembelajaran  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[6] Terselenggaranya Quality Assurance program studi, 

[7] Terselenggaranya program pengembangan sistem pembelajaran yang 

berbasis mahasiswa secara berkelanjutan dan berorientasi mutu, 

[8]  Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 

pembelajaran, proses administrasi dan manajemen akademik, 

[9] Terselenggaranya program hibah internal Inovasi Pembelajaran untuk dosen, 

  [10]  Tersedianya unit kerja terpadu pusat program pengembangan aktivitas 

instruksional,  yang juga mampu berfungsi sebagai unit layanan konsultasi 

bagi dosen dan mahasiswa.  
 

 

4. Peningkatan mutu lulusan  

Sasaran yang ingin dicapai : 

  [11]  Terselenggaranya program pembinaan para lulusan secara berkelanjutan,  

  [12]  Terselenggaranya program pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis 

tertentu untuk membantu mahasiswa meningkatkan keahlian profesionalnya 

serta meningkatkan daya saing lulusan, 

  [13]  Terselenggaranya sistem pengelolaan program magang mahasiswa tingkat 

akhir, 

  [14]  Terselenggaranya sistem penjaminan kemampuan berbahasa Inggris. 
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 II.  PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN 
 

1. Pengembangan iklim akademik  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[1] Terselenggaranya layanan akademik yang relevan dan mampu  memfasilitasi 

minat dan bakat mahasiswa dalam proses pembelajaran;  

[2]  Terselenggaranya program pengembangan kreativitas dan inovasi 

mahasiswa, khususnya dalam bidang teknologi tepat guna;  

[3]  Terselenggaranya program pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk 

memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa dalam berbagai bidang.  

[4]  Terselenggaranya program hibah beasiswa prestasi bagi mahasiswa, dengan 

alokasi proporsional bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu; 
 

2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[5]  Terselenggaranya program yang mampu memfasilitasi mahasiswa 

memperoleh penghasilan tambahan sesuai bakat dan keahliannya, 

[6]  Tersedianya asrama yang mencukupi tuntutan kebutuhan mahasiswa, 

[7]  Terselenggaranya sistem asuransi kesehatan mahasiswa, 

[8]  Terselenggaranya unit usaha bersama mahasiswa.  
 
 

 

III. PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT  

1.   Peningkatan mutu dan relevansi program penelitian  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[1]  Terselenggaranya penerapan standar mutu penelitian, 

[2]  Terselenggaranya peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan melalui 

berbagai program hibah kompetisi penelitian, 

[3] Terselenggaranya kerja sama dengan pusat-pusat penelitian perguruan 

tinggi sejawat serta lembaga penelitian lainnya.   

[4]  Terselenggaranya media Jurnal Penelitian IPTEK secara berkelanjutan, 

[5] Terselenggaranya IT development center, 

[6]  Terselenggaranya sinerji dan kordinasi di antara pusat-pusat penelitian yang 

ada untuk mencapai sustainability dan efisiensi, 
 

2.  Peningkatan mutu dan relevansi program pengabdian masyarakat  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[7]  Terselenggaranya program penerapan hasil penelitian yang berorientasi 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber 

daya setempat. 

[8] Terselenggaranya kemitraan dengan pemerintah daerah  dalam berbagai 

program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pusat-pusat 

pengabdian masyarakat.  

[9]  Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan UKM  melalui  

program pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. 
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TEMA  B.  PENGEMBANGAN MANAJEMEN ORGANISASI YANG BERTATA 

KELOLA BAIK (Good University Governance)  

I.  PROGRAM PENGEMBANGAN ORGANISASI YANG 

EFISIEN DAN PRODUKTIF  

1.  Pengembangan Struktur dan Fungsi-fungsi Kelembagaan  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[1]  Terselenggaranya program pengembangan struktur organisasi dan tata 

kelola lembaga sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan berbasis mutu 

dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, 

[2]  Terselenggaranya program rasionalisasi terhadap efektifitas dan efisiensi 

peran, serta fungsi dan tugas seluruh unsur organisasi sesuai dengan 

dinamika perkembangan layanan berbasis mutu; 

[3]  Terselenggaranya sistem pengelolaan akuntansi dan keuangan sesuai 

dengan pedoman standar akuntansi dan keuangan yang secara berkala 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ; 

[4]  Terselenggaranya unit kerja strategis  yang dikhususkan untuk  mengelola 

sistem penjaminan mutu; 

[5] Terselenggaranya program pengembangan standar mutu manajemen 

layanan pada semua unsur organisasi; 

[6] Terselenggaranya unit kerja strategis  yang dikhususkan untuk  mengelola 

sistem pengembangan kurikulum sekaligus sebagai unit layanan untuk  

pengembangan aktivitas instruksional. 

2. Pengembangan Sumber daya Manusia  

Sasaran yang ingin dicapai : 

 [7]  Terselenggaranya penerapan sistem manajemen sumber daya manusia 

yang lebih profesional dan bermutu;  

 [8] Terselenggaranya peningkatan produktivitas dan motivasi kerja melalui 

penerapan sistem pengelolaan berbasis kinerja (merit system);  

 [9]  Tercapainya jumlah dan kualifikasi dosen sesuai kebutuhan kompetensi 

serta tercukupinya rasio dosen mahasiswa yang mampu mendukung 

peningkatan mutu layanan akademik.; 

[10] Terselenggaranya program peningkatan profesionalitas dosen melalui 

tahapan pembenahan, pemberdayaan dan pengembangan, yang 

berorientasi pada kemampuan pengelolaan kegiatan instruksional serta 

kegiatan penelitian; 

[11]  Terselenggaranya program pengembangan ketrampilan teknis 

administratif  staf penunjang untuk meningkatkan mutu dan kinerja 

layanan yang terintegrasi ;  

[12] Terselenggaranya program pengembangan pedoman kepegawaian 

berkelanjutan dari Yayasan, sebagai rujukan pelaksanaan sistem 

manajemen SDM.  
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3.  Peningkatan Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi dalam 

Pelayanan Manajemen Organisasi 

Sasaran yang ingin dicapai : 

[13] Terselenggaranya program pengembangan aplikasi sistem informasi 

manajemen organisasi untuk menjamin efektifitas dan efisiensi operasi 

manajemen keuangan, SDM,  serta sarana dan prasarana, 

[14]  Terselenggaranya layanan yang lebih cepat, efisien dan efektif  bagi seluruh 

civitas akademik melalui penyediaan perpustakaan ‘Digital’. 

[15] Tersedianya Sistem Knowledge Based Management (KBM) yang handal 

sebagai sumber pembelajaran dan database operasi organisasi untuk 

kemudahan maintenance dan peningkatan utilisasi seluruh sumber daya.  

II.  PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA  DAN  

PENCITRAAN LEMBAGA 

1.    Peningkatan kapasitas jaringan kerja sama di tingkat wilayah dan nasional  

 Sasaran yang ingin dicapai : 

 [16]  Terselenggaranya kerja sama dengan berbagai PTS Islam sebagai upaya  

pemanfaatan sumber daya bersama dalam rangka mencapai efisiensi dan 

efektivitas layanan, 

 [17] Terselenggaranya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk 

membangun Sistem Informasi Pemerintahan dan e-Government  yang     

dapat mendukung pengembangan mutu STT POMOSDA, 

 [18]  Terselenggaranya kerja sama dengan pemerintah pusat (Dep. Agama) 

untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan TIK di berbagai   

pondok pesantren khususnya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. 

2.   Pengembangan Usaha Pendanaan  

 Sasaran yang ingin dicapai : 

 [19] Terselenggaranya kontrak kerja sama dengan industri dan pemerintah 

untuk pengembangan sistem manajemen berbasis Teknologi Informasi    

yang relevan, 

 [20] Terselenggaranya kerja sama dengan ormas-ormas Islam untuk penyediaan 

beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari pondok-pondok  pesantren 

3.   Peningkatan Citra Lembaga 

Sasaran yang ingin dicapai : 

[21]  Terciptanya citra sebagai perguruan tinggi berbasis pondok yang dapat 

menghasilkan lulusan sebagai pemikir (inisiator dan inovator) handal, 

berdaya juang tinggi, berjiwa pengabdian dan berwawasan mendunia, 

[22] Terciptanya citra sebagai kampus IPTEK dan IMTAQ yang dapat menjadi 

percontohan  menyatunya pendidikan dengan dakwah Islam melalui SDM 

yang bermutu dan  jaringan kerja sama yang luas dan kuat. 
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TEMA C.  PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN   
 

1.   Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[1] Tersedianya ‘Master Plan’ pengembangan Kampus STT POMOSDA ; 

[2] Tersedianya ruang kerja dengan standar fasilitas yang memadai bagi dosen, 

peneliti, manajemen dan staf pendukung ;  

[3]  Tersedianya ruang kuliah dan fasilitas penunjang akademik yang mampu 

mengakomodasi aktivitas pembinaan minat, bakat  dan kreativitas mahasiswa 

[4]  Terselenggaranya sistem perencanaan,  pengadaan,  pengoperasian ; 

pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas fisik secara optimal ; 

[5]  Terwujudnya lingkungan kampus yang mencukupi,  aman, nyaman, tertib 

dan asri.   

 

 

2.   Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Sasaran yang ingin dicapai : 

[6] Terselenggaranya pembangunan sistem jaringan komunikasi data di kampus 

dengan menggunakan basis teknologi dengan spesifikasi teknis yang layak 

untuk memenuhi kebutuhan layanan operasional paling tidak sampai dengan 

10 tahun ke depan ; 

[7] Tersedianya website STT POMOSDA dengan rancangan dan akses yang lebih 

baik (menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris),  sebagai upaya untuk 

menjalin komunikasi intensif dan terbuka dengan komunitas akademik 

nasional maupun global,   

[8] Terselenggaranya akses informasi global sesuai dengan perkembangan 

teknologi terkini untuk seluruh civitas akademik melalui jaringan internet 

yang dapat melayani secara on-line selama 24 jam penuh dengan rasio 

pengguna : bandwidth  tidak kurang dari 1 : 5  (kByte). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

Dokumen Rencana Strategis tahun 2005-2010, merupakan revisi dokumen Rencana 

Induk Pengembangan STT POMOSDA 2000-2010. Sesuai dengan perkembangan 

lingkungan eksternal, Renstra 2005-2010 akan selalu mengalami revisi, sehingga  

beberapa program pengembangan mengalami perbaikan dan penyesuaian sasaran. 

Adanya revisi secara berkala memungkinkan dokumen ini senantiasa dapat kembali  

dijadikan dasar untuk setiap penyusunan dokumen Program Kerja/Rencana Operasi 

Tahunan dari masing-masing unit kerja sebagai pelaksana.  

Seluruh aspek perencanaan yang akan dikembangkan oleh masing-masing unit 

harus diselaraskan kembali dengan arah dan strategi pengembangan sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam dokumen. (Format Ususlan Program Kerja – Lampiran A) 
 

Dalam keadaan terjadinya perubahan lingkungan strategis berikutnya, yang tidak 

sesuai lagi dengan rencana saat ini, akan dilakukan kembali beberapa perubahan 

yang diperlukan atas inisiatif pimpinan,  selanjutnya akan terus dikaji dan direvisi  

secara berkelanjutan melalui pertimbangan dalam Rapat Senat. Rencana strategis ini 

wajib dijabarkan dalam Matriks Indikator Kinerja untuk setiap Action Plan Goal (Sasaran 

Program Pengembangan) dengan format rincian yang terdiri dari indikator kinerja 

input, output/outcomes untuk efektivitas evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian 

sasaran-sasaran strategis. (Format Matriks Indikator Kinerja - lampiran C).   
 

Diinstruksikan bagi segenap organ institusi supaya berperan aktif menselaraskan 

setiap aktivitasnya dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun 

waktu 5 tahun ke depan, bersungguh-sungguh memulai setiap aktivitas pencapaian 

sasaran-sasaran strategis menuju pencapaian visi dan misi, dengan mengerahkan 

segenap kemampuan dan keahlian yang dimiliki.  
 

Selamat berkarya dan berkreasi bersama, mengembangkan pendidikan dan dakwah,  

semoga kita semua mendapatkan berkah dan rahmat Allah SWT, Amin. 



 

FORMAT USULAN  

RENCANA OPERASI TAHUNAN 

 

  

  

FORMAT INI HANYA UNTUK  UNSUR  PELAKSANA AKADEMIK  

-  JURUSAN  

-  LPPM 

 

Judul : Proposal  Rencana Operasi Tahun ……/…… 

 

Daftar Isi 

A.   Pendahuluan 

1.    Latar Belakang 

o Permasalahan/gejala yang ditemukan dalam evaluasi diri 

o Permasalahan dipertemukan dengan isu strategis renstra 
2.  Rasional 

o Akar permasalahan  

o Deskripsi rasional pilihan alternatif penyelesaian masalah 
o Matriks Alternatif Penyelesaian (bentuk dan jenis kegiatan) 

3.    Indikator Kinerja (Performance Indicator) 

o Matriks Kinerja Kunci KPI (Key Performance Indicator) 
o Matriks Standar Pengukuran Kinerja (Performance Metric). 

B.   Strategi Pencapaian Rencana Operasi 

1. Mekanisme roda Deming ( PDCA - Plan, Do, Check, Action) serta 

pelaksanaan MAE (Monitoring, Assesment and Evaluation), mengacu 

kepada poin A.3. 

2. Penggunaan sumber daya  

3. Jadwal Kegiatan 

Penutup 

 
 

 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN - A 



 

REVIEW TAHUNAN DAN  

PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN 

 

REVIEW TAHUNAN  

 
1. Review tahunan dilaksanakan dengan memperhatikan skala perubahan dari kekuatan dan 

kelemahan internal terhadap skala perubahan dari peluang dan tantangan eksternal.  

2. Review dilakukan untuk melihat tingkat pencapaian kinerja organisasi dan manajemen.  

3. Variabel kualitas yang digunakan untuk menetapkan kinerja organisasi dan manajemen 

serta workforces di dalamnya meliputi efektifitas, efisiensi, dan produktifitas. 
 

Indikator kinerja disusun dan dikembangkan dalam review tahunan untuk menjamin output 

mampu memberikan dampak/hasil yang sesuai dengan sasaran program pengembangan 

 

 

MODEL REVIEW  TAHUNAN 

 

 

  

 

PROSES 
 

INPUT 

 

Efisiensi Produktivitas 

Efektifitas 
SASARAN PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

OUTPUT 

 

DAMPAK

HASIL 

REVIEW TAHUNAN 

TUJUAN STRATEGIS 

 

PROGRAM  UTAMA 

 

LAMPIRAN - B 

INPUT OUTPUT / OUTCOME 

SASARAN STRATEGIS 

 

 

VISI dan MISI 

 

Achievable 

Achievable 

  
AKTIFITAS 



 

 

PENYUSUNAN MATRIKS INDIKATOR KINERJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRATEGIC PLAN 

(TUJUAN STRATEGIS) 

STRATEGIC  GOAL 

(SASARAN STRATEGIS) 

ACTION PLAN 

(PROGRAM  UTAMA) 

   
   
   
   

ACTION PLAN 

(PROGRAM  UTAMA) 

< Judul : Tema Pengembangan  (Butir Rencana Strategis) > 

 
 
 

ACTION PLAN GOAL 
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KATA PENGANTAR 

 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan dokumen Matriks Indikator Kinerja Rencana Strategis STT POMOSDA 2005-2010 
telah selesai dan siap untuk diimplementasikan.  Upaya yang keras dan bersungguh-sungguh dari seluruh sivitas akademika 
sebagai penggerak utama dan penggagas setiap sasaran pencapaian kinerja dengan penuh perhitungan, adalah prestasi yang 
patut diapresiasi dan disyukuri bersama, sehingga sasaran yang diharapkan achievable  menuju visi dan misi. 

Hadirnya dokumen ini merupakan prestasi tersendiri bagi seluruh sivitas akademika STT POMOSDA, mengingat muatan yang 
ada di dalamnya merupakan himpunan setiap ide dan gagasan yang telah mencakup sebagian besar kegiatan pengembangan 
dan program kerja serta sasarannya,  yang umum dilaksanakan oleh sebuah perguruan tinggi modern.  Perguruan tinggi 
modern telah menuangkan setiap keinginan, harapan dan cita-citanya dalam sebuah dokumen, yaitu Rencana Strategis.  
Di dalamnya disusun pernyataan tentang tema pengembangan, program kerja serta sasaran yang diinginkan.  Demikian pula 
strategi yang  dipilih untuk dapat  mencapai sasaran yang ditetapkan, disertai dengan indikator kinerja pencapaiannya. 
Indikator kinerja dimaksud memiliki dua dimensi, yaitu kualitatif dan kuantitatif, keduanya disusun dalam dokumen ini sebagai 
turunan dokumen Rencana Strategis, yang kemudian disebut dokumen Matriks Indikator Kinerja (Key Performance Indikator). 
Selain itu, ada dokumen lain yang justru menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis beserta 
turunannya, yaitu dokumen Pedoman Penjaminan Mutu Akademik. Pedoman penjaminan mutu akademik memuat panduan 
pelaksanaan manajemen mutu akademik, berikut standar mutu dan indikator pencapaiannya, dalam dua dimensi ukur, yaitu 
kualitatif dan kuantitatif. 

Dokumen Matriks Indikator Kinerja menjadi rujukan utama yang berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sekaligus rambu-rambu 
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.  Setiap pengambil kebijakan manajemen pada 
semua jenjang dan fungsi, wajib menjadikan dokumen ini sebagai panduan implementasi program kerjanya masing-masing. 

Semoga apa yang sudah dikerjakan bersama dengan susah payah ini, mampu memberikan manfaat  yang besar bagi segenap 
sivitas akademik dan seluruh pemangku kepentingan STT POMOSDA untuk berjalan bergandeng-tangan saling mendukung  
menuju tercapainya visi, misi dan tujuan STT POMOSDA atas ridha Allah SWT, Amin.  
 

Nganjuk, 1 Desember 2007 
Ketua,  
 
 
 
 
Muhammad Pudhail 



Main Goal
( Sasaran Utama )

A Meningkatkan Kualitas dan I. Bidang Pendidikan

Relevansi Program Akademik 1 Mewujudkan program akademik yang memenuhi standar mutu Nasional 1 Peningkatan kinerja program pendidikan

menuju standar Internasional secara bertahap dan berkelanjutan. 2 Peningkatan mutu mahasiswa baru

2 Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan 3 Peningkatan mutu proses pembelajaran 

profesional serta kemampuan pengembangan diri. 4 Peningkatan mutu lulusan 

3 Menyiapkan lulusan yang mampu memenuhi standar kompetensi

dan sertifikasi profesi sebagai 'engineer' dalam bidang keahliannya

II. Bidang Kemahasiswaan
4 Mewujudkan iklim akademik yang mampu meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5 Pengembangan iklim akademik 

5 Mewujudkan program pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada 6 Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 

penguatan nilai-nilai budaya yang berlandaskan pada Iman dan Taqwa.   

III. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6 Menghasilkan dan memperkaya khasanah perbendaharaan intelektual 7 Peningkatan mutu dan relevansi program penelitian

nasional untuk peningkatan mutu pendidikan, serta meningkatkan 8 Peningkatan mutu dan relevansi program

kepedulian dalam  pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat

7 Menghasilkan karya terapan dan jasa layanan IPTEK yang ekonomis

dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

B Mengembangkan Organisasi I Mewujudkan Manajemen yang Efisien dan Produktif

Manajemen yang Bertata 8 Menghasilkan kinerja layanan  yang profesional dan bermutu. 9 Pengembangan struktur dan fungsi-fungsi

Kelola Baik 9 Mewujudkan manajemen pengelolaan yang profesional, terbuka dan kelembagaan

bertanggungjawab (Good University Governance). 10 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

11 Pengembangan pemanfaatan Sistem dan Teknologi

Informasi dalam layanan manajemen organisasi

II Meningkatkan Jaringan Kerjasama 
10 Meningkatkan kapasitas dan mutu institusi dengan dukungan civitas akademik, 12 Peningkatan kapasitas jaringan kerjasama di

komunitas perguruan tinggi,  masyarakat, pemerintah, serta lingkungan industri tingkat Wilayah dan Nasional

yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan berkelanjutan. 13 Pengembangan Usaha Pendanaan

14 Peningkatan Citra Lembaga 

C Menyediakan Fasilitas Layanan 11 Mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman melalui pengembangan 15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik 

dan Infrastruktur Pendidikan fasilitas yang lengkap dan modern secara bertahap. 16 Pengembangan Sarana dan Prasarana

yang Berkualitas 12 Mewujudkan infrastruktur tekonologi informasi untuk mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

aktifitas manajemen meningkatkan mutu layanan.

 

( Tema Pengembangan )

ROAD MAP : STRATEGIC PLAN  to  ACTION PLAN

( Program Utama  )
Action Plan TUJUAN STRATEGIS



I.

A.1 Peningkatan kinerja program pendidikan G.1 Terselenggaranya proses pembelajaran yang mendukung tujuan atau sasaran kompetensi lulusan,

G.2 Terselenggaranya proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa yang mampu meningkatkan jumlah lulusan

yang dapat selesai tepat waktu, dengan hasil Tugas Akhir yang bermutu.

G.3 Terselenggaranya program studi sesuai standar mutu nasional menyongsong standar mutu internasional untuk 10 tahun ke depan

A.2 Peningkatan mutu mahasiswa baru G.4 Terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa baru yang  berkualitas, dengan alokasi yang proporsional

bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu

G.5 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan mahasiswa baru khusus untuk bahasa Inggris

matematika, dasar sains dan teknologi.  

A.3 Peningkatan mutu proses pembelajaran G.6 Terselenggaranya sistem Quality Assurance (penjaminan mutu) program studi,

G.7 Terselenggaranya program pengembangan sistem pembelajaran yang berbasis mahasiswa secara berkelanjutan

dan berorientasi mutu,

G.8 Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, proses administrasi

dan manajemen akademik,

G.9 Terselenggaranya program hibah internal 'Inovasi Proses Pembelajaran' untuk dosen 

G.10 Tersedianya unit kerja terpadu pusat program pengembangan aktivitas instruksional, yang juga mampu

berfungsi sebagai unit layanan konsultasi dosen dan mahasiswa. 

A.4 Peningkatan mutu lulusan G.11 Terselenggaranya program pembinaan para lulusan secara berkelanjutan, 

G.12 Terselenggaranya program pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis tertentu untuk membantu mahasiswa

meningkatkan keahlian profesionalnya serta meningkatkan daya saing lulusan,

G.13 Terselenggaranya sistem pengelolaan program magang bagi mahasiswa tingkat akhir,

G.14 Terselenggaranya sistem penjaminan kemampuan berbahasa Inggris. 

Sasaran (Action Plan - Goal)Program Utama (Action Plan)

TEMA  - A   :  PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PROGRAM AKADEMIK
PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN

TEMA-A : BAG-I



G.1 Terselenggaranya proses pembelajaran 1 Terlaksananya Sosialisasi komprehensif  program kurikulum 1 Mahasiswa dan dosen mengerti arah dan sasaran pembelajaran tiap

yang mendukung tujuan dan sasaran berbasis kompetensi (KBK) bagi seluruh dosen dan mahasiswa matakuliah yang bersesuaian dengan kompetensi lulusan.

kompetensi lulusan, 2 Terlaksananya Sosialisasi Buku Panduan Kurikulum, 2 Tercwujudnya manajemen perkuliahan yang merujuk pada KBK, yang

Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran, disertai mampu meningkatkan ketrampilan dosen mengelola perkuliahan serta 

dengan kegiatan workshop 'Pengembangan Materi dan Proses mengintegrasikannya dengan pengembangan soft-skills mahasiswa

Pemebelajaran serta Pengembangan Soft-Skills mahasiswa'. untuk mencapai kompetensi, mutu dan relevansi yang diharapkan.

3 Terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen RKPS untuk 3 Terwujudnya sistem penilaian sesuai dengan pencapaian SHB sebagai

dosen matakuliah, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen indikatornya, serta terwujudnya kompetensi mahasiswa yang relevan

mutu pembelajaran. dengan dunia kerja.

G.2 Terselenggaranya proses bimbingan 1 Terlaksananya penyusunan panduan pembimbingan tugas 1 Tersedianya panduan pembimbingan TA, yang mampu mengarahkan

tugas akhir mahasiswa yang mampu akhir (TA) mahasiswa yang representatif. aktifitas layamam dosen yang efektif dalam bimbingan TA..

meningkatkan jumlah lulusan yang 2 Terlaksananya program pemenuhan jumlah dan kualifikasi 2 Terwujudnya distribusi kerja dosen pembimbing secara berimbang

dapat selesai tepat waktu, dengan dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing TA, melalui dan adil, serta sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk

hasil karya yang bermutu. studi lanjut, pelatihan atau rekrutmen dosen baru. mendampingi mahasiswa menghasilkan karya tugas akhir yang bermutu

3 Terlaksananya peningkatan mutu dosen membimbing TA 3 Meningkatnya kemampuan mahasiswa mengelola kegiatan tugas akhir,

melalui program pelatihan karya tulis penelitian serta program serta mampu menyelesaikan tepat waktu,  sejalan dengan meningkatnya

magang pada berbagai perusahaan industri dan bisnis. kemampuan, pengalaman dan ketrampilan teknis dosen pembimbing. 

4 Terlaksananya program pengembangan fasiltas pendukung 4 Meningkatnya kecepatan dan kemudahan memperoleh sumber-sumber 

sebagai sarana untuk  memberikan kemudahan dan kecepatan pembelajaran terkini, serta kemudahan dan kenyamanan menggunakan

akses berbagai informasi ilmiah demi kelancaran penyelesaian fasilitas penunjang akademik, yang dapat menjamin peningkatan

tugas akhir mahasiswa. mutu layanan akademik khususnya kegiatan tugas akhir.

G.3 Terselenggaranya program studi sesuai 1 Terlaksananya Program Pengengembangan Kurikulum yang 1 Tercapainya Standar Mutu Kurikulum Program Studi yang selalu 

dengan standar mutu nasional & siap terintegrasi dan berkelanjutan,  melibatkan “stake-holder“, 'ter-update', serta terbangunnya jalinan kerjasama pengembangan

menuju standar mutu internasional dengan memperhatikan kurikulum assosiasi program studi kurikulum dengan 'Stake-holders'  yang mampu meningkatkan mutu

untuk 10 tahun ke depan tingkat Nasional serta Kurikulum PT  Internasional. dan relevansi program pendidikan.

2 Terlaksananya penyusunan dokumen Portofolio Program Studi, 2 Meningkatnya kemampuan pengelola program studi mengembangkan 

yang terus dikembangkan berkelanjutan melalui Hasil EPSBED wawasan, pengalaman dan ketrampilam memanfaatkan 'Knowledge

sebelumnya, untuk peningkatan peringkat akreditasi.. Base Management' yang dibangun dari Hasil Evaluasi Diri.

3 Terlaksananya penyusunan dokumen Panduan Pemanfaatan 3 Meningkatnya kemampuan pengelola program studi  menganalisis

Laporan Hasil Evaluasi Diri bagi manajemen program studi dan memetakan strategi dan arah pengembangan disiplin ilmu.

4 Terlaksananya pelatihan Sistem Penjaminan Mutu (Quality 4 Meningkatnya kemampuan pengelola program studi melaksanakan 

Assurance) untuk seluruh unsur staf manajamen, dosen, serta dan menerapkan manajemen mutu serta pemafaatannya, yang mampu 

staf penunjang meningkatkan peringkat akreditasi program studi.

5 Terlaksananya pelatihan Monitoring dan Evaluasi untuk setiap 5 Meningkatnya ketrampilan pengelola program studi melaksanakan

kegiatan peningkatan mutu program studi melalui pemanfaatan penelusuran dan pengendalian kinerja, untuk menjamin peningkatan

model PDCA dari siklus roda 'Deming' mutu yang berkelanjutan.

 Action Plan - 1 : Peningkatan kinerja program pendidikan

Input  Output / Outcome
Indikator Kinerja Utama

Action Plan - Goal

TEMA-A : BAG-1 HALAMAN 1



G.4 Terselenggaranya sistem seleksi 1 Terlaksananya pengembangan panduan teknis administrasi PMB 1 Tersedianya panduan teknis PMB yang mampu mendorong peningkatkan

penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan sistem seleksi calon mahasiswa baru. kinerja panitia PMB untuk mendapatkan mahasiswa baru yang bermutu.

yang semakin berkualitas, dengan 2 Terlaksananya mekanisme dan sistem penelusuran calon 2 Terwujudnya komunitas mahasiswa baru yang semakin bermutu, dan

alokasi yang proporsional bagi calon mahasiswa berbakat,  khususnya dari kalangan keluarga yang tercapainya sasaran perluasan akses pendidikan tinggi bagi setiap

mahasiswa dari keluarga kurang mampu. lapisan masyarakat.

kurang mampu 3 Terlaksananya program beasiswa prestasi akademik dengan 3 Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang memiliki bekal kemampuan

masa yang terbatas untuk sejumlah mahasiswa baru yang mampu akademik di atas rata-rata,  yang mampu membangun budaya prestasi

memenuhi standar mutu yang ditetapkan. akademik mahasiswa secara berkelanjutan.

4 Terlaksananya peningkatan upaya sosialisasi prospektus setiap 4 Tercapainya target setiap program studi yang mampu mendapatkan

program studi pada berbagai SMA di Nganjuk dan sekitarnya, jumlah mahasiswa baru minimal sama dengan target yang ditetapkan,

serta sosialisasi beasiswa prestasi akademik. dan tetap memenuhi kualifikasi sesuai standar mutu internal.

5 Terlaksananya berbagai kegiatan lomba atau olimpiade dan 5 Meningkatnya jumlah siswa SMA  yang mengenal STT POMOSDA

sejenisnya dalam bidang Sains dan teknologi  dengan peserta sebagai  pendidikan tinggi teknik  yang handal, sehingga pesaingan

siswa-siswi SMA wilayah Nganjuk dan sekitarnya. seleksi PMB mampu mendapatkan mahasiswa baru yang bermutu.

G.5 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 1 Terlaksananya bimbingan intensif  mahasiswa baru pada 1 Meningkatnya kemampuan mahasiswa baru dalam matakuliah bahasa

kemampuan mahasiswa baru khususnya tahun pertama, khususnya matakuliah bahasa Inggris, Inggris, matematika, serta dasar sains dan teknologi,  dengan indikator

untuk bahasa Inggris, matematika, matematika, serta dasar sains dan teknologi. ketuntasan belajar bernilai A dan B secara rata-rata, mincapai 45%.

dasar sains dan teknologi. 2 Terlaksananya pembentukan tim dosen pendamping akademik 2 Terwujudnya pendampingan mahasiswa baru yang berhasil memberikan

yang dikhususkan bagi mahasiswa baru untuk bimbingan bantuan, semangat dan motivasi bagi mahasiswa baru beradaptasi 

matakuliah  tersebut di atas, serta melaksanakan fungsi dengan kultur akademik pendidikan tinggi teknik yang cukup banyak 

sebagai 'Konsultan Akademik Mahasiswa' menggunakan model matematik dengan referensi berbahasa Inggris.

3 Terlaksananya kegiatan pembinaan minat dan bakat yang 3 Meningkatnya kreatifitas dan kemampuan mahasiswa baru untuk 

terintegrasi dengan bidang akademik, khususnya matakuliah menggunakan :model matematik, referensi ilmiah berbahasa Inggris,

tersebut di atas. dan berbagai 'tools'  TIK dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah,

melalui karya tulis/paper dan presentasinya dengan tampilan yang kaya, 

menarik dan informatif.

 Action Plan - 2 : Peningkatan mutu mahasiswa baru

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-A : BAG-1 HALAMAN 2



G.6 Terselenggaranya sistem penjaminan 1 Terlaksananya penyusunan panduan penjaminan mutu yang 1 Terwujudnya penyelenggaraan layanan akademik  yang disertai dengan 

mutu (Quality Assurance) program memuat standar baku mutu yang dapat dimplementasikan oleh program penjaminan mutu akademik serta mampu meningkatkan

studi setiap manajemen program studi, dosen dan staf pendukung. kinerja layanan secara berkelanjutan.

2 Terlaksananya penyusunan panduan pencapaian mutu untuk 2 Tercapainya standar baku mutu layanan akademik  yang mampu

setiap unit kerja akademik dan unit pendukung mendorong peningkatan mutu dan produktifitas secara berkelanjutan. 

3 Terlaksananya penyusunan manual mutu setiap  program studi 3 Terwujudnya penyelenggaraan program studi yang berorientasi mutu

yang mudah diimplementasikan oleh segenap staf akademik dengan indikator kinerja yang jelas dan terarah, mencakup input,

dan staf pendukung. proses, output dan outcome.

G.7 Terselenggaranya program 1 Terlaksananya Seminar atau Lokakarya  'Perubahan paradigma 1 Meningkatnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran,

pengembangan sistem pembelajaran pembelajaran dari TCL menuju SCL'  untuk meningkatkan serta terwujudnya materi kuliah yang selalu ter-update, hingga tercapai

yang berbasis mahasiswa secara pencapaian relevansi dan mutu proses pembelajaran. keterkaitan erat antara dunia akademis dengan pasar kerja.

berkelanjutan dan berorientasi mutu. 2 Terlaksananya Workshop Inovasi Proses Pembelajaran bagi 2 Meningkatnya kemampuan dosen dalam pengayaan materi dan proses

dosen untuk  pemberdayaan mahasiswa dalam pembelajaran. pembelajaran  yang  fokus pada 'intelligence preference' mahasiswa.

3 Terlaksananya Workshop Inovasi dan Kreatifitas mahasiswa 3 Meningkatnya kemampuan akademik mahasiswa disertai peningkatan

dalam berbagai bidang ’engineering design and application’ kemampuan 'soft-skill', berkreasi dan berinovasi dengan karya nyata. 

G.8 Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan 1 Terlaksananya Workshop  ‘Computer Literacy  and  ICT Based 1 Meningkatnya kemampuan dosen menggunakan aplikasi TIK  sebagai

teknologi informasi dalam proses Learning Support’ untuk seluruh dosen dan staf penunjang sebagai tools pembelajaran, disertai dengan peningkatan kreatifitas dan

pembelajaran, proses administrasi untuk mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran inovasi rancangan pembelajaran yang diperkaya dengan Basis TIK.

dan manajemen akademik. 2 Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan dosen 2 Meningkatnya jumlah dosen yang mampu melaksanakan pembelajaran

untuk merancang ’presentation-slide’ perkuliahan, dengan dengan 'presentation slide multimedia'  yang mampu meningkatkan

mengkombinasikan berbagai 'software aplikasi'  mutakhir efisiensi dan efektifitas pembelajaran secara signifikan.

3 Terlaksananya Workshop ’eLearning Strategy and 3 Meningkatnya kemampuan dosen memanfaatkan teknologi internet untuk

Management’ untuk seluruh dosen. menggali, mengkoleksi dan memperkaya materi pembelajaran.

4 Terlaksananya program pengembangan sarana dan prasarana 4 Tersedianya fasilitas layanan berbasis TIK yang mampu meningkatkan

akademik berbasis TIK secara berkelanjutan. perluasan akses, efisiensi dan efektifitas layanan akademik.

5 Terlaksananya pengadaan aplikasi Sistem Informasi Akademik 5 Tersedianya akses layanan informasi akademik bagi seluruh sivitas 

yang diimplemetasikan melalui sistem PC-LAN dan internet. akademik dimanapun berada melalui teknologi internet.

6 Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan staf adm. 6 Tersedianya basis data akademik dengan antar-muka yang telah dan akan

akademik dan staf  penunjang dalam menggunakan dan terus diselaraskan dengan model dan format basis data perguruan tinggi

memanfaatkan Sistem Informasi Akademik. nasional, khususnya aplikasi pelaporan EPSBED semester.

7 Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan dosen 7 Meningkatnya kemampuan untuk mengimplementasikan pengembangan

dalam menggunakan dan memanfaatkan keberadaan layanan program studi berbasis mutu melalui penguasaan dan 

Sistem Informasi Akademik. pemanfaatan Sistem Informasi Akademik.

 Action Plan - 3 : Peningkatan mutu proses pembelajaran 

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja

Input  Output / Outcome

TEMA-A : BAG-1 HALAMAN 3



G.9 Terselenggaranya program hibah 1 Terlaksananya  penyediaan panduan (TOR) sistem seleksi 1 Tersedianya panduan hibah bagi seluruh peserta yang mampu memotivasi

internal Inovasi Proses Pembelajaran proposal hibah inovasi pembelajaran untuk setiap dosen yang dan mendorong kreatifitas dosen berinovasi menuju pencapaian sasaran

untuk dosen dilengkapi dengan contoh proposal  yang sudah jadi. hasil belajar sesuai kompetensi untuk pemberdayaan mahasiswa.

2 Terlaksananya  workshop Inovasi Pembelajaran dan 2 Meningkatnya kemampuan dosen merancang dan melaksanakan

Pengembangan 'Soft-Skills' Mahasiswa bagi seluruh dosen, pembelajaran 'SCL'  yang mampu mendorong peningkatan mutu hasil

serta melibatkan perwakilan mahasiswa. belajar mahasiswa secara berkelanjutan.

G.10Tersedianya unit kerja terpadu pusat 1 Terlaksananya pengembangan peran dan fungsi unit kerja 1 Terwujudnya unit penunjang yang lebih fokus pada pemberdayaan

program pengembangan aktivitas P3AI menjadi unti kerja yang sekaligus mampu menjadi pusat mahasiswa melalui pengembangan program instruksional yang mampu

instruksional, yang mampu berfungsi layanan akademik mahasiswa, disertai dengan panduan teknis menciptakan model program instruksional yang terinrtegrasi dengan

unit layanan konsultasi dosen dan pengelolaannya. pengembangan potensi diri mahasiswa (Soft-Skills)

mahasiswa 2 Terlaksananya penyiapan SDM pengelola unit kerja P3AI yang 2 Tersedianya SDM yang mampu melaksanakan fungsi sebagai konsultan

kompeten dan menguasai aspek pedagogiik untuk memperkaya  dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran

layanan program instruksional, dan pengembangan potensi diri mahasiswa.

3 Terlaksananya penyusunan program kerja unit kerja P3AI 3 Tercapainya sasaran KBK melalui pendekatan SCL disertai dengan

disertai dengan indikator kinerja yang komprehensif, jelas dan meningkatnya kinerja konsultasi pengembangan materi pembelajaran

terarah menuju pencapaian visi dan misinya. serta peningkatan soft-skill mahasiswa

4 Terlaksananya upaya 'merger' terbatas antara unit kerja P3AI 4 Tercapainya kinerja peningkatan mutu akademik yang berkesinambungan

dengan unit kerja Satuan Penjaminan Mutu, untuk bersinerji melalui sinerji P3AI dengan SPM secara terpadu dan intensif 

mendukung suksesnya penjaminan mutu akademik.

 Action Plan - 3 : Peningkatan mutu proses pembelajaran (Lanjutan)

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-A : BAG-1 HALAMAN 4



G.11Terselenggaranya program pembinaan 1 Terlaksananya program penelusuran profesi dan karir alumni, 1 Terwujudnya peningkatan mutu program studi yang sejalan dengan

para lulusan secara berkelanjutan yang dapat memberikan data dan informasi yang akurat untuk aspek relevansi dari indikator eksternal yang lebih akurat dan mampu

keperluan evaluasi diri dan pengembangan program studi mengangkat daya saing lulusan.

2 Terlaksananya pembentukan 'Tim-Pendamping' lulusan dengan 2 Meningkatnya ketrampilan dan wawasan profesional lulusan untuk 

dosen yang memiliki jenjang karir dan pengalaman profesional mengangkat reputasi sebagai institusi pendidikan tinggi yang mampu

sesuai dengan keperluan kegiatan pendampingannya. menghasilkan lulusan bermutu dan berdaya saing tinggi.

G.12Terselenggaranya program pelatihan dan 1 Terlaksananya  workshop yang dikhususkan untuk menguasai 1 Meningkatnya motivasi, semanagat dan kepercayaan diri lulusan dalam

dan sertifikasi kompetensi teknis tertentu ketrampilan praktis bidang TIK serta bidang relevan lainnya merintis karir profesionalnya  yang mampu mendorong peningkatan 

untuk membantu mahasiswa meningkatkan yang sangat banyak dibutuhkan dan sedang menjadi 'trend' prestasi, kreatifitas dan produktifitas untuk meningkatkan daya saing 

keahlian profesonalnya serta pada pasar kerja lulusan. lulusan secara signifikan.

meningkatkan daya saing lulusan. 2 Terlaksananya sertifikasi beberapa bidang keahlian IT serta 2 Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang di inginkan 

bidang engineering relevan lainnya yang dianggap strategis menjadi semakin pendek, sehingga dapat mendorong meningkatnya citra

untuk mendukung pengembangan karir dan daya saing lulusan. sebagai lembaga yang mampu menghasilkan lulusan yang bermutu.

G.13Terselenggaranya sistem pengelolaan 1 Terlaksananya pembentukan 'Pusat Informasi Kerja'  di kampus 1 Meningkatnya mutu layanan bagi para lulusan yang dapat memberikan 

program magang mahasiswa dan juga di web-site STT POMOSDA, yang dihimpun dari . kemudahan dan ketersediaan  informasi yang cepat dan tepat guna, serta

tingkat akhir berbagai sumber, termasuk alumni yang sudah bekerja. menigkatnya kepedulian alumni untuk memfasilitasi lulusan baru. 

2 Terlaksananya pengembangan peran & fungsi unit kerja P3AI 2 Meningkatnya kesempatan dan peluang lulusan dalam meraih cita-cita

untuk menyediakan informasi kerja yang sesuai atau relevan memasuki lingkungan kerja profesional.

dengan latar belakang akademik mahasiswa dan lulusan.

3 Terlaksananya  kerjasama dengan insdustri dan pemerintahan 3 Tersedianya wadah pelatihan kerja profesional mahasiswa yang mampu

untuk peningkatan kompetensi mahasiswa melalui semacam mampu memberikan bekal ketrampilan dan pengalaman profesional 

'inkubator' bisnis/industri secara  profesional. memasuki  lingkungan kerja yang sesungguhnya.

4 Terlaksananya pembinaan mahasiswa magang kerja secara 4 Meningkatnya wawasan dan pengalaman profesional mahasiswa yang

berkelanjutan untuk memperluas wawasan dan menambah mampu meningkatkan mutu kompetensi dan relevansi disiplin ilmu 

dan menambah pengalaman profesional. memasuki pasar kerja setelah menjadi lulusan.

G.14Terselenggaranya sistem penjaminan 1 Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris secara internal 1 Tercapainya penjaminan kemampuan berbahasa Inggris bagi setiap

kemampuan berbahasa Inggris. dengan model 'TOEFL like' secara berkelanjutan. lulusan dengan capaian skor TOEFL minimal 450.

2 Terlaksananya kerjasama dengan lembaga yang representative 2 Meningkatnya motivasi dan kepercayaan diri mahasiswa mengembangkan

dan diakui mampu menyelenggarakan test TOEFL, khususnya cita-cita untuk bersaing memasuki pasar kerja yang lebih kompetitif  pada

untuk mahasiswa tugas akhir dan alumni. perusahaan multinasional yang mendunia. 

3 Terlaksananya program penulisan dan presentasi karya ilmiah 3 Terbentuknya kebiasaan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Inggris

mahasiswa dalam bahasa Inggris yang diberlakukan pada dalam forum ilmiah, untuk mendukung terwujudnya lulusan yang siap

beberapa matakuliah tertentu. memasuki ketatnya persaingan di era globalisasi

 Action Plan - 4 : Peningkatan mutu lulusan 

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-A : BAG-1 HALAMAN 5



II.

A.5 Pengembangan iklim akademik G.15 Terselenggaranya layanan akademik yang relevan dan mampu  memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa

dalam proses pembelajaran; 

G.16 Terselenggaranya program pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa, khususnya dalam bidang teknologi tepat guna; 

G.17 Terselenggaranya program pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa

dalam berbagai bidang. 

G.18 Terselenggaranya program hibah beasiswa prestasi, dengan alokasi yang proporsional bagi mahasiswa

dari keluarga kurang mampu

A.6 Peningkatan kesejahteraan mahasiswa G.19 Terselenggaranya program yang mampu membantu mahasiswa memperoleh tambahan penghasilan sesuai bakat dan keahliannya

G.20 Tersedianya asrama yang mencukupi tuntutan kebutuhan mahasiswa,

G.21 Terselenggaranya sistem asuransi kesehatan mahasiswa,

G.22 Terselenggaranya unit usaha bersama mahasiswa. 

TEMA  - A   :  PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PROGRAM AKADEMIK

PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN
Program Utama (Action Plan) Sasaran (Action Plan - Goal)

TEMA-A : BAG-2



G.15 Terselenggaranya layanan akademik 1 Terlaksananya kegiatan rutin ’tatap-muka & dengar pendapat’ 1 Terwujudnya komunikasi intensif antara manajemen program studi, dosen

yang relevan dan mampu memfasilitasi manajemen program studi dengan mahasiswa, untuk membahas dan mahasiswa yang mampu meningkatkan iklim akademik, membangun

minat dan bakat mahasiswa dalam berbagai permasalahan akademik secara kekeluargaan. saling pengertian untuk pengembangan mutu layanan yang berkelanjutan. 

proses pembelajaran. 2 Terlaksananya sistem pembelajaran matakuliah yang dapat 2 Meningkatnya partisipasi aktif mahasiswa untuk peningkatan mutu proses

mengakomodir harapan mahasiswa, dgn penyediaan Quesioner pembelajaran, serta munculnya kesadaran tiap dosen untuk melibatkan

sebagai ’umpan balik’ pengembangan mutu pembelajaran. mahasiswa dalam perancangan materi dan proses pembelajaran.

3 Terlaksananya penataan format ruang kelas yang menunjang 3 Terwujudnya suasana belajar yang mampu meiningkatkan semangat dan

terciptanya suasana belajar yang lebih nyaman dan tertib. kreatifitas mahasiswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

4 Terlaksananya program pengembangan fasilitas penunjang 4 Terwujudnya akses informasi ilmiah yang semakin mudah, tercukupi serta 

akademik berupa 'Digital Library' yang tersedia 'di sudut-sudut nyaman, sehingga mampu menunjang lancarnya aktivitas komunal dalam 

ruang publik'  kampus, memanfaatkan teknologi Wireless-LAN. menunjang proses pembelajaran mahasiswa dan dosen.

G.16 Terselenggaranya program pengembangan 1 Terlaksananya program pengembangan fasilitas penunjang 1 Meningkatnya minat, motivasi dan gairah mahasiswa untuk berkreasi aktif 

kreativitas dan inovasi mahasiswa, berupa ''bengkel kreasi' mahasiswa dalam rangka memberikan melalui komunitas 'bengkel kreasi' sebagai wadah bertukar pengetahuan,

khususnya dalam bidang teknologi keleluasaan serta kenyamanan berkarya dan berkreasi. ketrampilan dan pengalalaman untuk meningkatkan mutu hasil karyanya.

tepat guna; 2 Terlaksananya program hibah kreasi dan inovasi teknologi tepat- 2 Munculnya karya mahasiswa, yang layak masuk dalam program LPPM

guna bagi mahasiswa secara rutin tiap tahun. melalui kegiatan pengabdian masyarakat, serta layak ikut hibah PKMI.

3 Terlaksananya penyusunan panduan sistem seleksi yang adil dan 3 Terwujudnya rasa keadilan sebagai peserta hibah kreasi dan inovasi, serta

obyektif untuk program hibah kreasi dan inovasi teknologi tepat- bangkitnya kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu hasil karya

guna bagi seluruh mahasiswa secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

G.17 Terselenggaranya program pembinaan 1 Terlaksananya program pendampingan & pembinaan organisasi 1 Terwujudnya organisasi mahasiswa yang profesional sebagau wahana

organisasi kemahasiswaan untuk mahasiswa yang sistematis dan berkelanjutan melalui kolaborasi pengembangan diri yang mendukung peningkatan prestasi akademik 

memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa unit kerja P3AI bersama program studi akademik mahasiswa.

dalam berbagai bidang. 2 Terlaksananya program pelatihan rutin untuk pengembangan 2 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan praktis mahasiswa berorganisasi 

kepemimpinan dan kewirausahaan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. 

3 Terlaksananya program pengembangan sarana dan prasarana 3 Meningkatnya motivasi dan semangat mahasiswa mengembangkan minat, 

olahraga dan kesenian yang mencukupi bagi mahasiswa, serta bakat dan kemampuannya melalui olahraga dan kesenian, yang mampu

pembinaannya yang dikelola lebih profesional. meningkatkan  kesehatan mental dan fisik, secara berkelanjutan.

4 Terlaksananya 'semacam PORSENI' mahasiswa secara internal 4 Terwujudnya keakraban antar mahasiswa melalui olahraga dan kesenian

menuju partisipasi yang lebih luas, yaitu antar perguruan tinggi serta terwujudnya kemitraan organisasi mahasiswa antar perguruan tinggi.

baik di tingkat wilayah maupun tingkat Nasional

G.18 Terselenggaranya program hibah beasiswa 1 Terlaksananya program bantuan hibah prestasi Tugas Akhir(TA) 1 Terwujudnya rasa keadilan peserta hibah tugas akhir yang membangun

prestasi, dengan alokasi yang proporsional mahasiswa, disertai panduan sistem seleksi  yg adil dan obyektif. kesadaran berprestasi akademik unggul dengan daya saing tinggi. 

bagi mahasiswa dari keluarga 2 Terlaksananya program beasiswa tugas akhir bagi mahasiswa 2 Meningkatnya motivasi dan semangat mahasiswa khususnya yang kurang

kurang mampu berprestasi.dari keluarga kurang mampu. mampu, untuk  melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

 Action Plan - 4 : Pengembangan iklim akademik 

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-A : BAG-2 HALAMAN 1



G.19 Terselenggaranya program yg mampu 1 Terlaksananya kegiatan 'workshop' tentang peluang menciptakan 1 Terwujudnya kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan penghasilan

membantu mahasiswa menperoleh penghasilan tambahan melalui penguasan teknologi tepat-guna tambahan yang mampu menunjang kelancaran proses pengembangan 

tambahan penghasilan sesuai dan kiat-kiat pemasaran praktis. diri dan karir masa depannya.

bakat dan keahliannya. 2 Terlaksananya kegiatan 'kerja paruh waktu’  bagi mahasiswa, 2 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang mampu  

yang difasilitasi manajemen, melalui jaringan kerja kemitraan menunjang kelancaran aktifitas akademiknya termasuk di dalamnya

dengan UKM, industri, bisnis dan pemerintahan. peningkatan jumlah mahasiswa tugas akhir yang lulus tepat waktu.

3 Terlaksananya program pengembangan layanan bisnis LPPM 2 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan pengalaman mahasiswa

dengan pola kemitraan, yang melibatkan mahasiswa sebagai melalui tugas kerja pendampingan secara profesional pada mitra 

salah satu tenaga pendamping mitra kerja LPPM.

G.20 Tersedianya asrama yang mencukupi 1 Terlaksananya program evaluasi dan pengembangan asrama 1 Terwujudnya manajemen sistem pelayanan asrama yang menjamin

tuntutan kebutuhan mahasiswa dan fasilitasnya secara berkelanjutan. ketersediaan dan kenyamanan fasilitas asrama bagi mahasiswa. 

2 Terlaksananya penyusunan organisasi dan tatakelola asrama 2 Terwujudnya rasa keadilan bagi mahasiswa dengan distribusi pelayanan

dari dan untuk mahasiswa yang difasilitasi oleh institusi. asrama yang dikeloala secara lebih profesional dan mandiri.

G.21 Terselenggaranya asuransi kesehatan 1 Terlaksananya pengenalan asuransi kesehatan bagi mahasiswa 1 Terwujudnya kesadaran pentingnya asuransi kesehatan yang mampu

mahasiswa dengan mendatangkan staf perusahaan asuransi terpercaya. menjamin ketersediaan dana perawatan kesehatan mahasiswa.

2 Terlaksananya kerjasama manajemen institusi dgn perusahaan 2 Terwujudnya jaminan dana kesehatan mahasiswa yang mampu  

jasa asuransi untuk menjamin ketersediaan dana perawatan menunjang kelancaran aktifitas akademiknya.

kesehatan bagi seluruh mahasiswa.

G.22 Terselenggaranya unit usaha bersama 1 Terlaksananya program pengembangan 'Koperrasi Mahasiswa' 1 Terwujudnya Koperasi Mahasiswa dengan manajemen profesional untuk

mahasiswa. yang dikelola dengan manajemen modern. peningkatan kesejahteraan bersama, sekaligus ajang pelatihan bisnis.

2 Terlaksananya pelatihan 'Manajemen Pengelolaan Koperasi' 2 Terwujudnya peningkatan jumlah mahasiswa yang tertarik dan mampu

untuk seluruh mahasiswa dengan instruktur profesional. mengelola koperasi dengan manajemen yang lebih profesional.

3 Terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan usaha, melalui 3 Terwujudnya peningkatan jumlah dan jenis usaha yang dikelola oleh

program pendampingan oleh tenaga ahli eksternal, atau dosen koperasi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.

yang memiliki keahlian dan pengalaman wirausaha.

 Action Plan - 4 : Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-A : BAG-2 HALAMAN 2



III.

A.7 Peningkatan Mutu dan Relevansi Penelitian G.23 Terselenggaranya penerapan standar mutu penelitian,

G.24 Terselenggaranya peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan melalui berbagai program hibah kompetisi penelitian,

G.25 Terselenggaranya kerja sama dengan pusat-pusat penelitian perguruan tinggi sejawat serta lembaga penelitian lainnya. 

G.26 Terselenggaranya media Jurnal Penelitian IPTEK secara berkelanjutan,

G.27 Terselenggaranya IT development center,

G.28 Terselenggaranya sinerji dan kordinasi di antara pusat-pusat penelitian yang ada untuk mencapai peningkatan

sustainability dan efisiensi,

A.8 Peningkatan Mutu dan Relevansi  Program G.29 Terselenggaranya program penerapan hasil penelitian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Pengabdian Masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya setempat.

G.30 Terselenggaranya kemitraan dengan pemerintah daerah  dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat

untuk meningkatkan mutu pusat-pusat pengabdian masyarakat. 

G.31 Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan UKM  melalui  program pembinaan dan 

pendampingan yang berkelanjutan.

TEMA  - A   :  PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PROGRAM AKADEMIK

Program Utama (Action Plan) Sasaran (Action Plan - Goal)
PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

TEMA-A : BAG-3



G.23 Terselenggaranya penerapan standar mutu 1 Terlaksananya penyusunan panduan penjaminan mutu 1 Terwujudnya standar mutu penelitian yang representatif sesuai dengan

penelitian untuk setiap program kerja LPPM. kondisi obyektif sumberdaya yang tersedia.

2 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluation terhadap 2 Terwujudnya hasil-hasil penelitian sesuai dengan sasaran yang telah

setiap kegiatan penelitian LPPM. ditetapkan dalam proposal.

G.24 Terselenggaranya peningkatan mutu penelitian 1 Terlaksananya 'workshop penyusunan proposal dan 1 Meningkatnya wawasan, pengalaman, dan kemampuan teknis dosen

secara berkelanjutan melalui berbagai program pelaporan hasil penelitian'  bagi seluruh dosen secara untuk menghasilkan proyek penelitian yang berkualitas dan layak

hibah kompetisi penelitian berkelanjutan. bersaing pada tingkat wilayah dan Nasional. 

2 Terlaksanaya penyusunan 'TOR'  hibah penelitian internal, 2 Meningkatnya motivasi dan semangat dosen berpartisipasi dalam hibah

yang mampu memberikan dorongan peningkatan partisipasi penelitian internal, dikelola dengan sistem yang adil dan transparan,

dan produktifitas dosen. dan mampu menodorng peningkatan produktifitas dosen.

3 Terlaksananya penulisan proposal penelitian hibah bersaing 3 Jumlah proposal penelitian yang diterima LPPM setiap tahun minimal

oleh masing-masing dosen yang akan diikutsertakan secara 10 proposal,  dan minimal  1 proposal lolos seleksi dalam hibah 

nasional melalui P2M Dirjen Dikti. bersaing tingkat nasional untuk tiap rentang waktu 3 tahun.

G.25 Terselenggaranya kerjasama dengan pusat-pusat 1 Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja pada berbagai 1 Tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun

penelitian perguruan tinggi dan lembaga LPPM perguruan tinggi dan lembaga priset lainnya yang proposal kerjasama dan MoU yang dapat dilaksanakan bersama dan

penelitian lainnya. dikenal telah memiliki reputasi dalam bidang riset. mampu meningkatkan mutu pusat-pusat penelitian STT-POMOSDA.

2 Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga 2 Meningkatnya kemampuan, wawasan dan pengalaman SDM peneliti

riset dimaksud, dalam bidang bantuan teknis, pembinaan STT POMOSDA, yang mampu meningkatkan kapasitas LPPM dan 

SDM, pemanfaatan fasilitas riset dan lain-lain. mutu serta relevansi hasil-hasil penelitian.

G.26 Terselenggaranya media berkala Jurnal Ilmiah 1 Terlaksananya pembentukan organisasi pengelola Jurnal 1 Terwujudnya Jurnal Ilmiah yang dikelola secara profesional dengan

Hasil Penelitian IPTEK, STT POMOSDA, dan penetapan Nama atau Judul Jurnal. organisasi dan manajemen yang handal.

2 Terlaksananya kegiatan pengurusan ISSN Jurnal Ilmiah 2 Terwujudnya pengakuan eksternal terhadap eksistensi jurnal ilmiah

melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan STT POMOSDA, sebagai media komunikasi antar komunitas akademik,

dan peraturan yang berlaku. khususnya di tingkat wilayah dan juga Nasional. 

3 Terlaksananya penjaminan keberlanjutan penerbitan Jurnal 3 Terjaminannya kelancaran penerbitan jurnal melalui peningkatan

dimaksud  di lingkungan internal sivitas akademik, melalui produktifitas dan partisipasi dosen menulis karya ilmiah

pengalokasian dana untuk program insentif  bagi penulis.

  Action Plan - 8 : Peningkatan Mutu dan Relevansi Penelitian

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-A : BAG-3 HALAMAN 1



  Action Plan - 8 : Peningkatan Mutu dan Relevansi Penelitian

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

G.27 Terselenggaranya IT development center, 1 Terlaksananya pengembangan organisasi 'Puslitbang TI' 1 Terbentuknya ‘IT Development Team’ yang solid dan produktif dalam

pada LPPM yang dapat diperluas fungsinya sebagai berkarya nyata, menghasilkan berbagai  ‘product and services’  yang

‘IT Development Center : Consultant and Services’ dapat diandalkan.

2 Terlaksananya penguatan ‘IT Development Team’ yang 2 Adanya karya nyata  produk dan layanan 'siap jual' diikuti dengan

berasal dari lintas profesi dan keahlian untuk mempersipakan upaya nyata meraih pasar dunia usaha dan lembaga pemerintahan.

'Product and Services'  yang layak 'dipasarkan'.

G.28 Terselenggaranya sinerji dan koordinasi diantara 1 Terlaksananya koordinasi penyusunan program kerja antara 1 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan sinerji pusat-pusat penelitian

pusat-pusat penelitian yang ada untuk mencapai pusat penelitian yang saling mengisi dengan indikator dengan peningkatan jumlah dan mutu karya penelitian yang saling  

peningkatan sustainability dan efisiensi kinerja menuju sasaran utama yang sama. menunjang dalam pemanfaatannya bagi  pengguna.  

2 Terlaksananya program penelitian lintas disiplin untuk 2 Meningkatnya jumlah dan mutu hasil penelitian lintas-disiplin yang

mendukung peningkatkan kemanfaatan yang lebih optimal memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan Iptek dan

bagi pengguna. pemanfaatannya bagi masyarakat luas.

3 Terlaksananya program optimalisasi pemanfaatan sumber 3 Terwujudnya efisiensi dan efekttiftas penggunaan sumber daya dalam

daya pusat-pusat penelitian LPPM. berbagai program penelitian yang mampu meningkatkan produktifitas.

4 Terlaksananya program rekrutmen tenaga ahli peneliti atau 4 Terwujudnya LPPM  STT POMOSDA sebagai salah satu lembaga yang

inovator yang handal dan berpengalaman, khususnya dari memiliki reputasi dan produktif  dalam menghasilkan penelitian yang

komunitas ' Jamaah Lil-Muqorrobin'. bermutu.

TEMA-A : BAG-3 HALAMAN 2



G.29 Terselenggaranya program penerapan hasil penelitian 1 Terlaksananya kegiatan survey penggunaan teknologi tepat- 1 Tersedianya data dan informasi siap olah, yang mampu mengarahkan

yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guna dalam aktifitas ekonomi rumah tangga, disertai dengan sasaran pengembangan teknologi tepat-guna untuk pemberdayaan

masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya setempat pengumpulan data potensi sumber daya alam, manuisa dan ekonomi rumah tangga dalam masyarakat sesuai dengan potensi 

lingkungannya. sumber daya alam dan lingkungan setempat.

2 Terlaksananya penyusunan proposal penelitian yang hasilnya 2 Tersedianya teknologi tepat-guna siap pakai yang telah melewati uji 

dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat luas dengan kelayakan dan keselamatan yang dapat diperoleh dan dimaanfaatkan

menggunakan teknologi tepat-guna sesuai dengan potensi dan oleh masyarakat dengan biaya yang sangat ekonomis, serta memiliki

ketersediaan sumberdaya setempat. jaminan keberlanjutan.

G.30 Terselenggaranya kemitraan dengan pemerintah daerah 1 Terlaksananya penyusunan proposal kerjasama pemberdayaan 1 Tercaoainya kesepakatan dengan pemerintah untuk menjadikan

dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat masyarakat kepada pemerintah daerah melalui Bappeda, STT-POMOSDA sebagai mitra strategis Bappeda dalam

untuk peningkatan mutu pusat-pusat pengabdian yang mampu mendorong peningkatan mutu LPPM. program pemberdayaan masyarakat.

masyarakat. 2 Terlaksananya survey dan pemetaan potensi sumber daya 2 Meningkatnya kepercayaan pemerintah kepada LPPM  sebagai

daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Bappeda, untuk mitra strategis yang dapat diandalkan, dan mampu mengangkat

meningkatkan kepercayaan dan reputasi LPPM. harkat dan martabat institusi secara keseluruhan.

G.31 Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 Terlaksananya penyusunan 'Master Plan' program pembinaan 1 Tersedianya panduan program pembinaan dan pendampingan

dan UKM melalui program pembinaan/pendampingan dan pendampingan masyarakat dan UKM  dengan indikator masyarakat yang mampu menuntun ke sasaran yang tepat

yang berkelanjutan kinerja dan sasaran yang jelas dan terarah. sebagai peta bagi pengambil kebijakan operasional LPPM.

2 Terlaksananya sosialisasi intensif kepada masyarakat luas 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap program 

tentang program pembinaan dan pendampingan yang sedang pengabdian LPPM  yang mampu memberikan bukti nyata 

dan akan dilaksanakan oleh LPPM. kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3 Terlaksananya program pembinaan dan pendampingan 3 Terwujudnya masyarakat yang sadar sebagai WNI  yang patuh

masyarakat terkait dengan berbagai aspek birokrasi dan pada administrasi sipil dan setiap aktifitas yang terkait dengan

administrasi kependudukan dan perijinanan lainnya. peraturan-perundangan yang berlaku.

4 Terlaksananya inventarisasi dan penelusuran kepemilikan 4 Terjaminnya hak-hak kekayaan intelektual masyarakat yang

hak intelektual pada berbagai teknologi tepat-guna yang mampu membangun kesadaran hukum tentang HAKI  dan

dimiliki oleh masyarakat,  home industri dan UKM. kekayaan warisan teknologi tradisional setempat.

   Action Plan - 8 : Peningkatan Mutu dan Relevansi  Program Pengabdian Masyarakat

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-A : BAG-3 HALAMAN 3



I.

A.9 Pengembangan Struktur dan Fungsi Kelembagaan G.35 Terselenggaranya program pengembangan struktur organisasi dan tatakelola lembaga sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan 

berbasis mutu serta merujuk pada Unadng-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

G.36 Berkembangnya efektifitas dan efisiensi peran, fungsi dan tugas seluruh unsur organisasi dan manajemen untuk melaksanakan

'good university governance'

G.37 Terselenggaranya sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel pada setiap unsur organisasi 

G.38 Terselenggaranya sistem manajemen layanan akademik berbasis mutu pada semua unit kegiatan akademik dan unit penunjang

A.10 Pengembangan Pemanfaatan Sistem dan G.39 Terselenggaranya program pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen organisasi untuk menjamin efektifitas dan

Teknologi Informasi efisiensi operasi manajemen keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana,

G.40 Terselenggaranya layanan yang lebih cepat, efisien dan efektif  bagi seluruh civitas akademik melalui penyediaan perpustakaan

digital (e-Library).

G.41 Tersedianya Sistem Knowledge Based Management (KBM) yang handal sebagai sumber pembelajaran dan database operasi

organisasi untuk kemudahan maintenance dan peningkatan utilisasi seluruh sumber daya. 

A.11 Pengembangan Sumber Daya Manusia G.42 Terselenggaranya penerapan sistem manajemen SDM yang lebih profesional dan bermutu, 

G.43 Terselenggaranya peningkatan produktivitas dan motivasi kerja melalui penerapan sistem pengelolaan yang berbasis pada

kinerja ('merit system'), 

G.44 Tercapainya jumlah dan kualifikasi dosen sesuai kebutuhan kompetensi serta tercukupinya rasio dosen-mahasiswa yang mampu 

mendukung peningkatan mutu layanan akademik bagi setiap program studi,

G.45 Terselenggaranya program pelatihan teknis karyawan fungsional untuk meningkatkan mutu layanan,sebagai bagian terintegrasi

dari usaha meningkatkan dan menjamin mutu akademik,

G.46 Terlaksananya program pengembangan 'pedoman umum kepegawaian' berkelanjutan dari Yayasan, sebagai rujukan pokok

pelaksanaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia.

A.12 Peningkatan Citra Lembaga G.47 Terciptanya citra sebagai perguruan tinggi teknik berbasis pondok yang dapat menghasilkan lulusan sebagai pemikir (inisiator 

dan inovator) handal, pekerja yang bermartabat dan berdaya juang tinggi,berjiwa pengabdian dengan wawasan yang mendunia, 

G.48 Terciptanya citra sebagai kampus IPTEK dan IMTAQ yang dapat menjadi percontohan menyatunya pendidikan dan dakwah 

Islam dengan IPTEK melalui kualitas sumber daya at-taqwa dengan jaringan kerjasama yang luas dan kuat.

Sasaran (Action Plan - Goal)Program Utama (Action Plan)

TEMA - B  : PENGEMBANGAN ORGANISASI MANAJEMEN YANG BERTATA KELOLA BAIK 

PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF

TEMA-B : BAG-I



G.35 Terselenggaranya program pengembangan struktur 1 Terlaksananya pemantauan intensif  terhadap setiap 1 Terwujudnya civitas akademik yang siap menuju paradigma baru 

organisasi dan tatakelola lembaga sesuai dengan perkembangan penyelesaian RUU-BHP. pengelolaan pendidikan tinggi.

tuntutan kebutuhan layanan berbasis mutu, serta 2 Terlaksananya 'persiapan dini'  menyongsong berlakunya 2 Tersedianya 'final draft ' alternatif struktur dan fungsi-fungsi

merujuk pada UU BHP UU-BHP dengan menyusun alternatif  kerangka kelembagaan yang disusun sejak berlakunya UU-BHP, dan mampu

kebijakan terhadap struktur dan tatakelola organisasi. memenuhinya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun.

G.36 Berkembangnya efektifitas dan efisiensi peran, fungsi 1 Terlaksananya evaluasi terhadap struktur organisasi menuju 1 Terwujudnya organisasi dengan struktur yang rasional, efektif dan

dan tugas seluruh unsur organisasi manajemen untuk rasionalisasi sesuai perkembangan volume/jenis layanan efisien serta mampu meningkatkan kinerja dan mutu layanan

melaksanakan 'good university governance (GUG) ' 2 Terslaksananya program 'utilisasi' unit struktural dan 2 Terwujudnya organisasi yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri

fungsional dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dengan besarnya volume dan jenis layanan sesuai perkembangan

profesionalnya. jumlah komunitas civitas akademik

3 Terlaksananya pelatihan tentang konsep dan implementasi 3 Tersedianya SDM yang terlatih untuk melaksanakan praktek manajemen

GUG bagi seluruh staf manajemen berdasarkan prinsip-prinsip 'GUG' 

4 Terlaksananya 'Policy Study'  yang diikuti dengan seminar 4 Terwujudnya organisasi yang solid dan profesional melalui proses

Manajemen Pengelolaan Perguruan Tinggi  menuju GUG transformasi 'pola birokrat' menuju 'pola korporasi' yang mampu 

meningkatkan mutu dan daya saing institusi.

G.37 Terselenggaranya sistem akuntansi manajemen 1 Terlaksananya program pengembangan sistem manajemen 1 Tersedianya 'Pedoman Umum Keuangan'  dari  Badan Penyelenggara

keuangan yang transparan dan akuntabel pada setiap keuangan lembaga melalui kebijakan di tingkat Badan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan 'Pedoman Standar Akuntasi

unsur organisasi Penyelenggara (Yayasan). dan Keuangan PT '  yang berlaku umum.

2 Terlaksananya pelatihan implementasi 'Standar Akuntansi 2 Meningkatnya kemampuan dan wawasan profesional  manajemen

dan Keuangan Perguruan Tinggi' bagi unsur manajemen dan staf keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan staf pendukung. dan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. 

3 Terlaksananya Pelatihan 'Asset Management' bagi seluruh 3 Terwujudnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya

unsur manajemen dan staf pendukung keuangan

G.38 Terselenggaranya sistem manajemen akademik berbasis 1 Terlaksananya  program 'Otonomi Manajemen Akademik' 1 Lancarnya arus kebijakan operasional akademik pada program studi

mutu pada semua unit kegiatan akademik dan unit yang lebih luas melalui program 'Sentralisasi Administrasi yang mampu meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dalam

penunjang.. yang mendukung terlaksananya Desentralisasi Akademik'. melaksanakan layanan akademik.

2 Terlaksananya Pelatihan 'Manajemen Mutu'  bagi unsur 2 Meningkatnya kemampuan dan wawasan perencanaan strategik untuk

manajemen pelaksana akademik secara bertahap dan pengembangan program akademik pada tingkat program studi yang

berkelanjutan, dimulai dari ”manajemen stratejik” mampu menghasilkan dokumen manual mutu.

3 Terlaksananya pengembangan pedoman akademik serta 3 Terwujudnya operasi akademik yang efektif dan efisien, mampu

panduan teknis turunannya, secara berkelanjutan. menyesuaikan diri dengan jenis dan volume kebutuhan layanan. 

4 Terlaksananya Study Banding pada beberapa perguruan 4 Munculnya kesadaran dan semangat untuk meningkatkan mutu

tinggi yang memiliki kualifikasi standar mutu international. program akademik disertai dengan tindakan nyata. 

   Action Plan - 10 : Pengembangan Struktur dan Fungsi Kelembagaan 

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-B : BAG-1 HALAMAN 1



G.39 Terselenggaranya program pengembangan aplikasi 1 Terlaksananya 'Lokakarya Pengembangan Sistem 1 Terwujudnya kesadaran seluruh unsur manajemen akan pentingnya

sistem informasi manajemen organisasi untuk menjamin Informasi Manajemen Perguruan Tinggi' yang diikuti teknologi informasi untuk mendukung peningkatan produktifitas

efektifitas dan efisiensi operasi manajemen keuangan,  seluruh unsur manajemen, dosen dan staf pendukung. dan efisiensi operasi layanan berbasis mutu.

SDM, serta sarana dan prasarana. 2 Terlaksananya proyek 'Analisis, Disain dan Implementasi 2 Tersedianya 'Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PT'

Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi'  yang yang mampu mendorong peningkatan kinerja serta dilengkapi

terintegrasi berorientasi pada model 'EIS like'. dengan fitur keamanan yang handal.

3 Terlaksananya pelatihan 'Penggunaan 'SIM-PT' untuk 3 Tercapainya efisiensi dan produktifitas operasi yang tinggi serta 

manajemen, dosen dan staf pendukung disertai dengan meningkatnya gairah dan kenyamanan kerja pengguna aplikasi  

kelengkapan panduan teknis. dalam melaksanakan rutinitas operasi layanan.

G.40 Terselenggaranya layanan yang lebih cepat, efektif dan 1 Terlaksananya program 'Digitalisasi' sumber-sumber 1 Tersedianya sumber-sumber pembelajaran dalam format 'Digital'

efisien bagi seluruh civitas akademik melalui penyediaan pembelajaran dalam standar format 'PDF' dan 'HTML'. secara bertahap berdasarkan 'priority demand' pengguna..

perpustakaan digital yang online. 2 Terlaksananya pengembangan fasilitas perpustakaan 2 Tersedianya fasilitas 'Digitalm Library' yang handal, serta mampu

berbasis jaringan komputer dengan kemampuan 'nirkabel' memberikan kenyamanan, kecepatan dan kemudahan akses 

dan aksessibitas yang mudah dengan jumlah mencukupi. informasi ilmiah yang dapat di-'print-out' sesuai keinginan.

3 Terlaksananya pelatihan 'Penggunaan Digital Library' 3 Tercapainya efisiensi dan produktifitas perolehan informasi ilmiah

untuk manajemen dan staf pendukung, serta mahasiswa dan informasi penting lainnya bagi pengguna yang mampu

dan dosen, disertai  kelengkapan panduan teknis. meningkatkan kinerja hasil yang bermutu.

G.41 Tersedianya Sistem KBM (Knowledge Based Management) 1 Terlaksananya lokakarya 'Pemanfaatan Sistem Informasi 1 Terwujudnya kesadaran seluruh unsur manajemen akan pentingnya

yang handal sebagai sumber pembelajaran dan database dalam Pembelajaran Organisasi' bagi seluruh unsur teknologi informasi untuk mendukung 'penelusuran riwayat aktifitas

operasi organisasi, untuk kemudahan maintenance dan manajemen dan staf pendukung manajemen' yang mampu mendukung 'Pembelajaran Organisai'.

peningkatan utilisasi seluruh sumber daya. 2 Terlaksananya program aplikasi 'Activity-Log' yang 2 Tersedianya Aplikasi 'Activity-Log' yang mampu memberikan data-

merupakan dokumentasi/record setiap permasalahan data akurat dan berperan sebagai 'tools Decision Supprt System' 

dan prestasi penting dalam rutinitas operasi organisasi. untuk meningkatkan kinerja manajemen.

3 Terlaksananya pelatihan 'Pemanfaatan KBM' bagi 3 Tercapainya setiap program dan kebijakan manajemen yang

seiuruh fungsi dan level pengambil kebijakan dalam selaras dan saling bersinerji menuju peningkatan kinerja dan

manajemen institusi. mutu layanan secara berkelanjutan.

  Action Plan - 11 : Pengembangan Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi 

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-B : BAG-1 HALAMAN 2



G.42 Terselenggaranya penerapan sistem manajemen 1 Terlaksananya pelatihan 'Sistem Manajemen Mutu' untuk 1 Terwujudnya  kesadaran 'budaya mutu' dalam setiap aktifitas SDM 

SDM  yang lebih profesional dan bermutu. seluruh staf pelaksana manajemen SDM organisasi, dalam melaksanakan setiap aktifitasnya, yang mampu membangun

dengan instruktur profesional dan berpengalaman. disiplin dan tanggungjawab layanan sesuai tujuan organisasi.

2 Terlaksananya penyusunan mekanisme dan rancanngan 2 Terwujudnya rasa keadilan bagi setiap SDM dalam pengembangan 

'Sistem Penelusuran Jejak Karir dan Prestasi' seluruh SDM karir profesionalnya, yang mampu mendorong peningkatan mutu 

organisasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. kinerja secara berkelanjutan.

G.43 Terselenggaranya peningkatan produktivitas dan 1 Terlaksananya program sosialisasi 'Reward and Punishment 1 Terwujudnya suasana lingkungan kerja yang semakin solid dalam

motivasi kerja SDM dengan sistem pengelolaan System' yang lebih teknis untuk seluruh SDM organisasi. nuansa kebersamaan membangun peningkatan kinerja kolektif.

karir berbasis kinerja (merit system). 2 Terlaksananya penyusunan indikator kinerja setiap unit 2 Terwujudnya kinerja setiap unit organisasi  yang memuaskan serta

kerja struktural dan fungsional yang mampu mendorong terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan dipertahankan secara

peningkatan kinerja tim SDM masing-masing. kolektif menuju peningkatan mutu institusi secara keseluruhan.

3 Terlaksananya program alokasi anggaran yang mampu 3 Terwujudnya kesadaran setiap SDM organisasi untuk memberikan

mendukung program 'insentif' bagi SDM berkinerja unggul. hasil kerja unggul dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

G.44 Tercapainya jumlah dan kualifikasi dosen sesuai 1 Terlaksananya sistem 'Recruitment Dosen' sesuai tingkat 1 Tercapainya rasio dosen : mahasiswa dengan indikator  1 : 10, pada

kebutuhan kompetensi serta tercukupimya rasio kebutuhan layanan akademik dengan memperhatikan setiap program studi, serta indikator jumlah dosen berkualifikasi 

dosen-mahasiswa yang mampu mendukung keahlian dan kualifikasi akademiknya. pendidikan S1:S2:S3 adalah  3 : 6 : 1.

peningkatan mutu layanan akademik. 2 Terlaksananya peningkatan profesionalitas dosen melalui 2 Menigkatnya kemampuan profesional dosen untuk mengemban misi

program pembenahan, pemberdayaan dan pengembangan Tridarma, disertai peningkatan kinerja layanan yang mampu

profesi dosen secara bertahap dan berkelanjutan.. meningkatkan mutu manajemen program akademik.

3 Terlaksananya program 'Evaluasi dan Peningkatan mutu 3 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang

kinerja Dosen' secara periodik dan berkelanjutan. mampu menuntun pencapaian indikator kinerja berkelanjutan.

G.45 Terselenggaranya program pengembangan 1 Terlaksananya program evaluasi dan pengembangan 1 Tersedianya data dan informasi kompetensi staf  yang akurat untuk

ketrampilan teknis-administratif staf penunjang kompetensi staf teknis dan administratif secara periodik. memilih program pelatihan yang tepat.

untuk meningkatkan mutu dan kinerja layanan 2 Terlaksananya penyediaan panduan 'Best Practices' bagi 2 Terwujudnya peningkatan kemampuan dan wawasan staf  dgn cepat

yang  terintegrasi.  staf teknis dan administratif. melalui contoh praktis layanan manajemen yang sudah terbukti.

3 Terlaksananya sertifikasi keahlian profesi dari lembaga 3 Tercapainya pengakuan eksternal terhadap mutu staf  yang dapat 

yang profesional bagi seluruh staf  teknis dan administratif meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja, serta mengangkat

secara bertahap dan berkelanjutan. reputasi institusi.

G.46 Terselenggaranya program pengembangan 1 Terlaksananya penyediaan 'Manual Prosedur Manajemen 1 Terwujudnya motivasi dan semangat SDM berkarya, mengabdikan 

'Pedoman Umum Kepegawaian'  berkelanjutan Pengelolaan SDM'  yang sesuai dengan peraturan- kemampuan dan keahliannya, dengan sistem yang transparan dan

dari Yayasan, sebagai rujukan pelaksanaan sistem perundangan yang berlaku. jenjang kariri yang jelas dan terarah.

manajemen SDM. 2 Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan implementasi 2 Terwujudnya ketertiban dan lancarnya kordinasi kerja SDM lintas 

'Manual Prosedur Pengelolaan SDM' bagi seluruh staf fungsi dan struktur dalam mengemban tugas layanan yang mampu

dan unsur manajemen organisasi. memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan.

 Action Plan - 12 : Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-B : BAG-1 HALAMAN 3



G.47 Terciptanya citra sebagai perguruan tinggi teknik 1 Terlaksananya program 'penanaman nilai-nilai' POMOSDA 1 Terbentuknya karakter kepribadian 'khas POMOSDA'  sesuai dgn

berbasis pondok yang mampu menghasilkan lulusan secara intensif bagi mahasiswa sejak dini. sistem nilai institusi yang mampu mengokohkan 'kultur akademik'.

sebagai pemikir (inisiator dan inovator) handal, 2 Terlaksananya jalinan kerjasama 'program magang'  bagi 2 Terbangunnya citra POMOSDA sebagai institusi yang mampu

pekerja yang bermartabat dan berdaya juang tinggi, mahasiswa pada institusi pemerintah, industri dan bisnis di membekali mahasiswanya dengan kemampuan profesional dan  

serta berjiwa pengabdian dengan wawasan yang  wilayah Nganjuk dan sekitarnya. kemampuan pengembangan diri, khusunya aspek etika dan moral.

mendunia. 3 Terlaksananya program 'bantuan penempatan alumni' pada 3 Terbangunnya citra POMOSDA sebagai institusi yang mampu

institusi yang 'reputable', disertai dengan penjaminan mutu menghasilkan lulusan dengan kompetensi IPTEK yang terintegrasi

yang sesuai dengan sistem nilai 'POMOSDA'. dengan keteladanan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

4 Terlaksananya program intensif  'pembangunan karakter' 4 Terbentuknya kultur 'khas POMOSDA'  bekerja dan berkarya

mahasiswa melalui atribut-atribut populer yang berkesan  nyata yang mampu berperan sebagai agen dakwah Islam dengan

mendalam dan mampu membentuk sistem nilai-nilai diri. terus membangun dan menjaga keteladanan Islam.

5 Terlaksananya program 'Pertukaran Mahasiswa' antar 5 Meningkatnya wawasan pergaulan akademik melalui komunitas 

perguruan tinggi Islam di tingkat nasional dan internasional lintas budaya nusantara dan keragaman budaya dan tradisi

yang direncanakan dengan cermat, serta pelaksanaan dalam masyarakat internasional, khususnya dunia Islam.

rentang wakru yang terbatas.

G.48 Terciptanya citra sebagai kampus IPTEK dan IMTAQ 1 Terlaksananya seminar 'Membangun Citra Keteladanan 1 Terbentuknya citra POMOSDA sebagai institusi yang sangat peduli

yang dapat menjadi percontohan menyatunya pendidikan Pendidikan Islam'  yang mampu mereduksi 'stigma' pondok dengan pemberdayaan komunitas pendidikan Islam yang mampu

dengan dakwah Islam melalui SDM  yang bermutu dan sebagai lembaga konservatif  yang kurang bermutu. membangun kesadaran kolektif  untuk bersinerji dalam berkarya..

jaringan kerjasama yang kuat dan luas. 2 Terlaksananya propgram 'penanaman nilai-nilai' POMOSDA 2 Terbentuknya karakter kepribadian 'khas POMOSDA' sesuai dgn

secara intensif  bagi setiap dosen dan seluruh staf manajemen sistem nilai institusi yang mampu mengokohkan 'kultur akademik'

yang fokus pada 'pengembangan diri' dalam membangun serta mampu menjadi teladan bagi komunitas akademik yang lebih

citra dan keteladanan beraktiftas dimasyarakat luas. luas dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. 

3 Terlaksananya program 'Bantuan Teknis' pengembangan 3 Terwujudnya citra sebagai pendidikan tinggi IPTEK yang peduli 

manajemen sekolah berbasis 'Pondok Pesantren'  dengan dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan produktifitas

memanfaatkan tools manajemen mutu serta  aplikasi pondok pesantren dalam mengemban misi pemberdayaan ummat

Sistem dan Teknologi Informasi. melalui pendidikan dan dakwah berbasis teknologi.

  Action Plan - 13 : Peningkatan Citra Lembaga 

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-B : BAG-1 HALAMAN 4



II.

A.13 Pengembangan Usaha Pendanaan G.49 Terselenggaranya kontrak kerjasama dengan industri dan pemerintah untuk pengembangan sistem manajemen berbasis

Teknologi Informasi yang relevan,

G.50 Terselenggaranya kerjasama dengan ormas-ormas Islam suntuk penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari pondok-

pondok pesantren

A.14 Peningkatan kapasitas jaringan kerja sama G.51 Terselenggaranya kerjasama dengan PTS Islam untuk pemanfaatan sumber daya bersama, dalam rangka mencapai efisisensi dan 

di tingkat wilayah dan nasional efektivitas layanan.

G.52 Terselenggaranya kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk membangun Sistem Informasi Pemerintahan

program pembangunan daerah.dan e-Government yang dapat mendukung pengembangan mutu STT POMOSDA

G.53 Terselenggaranya kerjasama dengan pemerintah pusat (melalui Departemen Agama) untuk mengembangkan pendidikan dan

pelatihan TIK pada pondok-pondok pesantren khususnya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

Sasaran (Action Plan - Goal)Program Utama (Action Plan)
PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA

TEMA - B  : PENGEMBANGAN ORGANISASI MANAJEMEN YANG BERTATA KELOLA BAIK 

TEMA-B : BAG-II



G.49 Terselenggaranya kerjasama dengan Industri dan 1 Terlaksananya pengembangan organisasi, peran dan fungsi 1 Terwujudnya pengelolaan Pusbin UKM secara profesional, tanpa

pemerintah untuk pengembangan sistem manajemen Pusbin UKM sebagai Bussiness Development Service Provider melupakan misi pengabdian yang melekat padanya, mengembang-

berbasis Teknologi Informasi yang relevan. (BDSP) yang dapat diandalkan. kan perannya sebagai BDSP pilihan.

2 Terlaksananya sosialisasi Pusbin UKM LPPM  bagi masyarakat 2 Dikenalnya Pusbin UKM sebagai pendamping 'home industri' dan

luas dan seluruh UKM di Nganjuk dan isekitarnya UKM yang memiliki kompetensi dan pengalaman handal.

3 Terlaksananya penelusuran dan perekrutan 'tenaga ahli' 3 Tersedianya SDM rpofesional dengan jumlah serta ragam keahlian

di kalangan keluarga besar POMOSDA dan komunitas jamaah dan profesi yang mencukupi kebutuhan penyediaan  'Product and 

Lil-Muqorrobin yang memiliki jenjang karir profesional dalam Services'  yang mampu mendukung  peningkatan kapasitas layanan,

bidang industri dan pemerintahan. mutu dan produktifitas.

4 Terlaksananya penguatan Tim ‘Bussiness Development 4 Terwujudnya Tim ‘Bussiness Development Consultat’ yang solid dan

Consultant’  dari lintas disiplin profesi dan keahlian untuk dapat diandalkan mampu memberikan layanan yang semakin

menyediakan 'product and services' yang layak dimanfaatkan berkualitas,  dengan kontribusi nyata  dalam pemberdayaan 'home

oleh  'home industry'  dan UKM industri' dan UKM 

5 Terlaksananya penawaran proposal 'Product and Services' 5 Tercapainya kontrak kerja dengan berbagai industri, bisnis dan

yang tepat  untuk industri dan pemerintahan. pemerintahan yang dapat  menghasilkan sumber dana untuk

mendukung peningkatan mutu penyelenggraan pendidikan.

G.50 Terselenggaranya kerjasama dgn organisasi Islam 1 Terlaksananya kunjungan kerja ke pusat-pusat organisasi Islam 1 Tersedianya data dan informasi tentang institusi yang bersedia dan

Nasional maupun Internasional untuk penyediaan di Jakarta, termasuk keduataan besar negara-negara Islam yg mampu memberikan dana beasiswa bagi sebagian mahasiswa STT-

beasiswa bagi mahasiswa yang berasla dari lembaga memang menyediakan alokasi dana sosial untuk pendidikan. POMOSDA, khususnya alumni 'ponpes' yang kurang mampu.

pendidikan Islam dan pondok pesantren. 2 Terlaksananya penyusunan 'Proposal Permintaan Bantuan' 2 Munculnya inisiatif dari salah-satu atau beberapa institusi dimaksud

dana beasiswa yang mampu memberikan fakta ketertinggalan yang secara aktif menawarkan program bantuan, baik finasial

sebagian besar SDM pada lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun teknis dan manajemen, untuk memberdayakan komunitas

di Indonesia, akibat  kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. santri pondok pesantren.

3 Terlaksananya penyediaan 'Format MoU' dan seluruh aspek 3 Tercapainya kontrak kerjasama pemberdayaan pondok pesantren

legalitas lainnya yang diperlukan untuk lancar dan suksesnya secara bertahap dan berkelanjutan.

pelaksanaan kerjasama beasiswa tersebut.

  Action Plan - 14 : Pengembangan Usaha Pendanaan

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-B : BAG-2 HALAMAN 1



G.51 Terselenggaranya kerjasama dengan PTS Islam untuk 1 Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke beberapa PTS- 1 Diperolehnya peta distribusi kapasitas sumberdaya dari berbagai

pemanfaatan sumber daya bersama, dalam rangka PTS Islam di wilayah Nganjuk dan sekitarnya untuk menjajaki PTS yang berpotensi menjadi mitra kerja STT POMOSDA untuk  

mencapai efisiensi dan efektivitas layanan kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dikaji dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.

2 Terlaksananya penyusunan beragam proposal kerjasama dalam 2 Disetujuinya beberapa proposal kerjasama pemanfaatan sumber

berbagai bidang pengelolaan pendidikan tinggi yang disusun daya bersama dengan beberpa PTS Islam yang dipandang

berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama dalam rangka memiliki kapasitas yang mampu memberikan kemanfaatan

peningkatan mutu STT POMOSDA besar bagi civitas akademik STT POMOSDA.

G.52 Terselenggaranya kerjasama dengan pemerintah daerah 1 Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke DPRD dan Bupati 1 Tercapainya kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan

untuk membangun Sistem Informasi Pemerintahan dan Nganjuk, dalam rangka memperkenalkan berbagai unit kerja antara manajemen STT POMOSDA dengan Pemerintah daerah

e-Government  yang dapat mendukung pengembangan STT POMOSDA  yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung yang dapat meningkatkan kapasitas dan reputasi ditingkat lokal 

mutu STT POMOSDA implrmrntsdi sistem informasi pemerintahan berbasis TIK. secara bertahap dan berkelanjutan.

2 Terlaksananya penyusunan beragam proposal kerjasama dalam 2 Terwujudnya harapan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang

berbagai bidang pemerintahan,  yang sesuai dengan kapasitas bermutu serta dapat diandalkan oleh masyarakat dan pemerintah

dan kemampuan STT POMOSDA, khususnya pemberdayaan . untuk mendukung percepatan pembangunan daerah

SDM melalui penguasaan TIK

G.53 Terselenggaranya kerjasama dengan pemerintah pusat 1 Terlaksananya kegiatan penelusuran berbagai program kegiatan 1 Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang berbagai

(melalui Departemen Agama), untuk mengembangkan departemen Agama yang terkait dengan pemberdayaan program pemerintah untuk pemberdayaan pondok pesantren 

pendidikan dan pelatihan TIK pada pondok-pondok kelembagaan pondok pesantren serta peningkatan kemampuan untuk digunakan menyusun dan menyampaikan proposal

pesantren khususnya di wilayah Nganjuk SDM lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional kerjasama kepada pemerintah pusat (cq. Dep. Agama).

dan sekitarnya. 2 Tersedianya penawaran proposal kerja-sama pemberdayaan 2 Tercapainya kontrak kerjasama dgn Dep.Agama yang mampu

lembaga pendidikan Islam tradisonal (pondok pesantren) kepada memberikan peluang perluasan kerjasama dengan berbagai

Departemen Agama, yang memuat berbagai program yang lembaga pendidikan Islam lainnya, serta mendukung sosialisasi

dapat dilaksnakan oleh STT POMOSDA. keberadaan STT POMOSDA sebagai pendidikan tinggi IPTEK 

yang memiliki peran strategis pemberdayaan ummat.

  Action Plan - 15 : Peningkatan kapasitas jaringan kerja sama di tingkat wilayah dan nasional

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-B : BAG-2 HALAMAN 2



A.15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik G.54 Tersedianya 'Master Plan'  pengembangan kampus POMOSDA.

G.55 Tersedianya ruang kerja yang memadai bagi dosen, peneliti, manajemen dan staf pendukung.

G.56 Tersedianya ruang kuliah dan fasilitas yang mampu mengakomodasi kegiatan-kegiatan pembinaan minat, bakat

dan kreatifitas mahasiswa, 

G.57 Terselenggaranya suatu sistem perencanaan,  pengadaan,  pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas

fisik secara optimal.

G.58 Terwujudnya lingkungan kampus dengan ruang utilitas publik yang mencukupi, aman, tertib dan asri. 

A.16 Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan G.59 Terselenggaranya pembangunan sistem jaringan komunikasi data di kampus dengan menggunakan basis teknologi

Komunikasi  yang mampu memenuhi kebutuhan layanan paling tidak sampai dengan 10 tahun ke depan. 

G.60 Tersedianya website STT-POMOSDA dengan rancangan dan akses yang lebih baik (menggunakan dwi-bahasa :

(Indonesia-Inggris), sebagai upaya untuk menjalin komunikasi intensif  dsn terbuka dengan komunitas akademik

nasional maupun global,  

G.61 Terselenggaranya akses informasi global secara online sesuai dengan perkembangan teknologi terkini untuk kalangan 

sivitas akademika melalui jaringan internet yang dapat  melayani secara online selama 24  jam dengan bandwidth .

yang memadai

Sasaran (Action Plan - Goal)Program Utama (Action Plan)

TEMA - C  : PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN DAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

TEMA-C



G.54 Tersedianya 'Master Plan' pengembangan Kampus 1 Terlaksananya pembentukan 'tim kerja' penyusunan 'Master 1 Tersedianya panduan pengembangan sarana dan parasarana fisik

POMOSDA. Plan' pengembangan sarana dan prasarana fisik kampus  yang mampu memberikan arah dan sasaran yang  jelas bagi setiap

POMOSDA untuk rentang waktu 15 tahun ke depan. fungsi dan level pengambil kebijakan.

2 Terlaksananya program monitoring dan evaluasi terhadap 2 Tercapainya setiap indikator kinerja pengembangan dimaksud

pencapaian indikator kinerja dalam 'Master Plan'. secara bertahap dan terukur menuju pencapaian visi.

G.55 Tersedianya ruang kerja yang memadai bagi dosen, 1 Terlaksananya program evaluasi kecukupan ruang kerja dan 1 Terwujudnya perencanaan, pelakaksanaan dan pengembangan

peneliti, manajemen dan staf pendukung utiltasnya bagi seluruh staf manajemen untuk mendukung ruang kerja dan utilitasnya yang terarah serta mampu

kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelayanan. mengakomodasi peningkatan  jenis dan volume layanan.

2 Terlaksananya peningkatan kenyamanan lingkungan kerja 2 Terwujudnya ruang kerja dan utilitasnya yang mampu memberikan

secara berkelanjutan melalui pengembangan tata-ruang  kenyamanan dan motivasi bagi seluruh staf manajemen dalam

interior untuk meningkatkan mutu dan produktifitas. aktifitas rutin menuju peningkatan mutu dan produktivitas kerja.

G.56 Tersedianya ruang kuliah dan fasilitas yang mampu 1 Terlaksananya program evaluasi kecukupan ruang kuliah dan 1 Terwujudnya perencanaan, pelakaksanaan dan pengembangan

mengakomodasi kegiatan pembinaan minat, bakat utilitasnya untuk meningkatkan iklim akademik dalam rangka ruang kuliah dan utilitasnya yang terarah serta mampu

dan kreatifitas mahasiswa peningkatan mutu layanan proses pembelajaran.  mengakomodasi  peningkatan aktifitas layanan pembelajaran.

2 Terlaksananya peningkatan kenyamanan ruang pembelajaran 2 Terwujudnya ruang kuliah yang mampu memberikan kenyamanan

secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi, serta dapat meningkatkan partisipasi dosen dan

dan motivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. mahasiswa dalam aktifitas pembelajaran.

3 Terlaksananya program evaluasi kecukupan ruang aktifitas 3 Terwujudnya perencanaan, pelakaksanaan dan pengembangan

untuk pembinaan minat, bakat dan kreatifitas dalam ruang aktifitas kegiatan kemahasiswaan yang terarah yang

berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. mampu meningkatkan kinerja organisasi kemahasiswaan.

4 Terlaksananya penyediaan peralatan olahraga dan kesenian 4 Tersedianya sarana prasarana olahraga dan kesenian yang mampu 

dan fasilitas lainnya yang mencukupi dan untuk menunjang meningkatkan kebugaran dan gairah mahasiswa mengembangkan

aktifitas pengembangan diri mahasiswa. diri untuk mendukung kelancaran aktifitas akademiknya.

G.57 Terselenggaranya sistem perencanaan, pengadaan, 1 Terlaksananya 'Pelatihan Asset Management'  bagi seluruh 1 Terwujudnya pengelolaan asset  secara profesional dan bermutu

pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan unsur manajemen dengan instrukstur yang profesional dan yang mampu menjamin ketersediaan dan kesiapan sarana

fasilitas fisik secara optimal berpengalaman.  prasarana untuk kelancaran aktifitas layanan.

2 Terlaksananya penysusunan 'Manual Prosedur' pengelolaan 2 Tercapainya setiap indikator kinerja layanan sarana prasarana

asset dengan dukungan pemanfaatan teknologi Informasi. yang mampu menjamin peningkatan produktifitas dan mutu.

G.58 Terwujudnya lingkungan kampus dengan ruang 1 Terlaksananya program evaluasi dan pengembangan ruang 1 Terwujudnya perencanaan, pelakaksanaan dan pengembangan

utilitas publik yang mencukupi, aman, tertib terbuka publik untuk meningkatkan ketertiban, keamanan ruang terbuka publik  yang terarah menuju peningkatan ketertiban

dan asri. dan keindahan lingkungan kampus. keamanan dan keindahan Kampus POMOSDA.

2 Terlaksananya peningkatan ketertiban, keamanan dan 2 Terwujudnya lingkungan kampus yang tertib, aman dan asri, yang 

keindahan lingkungan kampus secara berkelanjutan. mampu meningkatkan iklim beraktifitas dan berkarya.

  Action Plan - 16 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik 

Input  Output / Outcome
Action Plan - Goal

Indikator Kinerja Kunci

TEMA-C HALAMAN 1



G.59 Terselenggaranya pembangunan sistem jaringan 1 Terlaksananya study kelayakan pengembangan teknologi 1 Terwujudnya mekanisme dan rancangan pembangunan dan 

komunikasi data di kampus dengan basis teknologi jaringan komunikasi data internal untuk menyediakan data pengembangan jaringan komunikasi data internal  yang memiliki

yang mampu memenuhi kebutuhan layanan paling dan informasi dengan volume dan jenis kebutuhan layanan 'scalability' dan 'reliability' tinggi untuk kemudahan adaptasi tingkat

3 Terlaksananya sosialisasi layanan akses internet POMOSDA 3 Meningkatnya jumlah civitas akademik dan komunitas masyarakat

kepada calon pengguna dari komunitas masyarakat sekitar sekitar yang mampu memanfaatkan internet sebagai alternatif 

khususnya komunitas siswa dan tenaga pendidik. sumber pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.

G.60 Tersedianya website STT-POMOSDA dengan 1 Terlaksananya pembentukan 'Tim-Kerja' proyek perancangan 1 Terwujudnya 'official website' yang layak berkompetisi dalam program

rancangan dan akses yang lebih baik serta 'official website'  STT-POMOSDA  dari beragam keahlian hibah 'situs perguruan tinggi terbaik Indonesia' yang diselenggarakan

menggubakan bahasa Indonesia / Inggris, sebagai baik teknis ataupun seni disain grafis. oleh Dirjen Dikti atau organisasi lainnya.

upaya untuk menjalin komunikasi intensif yang 2 Terlaksananya peningkatan mutu 'web-site contents' yang 2 Meningkatnya jumlah akses pada website yang mampu menarik

lebih terbuka dgn komunitas akademik nasional terus di 'update' dan mampu memberikan informasi akurat pemasang iklan komersial untuk menggalang dana pemeliharaan

maupun global. serta bermanfaat luas bagi publik pengguna internet. dan pengembangan website secara mandiri.

G.61 Terselenggaranya akses informasi global secara 1 Terlaksananya penyediaan dana investasi pengembangan 1 Terwujudnya mekanisme dan rancangan pembangunan dan 

online sesuai dengan perkembangan teknologi infrastruktur teknologi informasi dengan koneksi  internet pengembangan jaringan 'Broadband internet Hot-Spot'  dengan

terkini untuk seluruh sivitas akademik melalui yang mampu memberikan layanan mobile bagi seluruh jangkauan akses yang mencakup komunitas pengguna masyarakat

jaringan internet yang dapat melayani secara online civitas akademik dan komunitas masyarakat sekitarnya. sekitar kampus.

selama 24 jam, dengan bandwidth yang memadai 2 Terlaksananya proyek pembangunan infrastruktur teknologi 2 Tersedianya akses internet berkecepatan tinggi,  yang mampu

informasi berbasis jaringan internet yang direncanakan dan memberikan kepuasan bagi komunitas pengguna dengan layanan

dikelola secara profesional. unlimited secara on-line 24 jam.

3 Terlaksananya sosialisasi layanan akses internet POMOSDA 3 Meningkatnya jumlah civitas akademik dan komunitas masyarakat

kepada calon pengguna dari komunitas masyarakat sekitar sekitar yang mampu memanfaatkan internet sebagai alternatif 

khususnya komunitas siswa dan tenaga pendidik. sumber pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.

  Action Plan - 17 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Action Plan - Goal
Indikator Kinerja Kunci

Input  Output / Outcome

TEMA-C HALAMAN 2





2006 2007 2008 2009 2010

A.1

G.1 Terselenggaranya proses pembelajaran yang mendukung tujuan 1 Prosentase dosen terlatih KBK  dan SCL serta 10% 20% 30% 50% 90%

atau sasaran kompetensi lulusan, telah mampu menyusun RKPS matakuliah

2 Prosentase dosen yang melaksanakan proses N/A 10% 25% 60% 90%

pembelajaran terintegrasi dengan sasaran

pengembangan soft-skills mahasiswa.

G.2 Terselenggaranya proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa 1 Prosentase mahasiswa yang lulus dalam kurun waktu 0% 5% 10% 15% 30%

yang mampu meningkatkan jumlah lulusan yang dapat selesai 8 semester (skripsi tepat waktu  1 semester)

tepat waktu, dengan hasil  karya yang bermutu. 2 Prosentase mahasiswa dengan nilai Tugas Akhir A 20% 20% 25% 25% 30%

3 Prosentase skripsi mahasiswa yang layak 0% 0% 0% 5% 5%

masuk jurnal atau mendapat pujian (citation)

G.3 Terselenggaranya program studi sesuai standar mutu nasional 

dan siap menyongsong standar mutu internasional untuk 1 Teknik Industri N/A N/A N/A N/A B

10 tahun kedepan, 2 Teknik Informatika N/A N/A N/A N/A B

ACTION PLAN ACTION PLAN - GOAL
Tahun 

PERNYATAAN METRIK

Peringkat Akreditas BAN-PT

Peningkatan kinerja program pendidikan



2006 2007 2008 2009 2010
ACTION PLAN ACTION PLAN - GOAL

Tahun 
PERNYATAAN METRIK

Peningkatan kinerja program pendidikanA.2

G.4 Terselenggaranya sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru 1 Prosentase mahasiswa baru yang lulus seleksi 20% 25% 30% 35% 40%

yang semakin berkualitas. PMB dengan skor di atas 60 (skala 100).

2 Rasio Pendaftar terhadap yang diterima 10:9 10:8 10:8 10:7 10:7

G.5 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan mahasiswa

baru khusus untuk bahasa Inggris, matematika, dasar sains dan 1  Bahasa Inggris dengan nilai A dan B 20% 25% 30% 40% 50%

teknologi.  2  Kalkulus dengan nilai A dan B 10% 15% 20% 30% 40%

3  Fisika dengan nilai A dan B 10% 15% 20% 30% 40%

4  PTI dan KonTek dengan nilai A dan B 30% 35% 40% 45% 50%

Prosentase mahasiswa baru yang lulus :

Pengembangan mutu mahasiswa baru



2006 2007 2008 2009 2010
ACTION PLAN ACTION PLAN - GOAL

Tahun 
PERNYATAAN METRIK

Peningkatan kinerja program pendidikanA.3

G.6 Terselenggaranya sistem Quality Assurance (penjaminan mutu) 50% 55% 60% 65% 75%

program studi,

G.7 Terselenggaranya program pengembangan sistem pembelajaran 1 Prosentase dosen yang menerapkan SCL 50% 65% 80% 95% 100%

yang berbasis mahasiswa secara berkelanjutan dan berorientasi 2 Prosentasi kehadiran mahasiswa rata-rata 75% 80% 80% 85% 90%

mutu. dalam kuliah model SCL.

3 IPK rata-rata mahasiswa 2,39 2,40 2,45 2,50 2,60

4 Skor Quesioner Umpan-balik Pembelajaran N/A 50 60 70 80

tingkat kepuasan mahasiswa (0-100)

G.8 Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan teknologi informasi 1 Prosentase dosen yang memanfaatkan TIK 10% 20% 40% 60% 80%

 dalam proses pembelajaran, proses administrasi dan dalam proses pembelajaran

manajemen akademik, 2 Progress proyek pengembangan Sistem N/A 50% 75% 90% 100%

Informasi Manajemen Akademik

G.9 Terselenggaranya program hibah kompetisi internal 'Inovasi 1 Jumlah frekwensi seminar atau pelatihan 1 1 1 2 2

Proses Pembelajaran' untuk seluruh dosen inovasi proses pembelajaran untuk dosen

2 Prosentase dosen yang berpartsispasi dalam 10% 20% 30% 45% 60%

hibah kompetisi inovasi pembelajaran internal

G.10 Tersedianya unit kerja terpadu pusat program pengembangan 1 Progress pelaksanaan transformasi dan Merger terbatas 20% 40% 60% 80% 100%

aktivitas instruksional, yang mampu berfungsi sebagai unit kerja P3AI dengan SPM

unit layanan konsultatif  untuk dosen dan mahasiswa 2 Jumlah dosen yang telah bersertifikasi profesi sebagai N/A N/A N/A 4 6

dosen

3 Prosentase  jawaban memuaskan 'Quesioner' Umpan

Balik' Layanan Unit Kerja P3AI 

- Dosen N/A N/A 10% 20% 35%

- Mahasiswa N/A N/A 10% 25% 40%

Prosentasi tingkat rerata pencapaian kumulatif  

baku mutu indikator kinerja program studi

Pengembangan mutu proses pembelajaran



2006 2007 2008 2009 2010
ACTION PLAN ACTION PLAN - GOAL

Tahun 
PERNYATAAN METRIK

Peningkatan kinerja program pendidikanA.4

G.11 Terselenggaranya program pendampingan para lulusan, serta 1 Frekwensi survey terhadap alumni dan N/A N/A 1 1 1

sistem pemantauan kualitas dan perubahan pasar kerja lulusan, pasar kerja lulusan

2 Prosentase alumni yang telah mendapatkan N/A N/A 10% 20% 40%

program pendampingan

G.12 Terselenggaranya program pelatihan dan sertifikasi kompetensi 1 Prosentase mahasiswa  yang mendapatkan

teknis tertentu untuk membantu mahasiswa meningkatkan sertifikasi keahlian profesi teknis tertentu

profesonalitasnya yang mampu meningkatkan daya - Sertifikat Nasional N/A 0% 5% 10% 20%

saing lulusan. - Sertifikat Internasional N/A 0% 0% 0% 5%

2 Prosentase 'fresh gradute' yang mendapatkan N/A 10% 20% 30% 40%

pekerjaan yang diinginkan kurang dari 

6 (enam) bulan.

G.13 Terselenggaranya sistem pengelolaan program magang 1 Prosentase mahasiswa  yang telah melaksanakan 5% 10% 20% 35% 50%

mahasiswa tingkat akhir program magang

2 Prosentase mahasiswa magang yang diminati untuk N/A N/A 5% 10% 15%

tetap bekerja kembali di tempat magang setelah

selesai kuliah

3 Prosentase mahasiswa tingkat akhir yang memanfaatkan N/A N/A 10% 30% 80%

layanan 'Bussiness Incubator' di Kampus

G.14 Terselenggaranya sistem penjaminan kemampuan berbahasa N/A 5% 10% 20% 30%

Inggris. 

Pengembangan mutu lulusan

Prosentase lulusan dengan skor TOEFL > 450



2006 2007 2008 2009 2010
ACTION PLAN ACTION PLAN - GOAL

Tahun 
PERNYATAAN METRIK

Peningkatan kinerja program pendidikanA.5

G.15 Terselenggaranya layanan akademik yang mampu memfasilitasi 1 Prosentase mahasiswa yg putus kuliah karena 20% 15% 10% 5% 0%

bakat dan minat mahasiswa  dalam proses pembelajaran, keterbatasan kemampuan akademik

2 Prosentase mahasiswa yg cuti dengan alasan 30% 25% 10% 5% 0%

keterbatasan kemampuan akademik

3 Prosentase matakuliah inti yang kurang  10% 10% 5% 5% < 5%

diminati mahasiswa

4 Prosentase mahasiswa kurang tertarik dengan 25% 20% 15% 10% 5%

jenjang karir disiplin ilmunya

G.16 Terselenggaranya program pengembangan kreativitas dan 1 Rasio Jumlah proposal PKM internal tiap 1:80 1:50 1:30 1:15 1:8

inovasi mahasiswa, khususnya dalam bidang teknologi tahun terhadap jumlah mahasiswa

tepat guna; 2 Rasio Jumlah proposal PKM yang layak di N/A N/A 1:40 1:20 1:15

tingkat Wilayah/Nasional terhadap proposal

internal

3 Prosentase mahasiswa aktif dalam bengkel 5% 10% 15% 20% 30%

kreasi mahasiswa (Club Ilmiah, dll.)

G.17 Terselenggaranya program pembinaan organisasi 1 Jumlah cabang olahraga yang terselenggara N/A N/A 3 3 4

kemahasiswaan untuk memfasilitasi minat dan bakat dengan fasilitas di lingkungan kampus

dalam berbagai bidang. 2 Jumlah cabang seni  yang terselenggara N/A N/A 1 2 3

dengan fasilitas di lingkungan kampus

3 Prosentase mahasiswa yang telah mengikuti N/A 5% 10% 20% 40%

pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan

G.18 Terselenggaranya program hibah beasiswa prestasi, dengan 1 Prosentase mahasiswa kurang mampu yang N/A 50% 60% 80% 100%

alokasi yang proporsional bagi mahasiswa dari keluarga memperoleh beasiswa tugas akhir

kurang mampu 2 Prosentase mahasiswa berprestasi dan kurang N/A N/A 10% 10% 20%

mampu yang memperoleh beasiswa selesai Tugas Akhir

tepat waktu

Pengembangan iklim akademik 
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G.19 Terselenggaranya program yang mampu membantu mahasiswa 1 Prosentase mahasiswa yang berwirausaha N/A 5% 10% 15% 20%

memperoleh tambahan penghasilan sesuai bakat dan 2 Prosentase mahasiswa yang lancar membayar N/A 50% 60% 70% 85%

keahliannya biaya kuliah

G.20 Tersedianya asrama yang mencukupi tuntutan kebutuhan 1 Prosentase mahasiswa yang puas dengan N/A 20% 30% 40% 60%

mahasiswa layanan asrama (Quesioner)

2 Rasio mahasiswa baru yang berminat asrama N/A 5:10 6:10 6:10 7:10

dengan yang diterima 

G.21 Terselenggaranya sistem asuransi kesehatan mahasiswa, 1 Frekuensi sosialisasi manfaat asuransi N/A 1 1 2 2

bagi kelancaran akademik mahasiswa

2 Rasio mahasiswa yang berminat asuransi N/A 40:1 20:1 20:3 20:5

dengan yang membayar polis

3 Prosentase mahasiswa yang memanfaatkan N/A N/A 5% 20% 40%

layanan asuransi kesehatan

G.22 Terselenggaranya unit usaha bersama mahasiswa. 1 Frekuensi pembinaan usaha mahasiswa N/A 1 2 4 4

2 Prosentase mahasiswa yang puas dengan N/A 5% 20% 40% 75%

kinerja unit usaha bersama (Quesioner)

3 Prosentase tingkat pertumbuhan usaha N/A 5% 5% 10% 10%

4 Rasio pelanggan internal terhadap eksternal N/A N/A 10:1 10:2 10:2

Peningkatan kesejahteraan mahasiswa
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G.23 Terselenggaranya penerapan standar mutu penelitian 1 Jumlah reviewer proposal penelitian atau N/A N/A 1 1 2

karya tulis yang berstatus guru besar

2 Jumlah proposal penelitian atau karya tulis N/A N/A 1 1 1

dosen yang dimuat pada jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi 

G.24 Terselenggaranya peningkatan mutu penelitian secara 1 Jumlah proposal penelitian per tahun yang 8 10 12 14 16

berkelanjutan melalui berbagai program hibah kompetisi mengikuti program hibah Dirjen Dikti

penelitian. 2 Jumlah proposal penelitian per tahun yang N/A 1 1 2 2

berhasil mendapatkan hibah

3 Rasio jumlah dosen terhadap jumlah karya 4:1 3:1 3:1 2:1 2:1

hasil penelitian per tahun

G.25 Terselenggaranya kerja sama dengan pusat-pusat penelitian 1 Jumlah proposal penelitian yang dibiayai N/A N/A 1 1 2

perguruan tinggi sejawat serta lembaga penelitian lainnya. pemerintah daerah Nganjuk/sekitarnya 

2 Jumlah proposal penelitian yang dibiayai N/A N/A 1 1 2

pemerintah pusat (bukan Depdiknas) 

3 Jumlah proposal penelitian yang dibiayai N/A N/A 0 1 2

Perusahaan Swasta Nasional

G.26 Terselenggaranya media Jurnal Penelitian IPTEK 1 Perolehan Akreditasi Jurnal Ilmiah N/A N/A N/A C B

secara berkelanjutan, 2 Rasio tulisan ilmiah yang dimuat terhadap N/A 1:1 2:3 2:3 1:3

yang mengajukan (Selektifitas)

3 Rasio proposal staf dosen internal terhadap proposal N/A N/A N/A 10:1 10:2

penulis dari luar 

G.27 Terselenggaranya IT development center, 1 Frekuensi Sosialisasi Unit PPTI N/A N/A 2 3 4

2 Jumlah Produk dan Layanan N/A N/A 2 3 4

3 Jumlah Kontrak Bisnis dengan pihak ketiga N/A N/A 1 2 2

G.28 Terselenggaranya sinerji dan kordinasi di antara pusat- 1 Prosentase proposal penelitian lintas-disiplin N/A 0% 10% 10%  >10%

pusat penelitian yang ada untuk mencapai peningkatan terhadap total proposal penelitian

sustainability dan efisiensi, 2 Rasio jumlah penelitian lintas disiplin N/A 0:1 1:10 1:10 3:20

terhadap jumlah total penelitian

3 Prosentase biaya penelitian lintas disiplin N/A 0% 15% 20% 25%

terhadap total biaya penelitian

Peningkatan mutu dan relevansi penelitian
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G.29 Terselenggaranya program penerapan hasil penelitian yang 1 Jumlah proposal penelitian manajemen atau N/A 3 5 9 15

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, teknologi tepat guna per tahun

melalui pemanfaatan sumber daya setempat. 2 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan N/A N/A 1 3 5

oleh masyarakat setempat

G.30 Terlaksananya kemitraan dengan pemerintah daerah dalam 1 Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat 1 1 2 2 3

berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk melalui kemitraan pemerintah daerah

peningkatan mutu pusat-pusat pengabdian masyarakat. 2 Rasio jumlah kegiatan kemitraan terhadap 1:2 1:2 2:3 2:3 3:4

jumlah total kegiatan

G.31 Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 1 Jumlah kegiatan pendampingan UKM 0 0 1 1 1

UKM melalui program pembinaan dan pendampingan melalui kemitraan pemerintah dengan

yang berkelanjutan. masa kerja lebih dari 2 tahun

2 Tingkat pertumbuhan asset rata-rata UKM N/A N/A 5% 7,5% 10%

per tahun.

Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian masyarakat
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G.35 Terselenggaranya program pengembangan struktur organisasi 1 Rasio jumlah pemangku jabatan struktural 1:1 1:2 1:2 1:3 1:3

dan tata kelola lembaga sesuai dengan tuntutan layanan terhadap jumlah staf manajemen

berbasis mutu, dengan merujuk pada UU BHP 2 Rasio jumlah pemangku jabatan struktural 1:5 1:5 1:7 1:7 1:10

pada unsur pimpinan terhadap jumlah 

tenaga kependidikan

G.36 Berkembangnya efektifitas dan efisiensi peran, fungsi dan 1 Prosentase jumlah staf pengelola manajemen N/A 20% 30% 50% 80%

tugas seluruh unsur organisasi dan manajemen untuk yang mampu mengimplementasikan prinsip-

melaksanakan  'good university governance (GUG)' prinsip 'GUG'

2 Prosentase jumlah pejabat struktural yang N/A 30% 40% 50% 70%

mampu memenuhi indikator kinerja jabatan

3 Rasio jumlah staf pengelola manajemen thdp:

- Mahasiswa 1:8 1:10 1:14 1:20 1:20

- Dosen 1:2 1:2 1:3 1:3 1:4

G.37 Terselenggaranya sistem akuntansi manajemen keuangan 1 Prosentase tingkat ketepatam rata-rata RAPB 50% 60% 70% 80% 90%

yang transparan dan akuntabel pada setiap unsur organisasi tiap unit dengan Realisasinya

2 Prosentase tingkat efisiensi penyerapan 80% 80% 90% 90% 95%

dana anggaran

3 Prosentase tingkat penyelesaian penetapan 60% 70% 80% 90% 100%

harga satuan tiap unit kerja organisasi

G.38 Terselenggaranya sistem manajemen akademik berbasis mutu 1 Prosentase tingkat kepuasan rata-rata 50% 60% 70% 80% 90%

pada semua unit kegiatan akademik  dan unit pendukung pengguna layanan manajemen akademik

2 Rasio jumlah keseluruhan frekuensi layanan 10:3 10:2 10:2 10:1 10:1

akademik terhadap jumlah total komplain

3 Prosentase tingkat pencapaian sasaran mutu 60% 65% 70% 75% 80%

layanan manajemen akademik

Pengembangan struktur dan fungsi-fungsi kelembagaan
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G.39 Terselenggaranya program pengembangan aplikasi sistem

informasi manajemen organisasi untuk menjamin efektifitas

dan efisiensi operasi manajemen keuangan, SDM, serta

sarana dan prasarana.

G.40 Terselenggaranya layanan yang lebih cepat, efisien dan efektif

bagi seluruh civitas akademik melalui penyediaan perpustakaan

digital yang on-line.

G.41 Tersedianya Sistem KBM ( Knowledge Based Management)

yang handal sebagai sumber pembelajaran dan database 

operasi organisasi untuk kemudahan maintenance dan 

peningkatan utilisasi seluruh sumber daya. 

Pengembangan & pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi dalam manajemen
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G.42 Terselenggaranya penerapan sistem manajemen SDM yang

lebih profesional dan bermutu

G.43 Terselenggaranya peningkatan produktivitas dan motivasi

kerja SDM dengan sistem pengelolaan karir berbasis kinerja

( 'merit system' ).

G.44 Tercapainya jumlah dan kualifikasi dosen sesuai kebutuhan 1 Rasio jumlah pendaftar calon dosen dengan 2:1 3:1 3:1 4:1 4:1

kompetensi serta tercukupinya rasio dosen-mahasiswa yang jumlah yang diterima

mampu mendukung peningkatan mutu layanan akademik 2 Perbandingan jumlah dosen dengan jenjang 8:2:0 8:2:0 8:2:0 8:2:0 6:4:0

pendidikan S1:S2:S3

3 Prosentase jumlah dosen yang telah ikut 10% 15% 30% 45% 60%

pelatihan karya tulis penelitian

4 Prosentase jumlah dosen yang telah ikut N/A 10% 15% 20% 30%

program pelatihan / magang di lingkungan

industri dan bisnis

5 Rasio jumlah Dosen tetap : Mahasiswa 1:8 1:8 1:9 1:9 1:10

G.45 Terselenggaranya program pengembangan ketrampilan

teknis-administratif staf  penunjang untuk meningkatkan mutu

dan kinerja layanan yang terintegrasi

G.46 Terselenggaranya program pengembangan 'Pedoman Umum 1 Jumlah kegiatan sosialisasi pedoman N/A 1 1 1 1

Kepegawaian'  berkelanjutan dari Yayasan, sebagai rujukan kepegawaian hasil pengembangan

pokok pelaksanaan sistem manajemen SDM 2 Prosentase dosen dan staf yang mengerti dan N/A 60% 80% 100% 100%

memahami pedoman kepegawaian

Pengembangan Sumber Daya Manusia
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G.47 Terciptanya citra sebagai perguruan tinggi teknik berbasis

pondok yang mampu menghasilkan lulusan sebagai pemikir

(inisiator dan inovator) handal, pekerja yang bermartabat dan 

berdaya juang tinggi, serta berjiwa pengabdian dengan

wawasan yang mendunia.

G.48 Terciptanya citra sebagai kampus IPTEK dan IMTAQ  yang 

dapat menjadi percontohan menyatunya pendidikan dan

dakwah Islam dengan IPTEK melalui kualitas SDM sebagai

sumber daya at-taqwa.

Peningkatan Citra Lembaga 
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G.57 Terselenggaranya kontrak kerjasama dengan industri dan

pemerintah, untuk pengembangan sistem manajemen berbasis

Information Technology yang relevan.

G.58 Terselenggaranya kerjasama dengan organisasi Islam

Nasional maupun Internasional untuk penyediaan dana

beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari lembaga-lembaga

pendidikan Islam khususnya pondok pesantren.

Pengembangan Usaha Pendanaan
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G.59 Terselenggaranya kerjasama dengan PTS-PTS Islam dalam

bentuk pemanfaatan sumber daya bersama dalam rangka

mewujudkan efektifitas dan efisiensi operasional.

G.60 Terselenggaranya kerjasama dalam berbagai bidang dengan

pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengembangkan

program pembangunan daerah.

G.61 Terselenggaranya kerjasama dengan pemerintah pusat (melalui

Departemen Agama) untuk program pemberdayaan pendidikan

tradisional Islam melalui pelatihan manajemen dan teknologi

khususnya Teknologi Informasi.

Peningkatan kapasitas jaringan kerjasama di tingkat Wilayah dan Nasional
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G.49 Tersedianya 'Master Plan' pengembangan kampus 'POMOSDA'

G.50 Tersedianya ruang kerja yang memadai bagi dosen, peneliti,

manajemen dan staf pendukung.

G.51 Tersedianya ruang kuliah dan fasilitas yang mampu

mengakomodasi kegiatan-kegiatan pembinaan minat, bakat

dan kreatifitas mahasiswa

G.52 Terselenggaranya suatu sistem perencanaan, pengadaan,

pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas

fisik secara optimal.

G.53 Terwujudnya lingkungan kampus dengan ruang utilitas publik

yang mencukupi, aman, tertib dan asri.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik
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G.54 Terselenggaranya pembangunan sistem jaringan komunikasi

data di kampus dengan basis teknologi yang mampu 

memenuhi kebutuhan layanan paling tidak sampai dengan

10 tahun ke depan. 

G.55 Tersedianya website STT POMOSDA dengan rancangan dan 

akses yang lebih baik serta menggubakan dua bahasa 

(Indonesia-Inggris), sebagai upaya untuk menjalin komunikasi

intensif  yang lebih terbuka dengan komunitas akademik

nasional maupun global.

G.56 Terselenggaranya akses informasi global secara on-line

sesuai dengan perkembangan teknologi terkini untuk seluruh

kalangan sivitas akademik melalui jaringan internet yang 

dapat melayani selama 24 jam

Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi


