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Sambutan Rektor 

 

Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa/Ida 
Sang Hyang Widi Wasa atas asung wara nugraNya, Renstra ISI Denpasar 
tahun 2015-2019 dapat tersusun dan telah disahkan oleh Senat ISI 
Denpasar. Renstra ini adalah renstra ketiga yang dimiliki sejak ISI Denpasar 
yang didirikan pada tahun 2003. Renstra ini disusun dengan langkah-
langkah manajemen stratejik  yang layak sebagai pijakan adalah Visi ISI 
Denpasar dengan indikator ketercapaiannya yang cukup rinci sebagaimana 
diuraikan dalam rencana jangka menengah 2015-2019. 

 
Melalui evaluasi diri menggunakan analisis SWOT  terhadap 7 (tujuh) komponen yaitu :(1) visi, 
misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya; (2) tata pamong, kepemimpinan, sistem 
pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) mahasiswa dan lulusan; (4) sumber daya manusia; (5) 
kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik: (6) pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta 
sistem informasi; (7) penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, 
telah diperoleh gambaran kondisi umum ISI Denpasar yang dilengkapi dengan data pendukung 
dan kerangka berpikir dalam mengidentifikasi isu strategis.  
 
Renstra ISI Denpasar Tahun 2015-2019 disusun cukup konprehensif, program-program yang 
disusun sesuai dengan  kebutuhan  dan diharapkan  dapat  memfasilitasi upaya pencapaian 
Visi ISI Denpasar tahun 2020. Renstra ini masih memungkinkan untuk disempurnakan, secara 
perinsip  tujuan strategis tetap dipertahankan,  pelaksanaan program  yang bersifat 
operasional  hendaknya  disesuaikan  dengan  tuntutan  perkembangan   yang  ada. 
 
Renstra ini harus dipakai sebagai pedoman bagi pimpinan satuan organisasi di tingkat fakultas, biro 
lembaga, dan UPT di lingkungan  ISI Denpasar   karena perencanaan strategis akan dapat 
terlaksana dengan baik hanya jika seluruh pimpinan satuan organisasi beserta jajarannya   
memberikan  dukungan  nyata dan dukungan  nyata  hanya akan diperoleh dari pimpinan 
satuan organisasi beserta jajarannya  yang memahami isi Renstra. 
 
Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun Renstra  atas 
kerja kerasnya dan didukung oleh semua pihak di lingkungan ISI Denpasar. Semoga Tuhan Yang 
Maha Kuasa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa  senantiasa membimbing kita semua dalam 
menerjemahkan Renstra ini ke dalam program tahunan selama lima tahun dari tahun 2015-
2019. 
 
 
 

Denpasar, 13 Januari 2015 
Rektor, 

                                    
Dr. I Gede Arya Sugiartha,S.SKar.,M.Hum 
NIP 196612011991031003 
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN 2015-2019 

 
 
 

Bahwa berdasarkan hasil rapat Senat ISI Denpasar pada hari Senin  tanggal 12 Januari  
2015 telah disepakati Renstra ISI Denpasar Tahun 2015-2019 sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas-tugas Rektor  selaku pimpinan ISI Denpasar, maka dipandang perlu 
mengesahkan Renstra ISI Denpasar  Tahun 2015-2019 

 
 
 

Denpasar, 12 Januari 2015 
Senat Institut Seni Indonesia Denpasar  

Mengesahkan Renstra ISI Denpasar Tahun 2015-2019 
 
 

Ketua  Sekretaris 
 

       
                      
 
Dr. I Gede Arya Sugiartha,S.SKar.,M.Hum              Prof.Dr. Drs. I Nyoman Artayasa,M.Kes 
NIP 196612011991031003          NIP 196403241990031002 
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Website : http://www.isi-dps.ac.id          E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id 

 

 
KEPUTUSAN 

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Nomor 280/IT5.5/OT/2015 

 
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2015-2019 
 

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Tridharma Perguruan 
Tinggi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar diperlukan suatu 
pedoman perencanaan strategis yang digunakan sebagai titik 
tolak dalam berakuntabilitas, memberikan arah dan capaian 
serta tolok ukur keberhasilan;  

b. bahwa penetapan Renstra ISI Denpasar Tahun 2015-2019 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  

Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional 2005-2025; 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;  

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  2  Tahun  
2010  tentang  Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 
Nasional Tahun 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014; 

 
 

http://www.isi-dps.ac.id/


Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2015-2019  vii 

 

8. Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang 
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Keputusan MenPan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang 
Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi 
Pemerrintah; 

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pendirian 
ISI Denpasar; 

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/O/2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2006 
Tentang Statuta ISI Denpasar; 

 
Memperhatikan  : Hasil rapat  Senat ISI Denpasar tanggal 12 Januari 2015. 
 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan  :  
PERTAMA  : Memberlakukan Renstra ISI Denpasar Tahun 2015-2019 seperti 

terlampir pada Lampiran keputusan ini. 
 

KEDUA  : Renstra ISI Denpasar akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT) ISI Denpasar yang dipakai sebagai dasar 
penyusunan program dan anggaran. 
 

KETIGA : Setiap pimpinan satuan organisasi  di tingkat Fakultas, Biro, 
Lembaga,Unit Pelaksana Teknis  di lingkungan ISI Denpasar wajib 
menyusun Renstra dan RKT berpedoman pada  Renstra ISI 
Denpasar Tahun 2015-2019. 
 

KEEMPAT : Setiap tahun pimpinan satuan organisasi  wajib menyusun Laporan 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akuntabilitas 
pertanggungjawaban kinerja.  
 

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan jika terdapat 
kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 
 

 

Ditetapkan di Denpasar  

Pada tanggal   13 Januari 2015 

 

REKTOR, 

 
DR. I GEDE ARYA SUGIARTHA,S.SKar.,M.Hum 

NIP. 196612011991011003  
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Diberlakukannya Undang–Undang RI  Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sangat mempengaruhi
perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Institut Seni Indonesia  (ISI)
Denpasar. ISI Denpasar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun
2003, integrasi dari Program Studi Seni Rupa dan Desain (PSRD) Universitas  Udayana
dengan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar.

Sejak didirikan pada tahun 2003, ISI Denpasar telah mengalami berbagai dinamika
dalam mewujudkan fungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu pendirian ISI Denpasar juga
bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Adanya dinamika peradaban manusia yang semakin komplek, dinamis yang didukung
keterbukaan komunikasi yang mendunia, ISI Denpasar dihadapkan pada peluang dan
tantangan yang terus berubah dengan cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut ISI
Denpasar diharpakan mampu sebagai penggerak utama dalam membangun karakter
bangsa, melalui pandangan yang visioner, didukung kemampuan merumuskan langkah-
langkah strategis, sehingga menghasilkan insan Indonesia yang memiliki jatidiri
(identitas) dan kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia.

Arah pengembangan jangka panjang ISI Denpasar telah dijabarkan secara bertahap
dalam rencana strategis (renstra) yang disusun berdasarkan rumusan visi, misi, dan
tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan faktor internal
organisasi serta faktor eksternal. Pengembangan ISI Denpasar telah dijabarkan pada
dua renstra sebelumnya yaitu Renstra ISI Denpasar Tahun 2004-2008 dan Renstra ISI
Denpasar Tahun 2009-2014. Dalam 5 tahun ke depan telah ditetapkan renstra ketiga
yaitu Renstra ISI Denpasar Tahun 2015-2019. Renstra ini akan menjadi pedoman
bagi unit kerja di lingkungan ISI Denpasar dalam pelaksanaan kegiatan guna
pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis  ISI Denpasar.

1.1.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyeleggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014,
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

8. Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Keputusan MenPan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan dan
Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerrintah.

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pendirian ISI Denpasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/O/2004 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja ISI Denpasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Statuta

ISI Denpasar.

1.1.2. Falsafah

Pendirian ISI Denpasar tidak terlepas dari upaya pelestarian sebagai wujud pengabdian
kepada masyarakat agar dapat kekal, membawa hasil dan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat, jika dasar pijakannya bersatu padu, selaras dan harmoni
dengan corak budaya masyarakatnya dengan berdasarkan asas Pancasila dan
kebudayaan Indonesia seutuhnya.

1.1.3. Prinsip Dasar

a. Keuniversalan seni dan keindahan serta subyektivitas apresiasi dalam upaya
mencapai realita yang sesungguhnya, kualitas estetis, dan moral estetis.

b. Kebebasan akademik yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan hikmah
c. Keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan dan kesejahteraan
d. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik
e. Pendidikan sarjana yang unggul
f. Penelitian dan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas
g. Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi, dan pengutamaan pada

institusi
h. Sentralisasi administrasi yang mendukung desentralisasi akademik.

1.1.4. Nilai Dasar

a. Berkepribadian, jujur, adil, berintegritas, dan santun
b. Kreatif, inovatif, dinamis, efektif, efisien dan berkualitas.
c. Mandiri, terbuka dan bertanggung jawab
d. Berwawasan lokal, nasional, regional, dan global

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pada sub bab ini, disajikan ringkasan tentang evaluasi diri ISI Denpasar yang disajikan
pada Lampiran 1. Bahwa kondisi ISI Denpasar dianalisis untuk memperoleh gambaran
umum tentang realitas yang ada sebagai dasar pijakan untuk menyusun rencana
program menuju kondisi yang dicita-citakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan
dengan berpedoman pada visi ISI Denpasar sebagai landasan utama. Evaluasi diri
dilakukan bersifat diagnostik untuk memperoleh informasi tentang kelebihan dan
kelemahan yang obyektif.

Keberadaan evaluasi diri ini memegang peranan penting untuk mengetahui kondisi
obyektif mengenai keadaan dan kinerja ISI Denpasar yang mendalam  terhadap 7 (tujuh)
kompenen. Secara umum evaluasi diri dilaksanakan untuk mewujudkan visi ISI
Denpasar  “Pada tahun 2020 menjadi Pusat Unggulan (Centre of Excellence) Seni



Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2015-2019 3

Budaya Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Universal”. Secara khusus evaluasi diri ini
disusun dan diajukan untuk memenuhi kepentingan penyusunan rencana strategis dan
akreditasi institusi perguruan tinggi. Komponen yang disajikan dalam dokumen evaluasi
diri ISI Denpasar ini mencakup 7 (tujuh) komponen disusun menggunakan pendekatan
analisis Strenghts, Weaknesses, Oppourtunities, dan Threats (SWOT), yaitu : (1) Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya; (2) Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; (3) Mahasiswa dan
Lulusan; (4) Sumber Daya Manusia; (5). Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana
Akademik: (6) Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana, serta Sistem Informasi;
(7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

1.2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya

Visi dan misi dirumuskan sesuai kondisi obyektif didukung oleh komitmen pimpinan.
Sedangkan sasaran dan strategi pencapaiannya dijabarkan ke dalam rencana stratejik
(renstra) diperoleh dari langkah-langkah manajemen stratejik. ISI Denpasar yang telah
berusia 11 tahun telah memiliki dan melalui dua tahapan renstra, yaitu Renstra ISI
Denpasar 2004-2009 dan Renstra ISI Denpasar 2010-2014.

Deskripsi SWOT kesimpulan komponen visi, misi, tujuan, dan sasaran stratejik

Kekuatan (Strengths)
a. Visi dan misi ISI Denpasar telah ditetapkan dalan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Statuta ISI Denpasar,
dirumuskan berdasarkan komitmen pimpinan dan melibatkan civitas
akademika. Pada tahun 2014 Senat ISI Denpasar telah menetapkan
rumusan Visi ISI Denpasar lebih ringkas, jelas dan strategis

b. Visi dan misi ISI Denpasar telah dijabarkan ke dalam rencana strategis yang
disusun melalui tahapan-tahapan manajemen stratejik, dari berbagai
pertimbangan telah dipilih dan ditetapkan strategi pengembangan serta
sasaran pencapaiannya.

c. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pencapaian telah disosialisasikan kepada
civitas akadmeika dan pimpinan satuan organisasi, yang dipakai sebagai
pedoman penyusunan program tahunan satuan organisasi di lingkungan ISI
Denpasar.

d. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pencapaian dipakai sebagai pedoman
pengendalian organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan
sasaran dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Kelemahan (Weaknesses)
a. Pimpinan satuan organisasi belum optimal menyusun program kerja

berpedoman pada visi, misi, dan sasaran.
b. Terbatasnya anggaran, rencana operasional tahunan sehingga sulit

mewujudkan visi dan misi.

Peluang (Opportunities)
a. Perguruan tinggi seni memiliki peran dan fungsi dalam proses yang berkaitan

dengan upaya mengembangkan individu yang berperan positif di tengah
masyarakat dan budayanya.

b. Seni diyakini mampu sebagai penggerak utama dalam membangun karakter
bangsa, melalui pendidikan untuk membangun “pondasi maya” sehingga
menghasilkan insan Indonesia yang memiliki jatidiri (identitas) dan
kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia

c. Seni budaya memiliki daya saing, “derajat dan nilai jual” baik tingkat nasional
maupun global dengan sentuhan substantif seni-budaya tidak hanya
menciptakan manusia pintar, tetapi juga membentuk pribadi yang berbudaya.
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d. Pengembangan seni-budaya terbuka luas bagi perguruan tinggi seni dan
terbukanya kesempatan bagi ISI Denpasar berperan dalam masyarakat
internasional seiring dengan perhantian dunia terhadap seni-budaya.

Ancaman (Threats)
a. Tuntutan masyarakat semakin meningkat, sehingga ISI Denpasar

berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan
mampu mandiri dalam pergaulan masyarakat dunia, berperan aktif dalam
mengendalikan perubahan seni dan budaya, menghasilkan karya yang
mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa, serta berdampak
terhadap pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan bangsa.

b. Masuknya pengaruh budaya asing tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
c. Sikap masyarakat yang belum maksimal melestarikan seni-budaya.

1.2.2 Komponen tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan
mutu

Tata kelola dan kepemimpinan ISI Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 125/O/2004 Tentang Oirganisasi dan Tata Kerja (OTK) ISI
Denpasar dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2006 Tentang
Statuta ISI Denpasar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ISI Denpasar
didukung oleh sumber daya yang cukup memadai untuk mewujudkan visi dan misinya.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  tata pamong ISI Denpasar perlu diselaraskan
untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu.

Dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing pimpinan satuan organisasi
penerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi berpedoman pada  panduan kerja
yang mengatur rincian tugas unit, uraian jabatan, tata hubungan kerja, dan pedoman
kerja pejabat pimpinan di lingkungan ISI Denpasar sebagai pedoman melaksanakan
tugas pokok pimpinan satuan organisasi dilaksanakan secara tertata, teratur dan
bersistem berdasarkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
Secara umum proses pengalihan pimpinan berjalanan dengan efektif dan didukung
dokumen pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan organisasi  di lingkungan
ISI Denpasar.

Efisiensi dan efektifitas kepemimpinan telah memanfaatkan beberapa aplikasi sistem
infomasi untuk meningkatkan pelayanan dan pengambilan keputusan termasuk
mengadakan evaluasi program, pelacakan lulusan, memanfaatkan hasil evaluasi internal
dan eksternal. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar capaian dan kiinerja institusi dapat
terukur.

Deskripsi SWOT kesimpulan komponen tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, dan penjaminan mutu adaalah sebagai berikut.

Kekuatan (Stengths)
a. ISI Denpasar memiliki sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan

telah memiliki struktur organisasi berbentuk pola dua biro. Pimpinan dan
satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan
pada Organisasi dan Tata Kerja, Statuta dan berpedoman pada perinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Tata hubungan kerja antar pimpinan
atau satuan organisasi dilakukan secara tertata, teratur dan bersistem
berdasarkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab.
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b. Komitmen pimpinan satuan organisasi yang kuat dibuktikan dengan
dukungan kepemimpinan terhadap upaya pengembangan kelembagaan
secara periodik mengadakan evaluasi dan mengkoordinasikan program.

c. Dalam pengambilan keputusan organisasi yang lebih cepat, tepat dan akurat
pimpinan satuan organisasi memanfaatkan teknologi informasi,
menggunakan berbagai program aplikasi di bidang akademik, bidang
keuangan dan umum, kepegawaian, tata laksana.

d. Setiap tahun ISI Denpasar mengadakan evaluasi program internal dan
eksternal, pelacakan lulusan, penjaminan mutu akademik. Hasilnya
memberikan inspirasi dalam rangka meningkatkan meningkatkan mutu ISI
Denpasar sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan
daya saing.

Kelemahan (Weaknesses)
a. OTK dan Statuta ISI Denpasar belum diselaraskan dengan terbitnya  UU

Nomor 12Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah
4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelelolaan Perguruan Tinggi.

b. Koordinasi antar satuan organisasi belum optimal dalam penyusunan
program kerja, sasaran dan target capaian belum sepenuhnya berpedoman
pada Renstra ISI Denpasar.

c. Sistem informasi internal yang dikembangkan sangat terbatas, aplikasi yang
digunakan saat ini dikembangan oleh Kemndikbud dan Kemenkeu untuk
kepentingan pelaporan pusat. Keterbatasan pendanaan mengakibatkan
sistem informasi yag telah ditetapkan dalam grand desain belum terwujud
secara optimal.

d. ISI Denpasar belum memiliki kerja sama penjaminan mutu dengan kemitraan
internal terkait sebagai bentuk akuntabilitas publik agar penilaian dilakukan
secara obyektif, transparan, dan komprehensif.

Peluang (Opportunities)
a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memberikan peluang
bagi ISI Denpasar untuk meningkatkan program pendidikan tinggi.

b. Pengembangan ISI Denpasar sebagai pusat unggulan seni-budaya lokal
yang tidak dimiliki  perguruan tinggi seni lainnya.

Ancaman (Threats)
a. Tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap tata kelola perguruan tinggi

yang bermutu.
b. Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan

perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan
bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang
prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set)
dalam sistem manajemen pemerintahan.

1.2.3. Komponan kemahasiswaan dan lulusan

Bahwa penerimaan mahasiswa baru belum mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru
yang dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional, meskipun demikian prinsip dasar
penerimaan mahasiswa diselenggarakan dengan prinsip adil dan tidak deskriminatif.
Mahasiswa ISI Denpasar yang diterima melalui seleksi cukup ketat, tercatat mahasiswa
seluruh mahasiswa aktif semester genap 2013/2014 berjumlah 1.338 orang sekitar
55,23% memperoleh beasiswa PPA, BBM, Bidikmisi, Supersemar. Administrasi
akademik mahasiswa telah menggunakan sistem informasi akademik (SIA) yang telah
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memberikan manfaat meningkatkan layanan proses pembelajaran, dan secara
berkelanjutan sistem ini terus disempurnakan.

Kegiatan ekstra-kurikuler kemahasiswaan kurang aktif, program kegiatan yang
beorientasi pada pengembangan softskill. Kompetensi mahasiswa masing-masing
program studi belum dirumuskan secara baik, kegiatan kemahasiswa berorientasi pada
peningkatkan softskil secara kualitas dan kauntitas perlu ditingkatkan. Aspek
pembelajaran, proses belajar mengajar, fasilitas pendidikan dari hasil penilaian
kepuasan lulus secara berkelanjutan terus ditingkatkan.

Deskripsi SWOT kesimpulan komponen mahasiswa dan lulusan

Kekuatan (Strengths)
a. Sistem rekrutmen mahasiswa ISI Denpasar dilakukan secara mandiri melalui

seleksi cukup ketat mengutamakan kompetensi, minat dan bakat untuk
mendapatkan input yang berkualitas agar melahirkan sarjana seni pencipta,
pengkaji, penyaji dan pembina seni budaya yang unggul.

b. Setiap tahun mahasiswa ISI Denpasar sangat aktif mengikuti kompetensi
PKM dan beberapa berhasil berpartisipasi tampil di Pimnas dan meraih
juara. Beasiswa yang dialokasikan terserap, rata-rata 55,23% dari jumlah
total mahasiswa memperoleh beasiswa dengan persyaratan memiliki
prestasi akademik diutamakan bagi mahasiswa secara ekonomis kurang
mampu. ISI Denpasar telah mampu mengisi pasar kerja terkait dengan
bidang seni dan buadaya.

c. Penilaian alumni terhadap aspek pembelajaran, proses belajar, kondisi
fasilitas, kompetensi lulusan rata-rata menjawab cukup sebagai masukan ISI
Denpasar untuk meningkatkan layanan dan meningkatkan kinerja akademik.

d. Masing-masing program studi telah memiliki rumusan outcomes lulusannya
mengacu pada KKNI.

Kelemahan (Weaknesses)
a. Batas waktu masa studi lulusan rata-rata 9 (sembilan) semester dari yang

dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8
(delapan) semester.

b. Kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswa belum optimal karena terbatasnya
mahasiswa yang terlibat mendukung kegiatan ekstra-kurikuler, sebagian besar
mahasiswa mengutamakan menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah praktek
yang dibebankan.

c. Partisipasi mahasiswa lulusan untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan
terhadap aspek-aspek pembelajaran masih rendah.

d. Perumusan kompetensi lulusan belum melibatkan forum program studi sejenis
yang melibatkan dunia profesi dan stakeholders.

Peluang (Opportunities)
a. Minat dan antusias masyarakat pada beberapa program studi yang

diselenggarakan ISI Denpasar ditunjukkan data peminat calon mahasiswa
yang akan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun
semakin meningkat.

b. Perguruan tinggi seni yang dikoordinir oleh Badan Kerja sama Perguruan
Tinggi Seni se-Indonesia (BKS-PTSI) telah merancang pembentukan asosiasi
program studi seni untuk merumuskan outcomes dan melibatkan dunia profesi
dan stakeholder dalam rangka merumuskan outcomes lulusan program studi.

c. Lulusan ISI Denpasar sebagai pencipta kerja (job creator) dari pada pencari
kerja (job seeker).
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d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud menyediaakan pendanan
kegiatan ekstra-kurikuler melalui kompetisi, sehingga mahasiswa memiliki
motivasi untuk meningkatkan pencerahan kreativitas dan inovasi.

Ancaman (Weaknesses)
a. Dibukanya program studi seni yang sejenis yang diselenggarakan oleh

perguruan tinggi disekitar akan menjadi saingan merebut calon mahasiswa
yang akan melanjutkan studi ke program studi seni sejenis.

b. Belum seluruhnya program studi perguruan tinggi seni memiliki forum program
studi yang sejenis dan belum melibatkan dunia profesi dan stakeholders,
sehingga perumusan outcomes lulusan program studi seni belum memenuhi
yang ditetapkan dalam KKNI.

c. Tuntutan masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas seta
menguasai hard skill dan soft skill agar mampu bersaing di pasar kerja.

1.2.4. Komponen sumber daya manusia

Bahwa ISI Denpasar memiliki pegawai (dosen  dan tenaga kependidikan)  yang memiliki
komitmen mewujudkan visi dan misi ISI Denpasar, perpedoman pada etika pegawai ISI
Denpasar. Kualifikasi pendidikan dosen S2 telah mencapai  93,66%, dosen yang telah
sertifikasi sebanyak 158 orang (77,01%). Kualifikasi pendidikan dosen S3 masih rendah
sebanyak 17 orang (8,29)% dan jumlah dosen profesor sangat terbatas 4 orang (1,95%),
karya ilmiah masih terbatas, ratio dosen-mahasiswa telah memenuhi ratio minimal.

Deskripsi SWOT kesimpunan komponen sumber daya manusia

Kekuatan (Strengths)
a. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, rekrutmen,

seleksi, pengelolaan mengikuti pola yang diselenggarakan oleh pemerintah
dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. ISI Denpasar memiliki dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitas
memiliki komitmen untuk mendukung mewujudkan visi dan misi ISI Denpasar.
Kualifikasi pendidikan dosen minimal S2 telah memenuhi batas minimal dan
77% jumlah dosen telah sertifikasi.

c. Ratio mahasiswa-dosen telah divalidasi oleh PDPT Ditjen Dikti Kemdikbud
secara minimal telah memenuhi persyaratan.

d. ISI Denpasar telah memeiliki kode etik pegawai dalam rangka mewujudkan
kehidupan kampus sebagai lingkungan akademik yang dinamis sesuai dengan
disiplin ilmu dan profesinya, berwawasan budaya Indonesia, bermoral
Pancasila, dan berkepribadian Indonesia

Kelemahan (Weaknesses)
a. Kualifikasi pendidikan dosen S3 (8,29%) masih rendah dan memilki hanya 4

orang (1,95%) guru besar.
b. ISI Denpasar belum memiliki aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)

menyebabkan kinerja proses admnistrasi kepegawaian kurang maksimal dan
pimpinan lamban mengambil keputusan dalam bidang kepegawaian.

c. Penempatan tenaga kependidikan belum merata dan belum sesuai dengan
kualifikasi pendidikan.

d. Satuan organisasi belum seluruhnya memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai standarisasi cara yang dilakukan satuan organisasi dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

e. Usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat lebih tinggi terhambat karena
kualifikasi pendidikan dosen S2/S3 tidak linier.

f. Jumlah penelitian dosen masih rendah, karya penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat belum banyak dipublikasikan tingkat internasional.
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Peluang (Opportunities)
a. Tawaran beasiswa studi lanjut S3 di dalam negeri dan di luar negeri dari

pemerintah dan swasta.
b. Pemerintah telah menetapkan remunerasi tenaga kependidikan, sertifikasi

dosen.
c. Kemdikbud menawarkan program hibah penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan penulisan buku teks tingkat nasional.

Ancaman (Threats)
a. Penyusunan perencanan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang

ditetapkan oleh pemerintah sering berubah dan belum mememiliki pedoman
yang baku

b. Kelas jabatan tenaga kependidikan belum ditetapkan oleh Kemdikbud
sehingga remunerasi tidak dibayarkan tepat waktu.

c. Kenaikan jabatan dosen ke guru besar semakin ketat dosen yang telah
memiliki angka kredit yang dipersyaratkan tetapi kualifikasi pendidikan dosen
tidak linier tidak bisa diproses.

1.2.5. Komponen kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik,

Bahwa ISI Denpasar telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK),
pengembangan kurikulum disesuaikan dengan visi dan misi ISI Denpasar. Tuntutan dan
kebutuhan stakeholders disesuaikan dengan kompetensi lulusan dengan demikian
outcome diharapan memiiliki daya saing di pasar kerja.Saat ini belum semua program
studi terbentuk dan tergabung dalam forum program studi sejenis. Ditebitkannya
Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
sebagai tindaklanjutnya sistem pendidikan, sistem penelitian, dan sistem pengabdian
kepada masyarakat  segera diselaraskan.

Deskripsi SWOT kesimpulan komponen kurikulum, pembelajaran, dan suasana
akademik

Kekuatan (Strengths)
a. Kurikulum masing-masing program studi di lingkungan ISI Denpasar sesuai

dengan visi dan misi program studi dan ISI Denpasar serta memperhatikan
masukan dari stakeholder.

b. Telah tersedia peraturan perundang-undangan, pedoman-pedoman
penyusunan kurikulum yang sudah diimplementasikan pada kurikulum ISI
Denpasar.

c. Sebagian besar dosen telah memperoleh pelatihan penyusunan kurikulum,
dan mengikuti pelatihan Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik
Instruksional (PEKERTI) dan Aplied Aproach (AA)

d. Adanya komitmen pimpinan tentang kebijakan tentang otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang telah termuat dalam
Statuta ISI Denpasar.

Kelemahan (Weakneses)
a. Belum meratanya persepsi dosen dalam penyelenggaraan KBK.
b. Belum seluruh kurikulum inti pada program studi yang ditetapkan berdasarkan

masukan dari masyarakat profesi dan pengguna lulusan, hal ini diakibatkan
forum masyarakat profesi program studi seni belum seluruhnya tebentuk.

c. Sarana prasarana pendukung proses pembelajaran belum sepenuhnya
tersedia.

d. Belum meratanya penyelenggaraan proses pembelajaran di setiap fakultas.
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Peluang (Opportunities)
a. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi telah mengatur dan menjadi acuan dalam menyusun,
menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum serta standar proses
pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

b. Kearifan lokal seni-budaya Bali menjadi ciri khas pada masing-masing
program studi di lingkungan ISI Denpasar

c. Perubahan nomenkelatur Kementerian Pendidikan Nasional menjadi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka peluang untuk
membuka program studi ilmu budaya.

Ancaman (Threats)
a. Belum seluruhnya program studi perguruan tinggi seni memiliki forum

program studi seni dan belum melibatkan dunia profesi serta stakeholders,
sehingga kurikulum  inti program studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
tidak konsisten.

b. Perubahan kebijakan yang tidak sinkron dengan kurikulum sehingga
diadakan penataan

1.2.6. Komponen pembiayaan, sarana dan prasaran, serta informasi

Bahwa sumber pembiayaan ISI Denpasar dari rupiah murni dan PNBP, sistem alokasi
dana diasarkan pada manual prosedur melibatkan secara aktif setiap pimpinan  satuan
organisasi. Sumber dana PNBP hanya mengandalkan penerimaan SPP dengan jumlah
mahasiswa yang sangat terbatas. Pencatatan transaksi keuangan menggunakan aplikasi
yang diwajibkan sistem pelaporan penggunaan dihasilkan dari SAI, SIMAKBMN, SAK,
EMSA yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan laporan untuk
tingkat Ditjen Dikti Kemdikbud melalui aplikasi LAPKER, setiap akhir tahun masing-
maing satuan organiasi dan institusi ISI Denpasar harus menyusun  laporan kinerja
dalam bentuk LAKIP.

Sistem Teknologi Informasi Komunikasi ISI Denpasar masih perlu dikembangkan
dengan menambah kapasitas, menambah aplikasi untuk mendukung layanan
administrasi, mewujudkan grand desain sistem informasi, memperbaiki infrastruktur,
meningkjatkan sumberdaya manusia secara optimal dibawah koordinasi UPT Puskom.

Deskripsi SWOT kesimpulan komponan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sistem informasi

Kekuatan (Strength)
a. Sudah menggunakan sejumlah software aplikasi sistem informasi untuk

menyelenggarakan administrasi keuangan dan sarana parasarana (SAI, SAK,
SIMAKBMN, EMSA, LAPKER dan SILABI), serta penyelenggaraan
administrasi akademik telah menggunakan software aplikasi informasi
akademik SIA secara online.

b. Sarana prasarana proses pembelajaran dikelola dengan baik dan siap pakai
c. ISI sudah masuk orbit webmatrics peringkat 68 dari ribuan perguruan tinggi di

Indonesia menunjukkan kualitas suatu perguruan tinggi.

Kelemahan (Weaknesses)
a. Belum adanya standar biaya minimal dalam membiayai perkuliahan dan

pratikum mahasiswa setiap prodi selama 8 (delapan) semester
b. Sumber dana masyarakat belum digali secara optimal, kegiatan akademik

hanya mengandalkan  SPP
c. Civitas akademika ISI Denpasar belum seluruhnya aktif dalam penggunaan

blog,e-learning, keterlibatan komponen civitas akademika untuk mengisi
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konten pada sub domain unit kerja masih kurang maksimal. Jumlah halaman
web masih sedikit, perlu peningkatan jumlah halaman web dengan
mengunggah dokumen dan membuat situs-situs yang mendukung
operasional tridharma perguruan tinggi.

d. ISI Denpasar belum memiliki digital library, sehingga berdampak nilai
openness pada peringkat  Webometrics tidak maksimal.

Peluang (Opportunities)
a. Terbitnya Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur antara lain standar nasional
pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan tinggi.

b. Tersedianya penyedia/pengembang softwere aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran.

c. Globalisasi membuka peluang ISI Denpasar bersaing di dalam dan di luar
negeri

Ancaman (Threats)
a. Terbatasnya dana pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan

pendanaan untuk membiayai Grand Desain untuk mengembangan teknologi
informasi komunikasi ISI Denpasar.

b. Terbatasnya dana pemerintah kerja sama luar negeri lambat terwujud.
c. Meningkatnya biaya pemeliharaan sarana prasarana karena penyalah-

gunaan human error, umur ekonomis, pencurian, bencana alam.
d. Sarana penunjang yang digunakan cepat kehilangan nilai guna dan

akurasinya.

1.2.7. Komponan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Bahwa kinerja LP2M ISI Denpasar meningkat dari katagori Binaan menjadi katagori
Madya. Katagori Madya seyogyanya sebagai pemicu dan pemacu meningkatkan mutu
dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah proposal dan
produktiviatas dosen berkompetisi hibah bersaing masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil evaluasi diri terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal ISI
Denpasar dengan menggunakan analisis SWOT terhadap sebanyak 7 (tujuh) kompenan
di atas, ISI Denpasar berpandangan bahwa saat ini ISI Denpasar memiliki kekuatan
yang lebih dari cukup untuk memanfaatkan semua pulang-peluang untuk mendukung
pencapaian visi tahun 2020. Untuk itu dari sejumlah strategi yang telah diidentifikasikan
merupakan faktor kunci keberhasilan (keyfactor) selanjutnya dipilih 5 (lima) strategi yang
paling mendesak yaitu : (1) menghasilkan lulusan bermutu yang berdaya saing dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional
dan internasional; (2) meningkatkan jumlah, mutu, dan produktivitas penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; (3)
mewujudkan organisasi dengan ciri ramping struktur kaya fungsi, efektif, efisien
mencerminkan fleksibel, adaptif, memiliki struktur berbasis tim, proses integratif,
berbasis kinerja, meminimkan birokrasi dan kompleksitas; (4) menjalin kerja sama
dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri guna meningkatkan mutu kegiatan
tridharma perguruan tinggi; dan (5) mewujudkan kehidupan suasana kampus yang
kondusif, transparan, bermutu, akuntabel, dan demokrasi.

Evaluasi diri ISI Denpasar secara lengkap disajikan pada Lampiran 1.

Deskirpsi SWOT kesimpulan komponen penelitian, pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat, dan kerja sama

Kekuatan (Strengths)
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a. ISI Denpasar telah memiliki Renstra Penelitian Tahun 2012-2016 sebagai
pedoman atau arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam
melakukan pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M.

b. Meningkatnya kinerja penelitian LP2M ISI Denpasar dari sebelumnya masuk
katagori Binaan telah meningkat menjadi katagori Madya.

c. Beberapa hibah penelitian telah berhasil dimenangkan antara lain dosen
pemula, skem fundamental, hibah bersaing, MP3EI, penelitian disertasi dan
strategis nasional.

d. Dosen ISI Denpasar telah banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk pelayanan seni yang disebut dengan istilah
“ngayah”

e. Telah memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup di bidang penelitian
dan  pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama.

Kelemahan (Weaknesses)
a. Hasil penelitian masih rendah antara lain ratio jumlah hasil penelitian dengan

guru besar dan doktor, jumlah penelitian yang mendapat HaKI, jumlah
penelitian yang dipublikasikan, jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan
oleh masyarakat, jumlah hasil penelitian yang dikompilasi  untuk dijadikan
buku ajar.

b. Jumlah dosen yang mengajukan proposal hibah bersaing masih rendah
untuk merebut penelitian dosen pemula, skem fundamental, hibah bersaing,
penelitian disertasi dan strategis nasional

c. Komitmen pimpin belum maksimal memotivasi dosen merebut hibah
kompetisi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.

d. ISI Denpasar mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan
di luar negeri belum banyak terealisasi.

Peluang (Opportunities)
a. Kemdikbud dan swasta telah banyak menawarkan hibah penelitian dan kerja

sama melalui kompetisi bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

b. Skem penelitian banyak.
c. Kemdikbud telah memberikan pendelegasian wewenang penilaian proposal

yang sebelumnya dilakukan secara sentralisasi oleh pusat dapat dilakukan
secara desentraliasi di perguruan tinggi

d. Realisasi kerja sama ISI dengan pihak perguruan tinggi sangat terbatas
karena keterbatasan dukungan dana.

e. Alokasi jumlah anggaran sebelum berdasarkan blockgrand sesuai dengan
skem peneilitian dan pengabdian kepada masyarakat dipermudah sesuai
jumlah usulan proposal.

Ancaman (Threats)
a. Status katagori Madya dapat diturunkan jika kinerja LP2M tidak mampu

menpertahankan penyelenggaraan desentralilasi penelitian dapat
mengancam pencapaian visi ISI Denpasar sebagai Pusat Unggulan.

b. Pengujuan angka kredit bidang penelitian, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat untuk kenaikan jabatan fungsional bagi dosen semakin ketat.

c. Tuntutan terhadap paradigma pendidikan dan pengabdian kepada
masyarakat  berbasis penelitian.

d. Maraknya plagiatisme di era keterbukaan informasi.
e. Persaingan ketat antar perguruan tinggi non seni yang memiliki program

studi seni ikut berkompetisi mengajukan proposal hibah kompetisi Seni
Budaya ke Luar Negeri.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi ISI Denpasar adalah pada tahun 2020 menjadi pusat unggulan (centre of
excellence) seni budaya berbasis kearifan lokal berwawasan universal.

2.2. MISI

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan
dan mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan Nusantara
agar memiliki daya saing dalam percaturan global.

b. Menghasilkan lulusan bermoral, kreatif, tangguh, unggul dan berjiwa
kewirausahaan.

c. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung
pendidikan dan kemajuan  seni, ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Mengembangkan kerja sama antar lembaga dan masyarakat secara berkelanjutan.
e. Memantapkan organisasi institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk

mengantisipasi perkembangan lingkungan.

2.3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. ISI
Denpasar dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan ISI
Denpasar untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat
tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut.

Hasil analisis strategis pada Lampiran 1. tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman telah mampu mengidentifikasikan isu-isu utama yang perlu mendapat
prioritas.Langkah-langkah pengembangan ISI Denpasar memfokuskan langkah ke
depan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan komponen sistem pendidikan tinggi ISI
Denpasar yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,tata pamong,
sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, penjaminan mutu, dan kerja
sama.

Berdasarkan hasil evaluasi diri terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal ISI
Denpasar di atas, dengan menggunakan analisis SWOT terhadap sebanyak 7 (tujuh)
kompenan di atas, ISI Denpasar berpandangan bahwa saat ini ISI Denpasar memiliki
kekuatan yang kuat untuk memanfaatkan semua pulang-peluang untuk mendukung
pencapaian visi tahun 2020. Untuk itu dari sejumlah strategi yang telah diidentifikasikan
merupakan faktor kunci keberhasilan (keyfactor) selanjutnya dipilih 5 (lima) strategi yang
paling mendesak yaitu : (1) menghasilkan lulusan bermutu yang berdaya saing dan
learning outcome relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di
tingkat nasional dan internasional; (2) meningkatkan jumlah, mutu, dan produktivitas
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar centre of
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excelent; (3) mewujudkan organisasi dengan ciri ramping struktur kaya fungsi, efektif,
efisien mencerminkan fleksibel, adaptif, memiliki struktur berbasis tim, proses integratif,
berbasis kinerja, meminimkan birokrasi dan kompleksitas; (4) menjalin kerja sama
dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri guna meningkatkan mutu kegiatan
tridharma perguruan tinggi; dan (5) mewujudkan kehidupan suasana kampus yang
kondusif, transparan, bermutu, akuntabel, dan demokrasi.

Hasil analisis Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, Strategi W-T merupakan faktor
kunci keberhasilan (keyfactor), dari sejumlah keyfactor yang dihasilkan dipilih 5 (lima)
strategi yang paling mendesak untuk segera ditanggulangi. Setiap strategi yang telah
dipilih, masing-masing disimpulkan dalam tujuan strategis sebagai berikut :

No Faktor Kunci Keberhasilan Kode Tujuan Strategis

1 Tingkatkan  kualitas lulusan agar
memiliki daya saing di tingkat
nasional  dan intenasional
(S1,2:O1,2)

T1 Menghasilkan lulusan bermutu yang
berdaya saing dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat sehingga mampu
bersaing di tingkat nasional dan
internasional

2 Tingkatkan mutu,produktivitas
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dan tingkatkan/
pertahankan  katagori Madya LP2M
(S4:O4).

T2 Meningkatkan jumlah, mutu, dan
produktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan standar
centre of excelent

3 Tingkatkan tata kelola,
kepemimpinan  secara berkelanjutan
untuk mewujudkan visi dan misi (S1,
2,3:O1,2)

T3 Mewujudkan organisasi dengan ciri
ramping struktur kaya fungsi, efektif, efisien
mencerminkan fleksibel, adaptif, memiliki
struktur berbasis tim, proses integratif,
berbasis kinerja, meminimkan birokrasi dan
kompleksitas.

4 Adakan kerja sama untuk
meningkatkan mutu perguruan tinggi
(S7:O7)

T4 Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak
di dalam dan di luar negeri guna
meningkatkan mutu kegiatan tridharma
perguruan tinggi.

5 Laksanakan otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, dan
kebebasan mimbar akademik untuk
memenuhi kaedah sesuai otonomi
keilmuan dan budaya akademik
(S3:T3)

T5 Mewujudkan kehidupan suasana kampus
yang kondusif, transparan, bermutu,
akuntabel, dan demokrasi.

2.4. Sasaran Strategis
Ke lima tujuan strategis (T1-T5) dijabarkan ke dalam sasaran strategis (S1-S5)
dalam rangka pengembangan ISI Denpasar 2015-2019 sebagai berikut :

Kode Tujuan Strategis.

T1 Terwujudnya proses pembelajaran  bermutu yang berdaya saing dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan
internasional

T2 Meningkatkannya jumlah, mutu, dan produktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

T3 Terwujudnya  organisasi efektif, efisien, akuntabel  berbasis kinerja
T4 Terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri guna

meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi.
T5 Terwujudnya  kehidupan suasana kampus yang kondusif, transparan, bermutu,

akuntabel, dan demokrasi.
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Strategi pengembangan dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan (T1-T5)
dengan sasaran (S1-S5) dijabarkan sebagai berikut.

T1 : Terwujudnya proses pembelajaran  bermutu yang berdaya saing dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional
dan internasional

Kode Sasaran Strategis

S1.1 Meningkatnya proses belajar mengajar
S1.2 Terwujudnya penataan kurikulum
S1.3 Meningkatnya kompetensi lulusan
S1.4. Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dan penunjang perkuliahan dan praktek
S1.5 Meningkatnya standar mutu pendidikan tinggi

T2 : Meningkatnya jumlah, mutu, dan produktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi

Kode Sasaran Strategis

S2.1. Meningkatnya hasil dan isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
S2.2 Meningkatnya proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
S2.3. Meningkatnya peneliti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
S2.4 Meningkatnya pendanaan, sarana prasarana penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat
S2.5 Meningkatnya pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

T3 : Terwujudnya  organisasi efektif, efisien, akuntabel  berbasis kinerja

Kode Sasaran Strategis

S3.1 Meningkatnya mutu layanan manajemen adminsitrasi, keuangan, dan sarana
prasarana berbasis teknologi informasi

S3.2 Terwujudnya penguatan kinerja SPI dan Penjaminan Mutu
S3.3 Meningkatnya Pengembangan teknologi informasi komunikasi penunjang pendidikan
S3.4 Meningkatnya pengelolaan manajemen melalui peningkatan pengetahuan,

ketrampilan.
ST3.5 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan sumber daya terpadu

T4 : Terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar  negeri guna
meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi

Kode Sasaran Strategis

S4.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan
di luar negeri.

S4.2 Meningkatnya kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi sejenis di dalam
dan di luar negeri

S4.3 Meningkatnya kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan pemerintah
daerah, dunia usaha/industri untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat serta pengembangan potensi daerah.
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T5 : Terwujudnya  kehidupan suasana kampus yang kondusif, transparan, bermutu,
akuntabel, dan demokrasi

Kode Sasaran Strategis

S5.1 Meningkatnya atmosfir akademik yang kondusif untuk penyelenggaaan pendidikan
tinggi.

S5.2 Meningkatnya organisasi yang memberikan pelayanan dan bertanggung jawab
berdasarkan sistem yang standar.

Untuk mewujudkan visi, dan misi sangat diperlukan komitmen pimpinan, dan dukungan
semua pihak dan berupaya taat azas berpedoman ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025  menetapkan bahwa visi
Indonesia Tahun 2005 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”, bahwa
untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan
nasional sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2)  mewujudkan
bangsa yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum; (4) mewujudkan Indonesia aman damai, dan bersatu, (5) mewujudkan
pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari,
(7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan Indonesia berperan penting
dalam pergaulan dunia internasional.

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025-2025 tersebut disusunlah empat tahapan
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut: (1)
RPJMN 2005-2009 menata kembali NKRI, dan membangun Indonesia yang aman dan
damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2)
RPJMN 2010-2014 memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM), dan membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJMN 2015-2019 memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan
kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
dan (4) RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif (lihat Gambar 3.1). Dikarenakan pendidikan nasional merupakan
salah satu sektor pembangunan nasional, tahapan-tahapan pembangunan nasional
tersebut harus digunakan sebagai acuan bagi pembangunan pendidikan nasional
yang selanjutnya menjadi acuan bagi pembangunan institusi pendidikan dalam
naungan kementerian yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 3.1: Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005/2025 (UU 17/2007)
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3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Tinggi

Berdasarkan 4 (empat) tahapan pembangunan nasional 2005-2025 pada Gambar 1.1.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana induk pembangunan
pendidikan nasional yang disebut Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
2025. Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemdikbud sebagai acuan penyusunan 4
tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang
pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut: (1) RPJMN 2005-2009 menekankan
peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2010-2014 menekankan
penguatan pelayanan; (3) RPJMN 2015-2019 menekankan peningkatan daya saing
regional; dan (4) RPJMN 2020-2025 menekankan peningkatan daya saing
internasional.

Mengacu pada penahapan pembangunan pendidikan nasional tersebut, untuk RPJMN
2015-2019 dan RPJMN 2020-2025, (Gambar 3.2.) Renstra ISI Denpasar harus mengacu
pada meningkatkan mutu pendidikan tinggi agar berdaya saing regional dan
internasional.

RPJMN ke-1
2005-2009

RPJMN ke-2
2010-2014

RPJMN ke-3
2015-2019

RPJMN ke-4
2020-2025

RPJMN TAHAP KE-3 TAHUN 2015--2019

• …meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan,
termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh
manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan
efektif …dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

• Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan
kompetitif dengan semakin …selarasnya pembangunan
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri...

Tema: Daya Saing Regional

11

Gambar 3.2. RPJMN Tahap ke 3

Dalam penyusunan rencana strategis tahun 2015-2019 di bidang pendidikan tinggi
terdapat sedikitnya 3 (tiga ) tantangan yang dihadapi yaitu : (1) meningkatkan akses ke
layanan pendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas, relevansi, daya saing pendidikan
tinggi; dan (3) meningkatkan tatakelola kelembagaan perguruan tinggi.

Untuk dapat mengatasi 3 (tiga) tantangan tersebut, Kemdikbud menetapkan 5 (lima)
arah kebijakan yaitu : (1) peningkatan kualitas pendidikan tinggi; (2) peningkatan
relevansi pendidikan tinggi; (3) peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi; (4)
peningkatan daya saing pendidikan tinggi; dan (5) peningkatan tata kelola kelembagaan
perguruan tinggi.

3.3. Tahapan Pengembangan Renstra ISI Denpasar

ISI Denpasar telah menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2003-2024
adalah tahap pengembangan ISI Denpasar  dikelompokkan dalam 4 tahapan.  Selama
kurun waktu 2003-2014 ISI Denpasar telah mengalami 2 (dua) rencana strategis dan
tahun 2015-2024 tahap rencana pengembangan yang akan dijabarkan dalam 2 (dua)
rencana strategis. Secara garis besar, pengembangan ISI Denpasar dikelompokkan
menjadi 4 (empat) tahapan pengembangan, yaitu.
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1. Tahap I : Pengembangan Konsolidasi dan Rintisan periode tahun 2003-2009
2. Tahap II : Pengembangan Pembangunan Fisik dan Non Fisik  periode tahun

2010-2014
3. Tahap III : Pengembangan Penguatan SDM dan Pengembangan Institusi

periode tahun 2015-2019
4. Tahap IV : Pengembangan Pencapaian centre of excelent periode tahun  2010 –

2025

Tonggak-tonggak capaian (mailstone) yang dicapai dalam Tahap I-II dan rencana Tahap
III–IV secara ringkas sebagai berikut :

Tahap I (2003-2009)

Tahap ini merupakan tahap konsolidasi dan rintisan,  periode berat dan sulit  ini  dilalui
oleh Rektor ISI Denpasar pertama yang dijabat oleh Prof. Dr. I Wayan Rai S.,MA.
Menyelaraskan 2 (dua) lembaga perguran tinggi yang berbeda antara Program Studi
Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana (PSSRD Unud) dengan Sekolah Tinggi Seni
Indonesia (STSI) Denpasar memerlukan kerja keras terutama : (1)  menyamakan
mainset (pola pikir) sumber daya manusia yang sebelumnya  memiliki visi dan misi yang
berbeda diseleraskan memiliki visi dan  misi yang sama yaitu visi dan misi  ISI Denpasar;
(2) pengelolaan tata pamong dan kepemimpinan antara perguruan tinggi yang
sebelumnya berbentuk universitas dan sekolah tinggi menjadi institut; (3) perubahan
status kepegawaian PNS menjadi PNS ISI Denpasar;  (4) penataan aset menjadi aset
ISI Denpasar; (5) penataan proses belajar mengajar.

Berdasarkan latar belakang di atas telah ditetapkan dalam Renstra ISI Denpasar Tahun
2004-2009, secara ringkas capaiannya sampai dengan tahun 2009 antara lain:

1. Jumlah dosen ISI Denpasar tahun 2004  sebanyak 197 orang terdiri atas dosen
yang kualifikasi pendidikan S1 sebesar 67,71% telah berkurang menjadi 29,70%,
kualifikasi pendidikan S2 sebesar 30,21% meningkat menjadi 65,30%, kualifikasi
pendidikan S3 sebesar 2,08% meningkat menjadi 5%.

2. Akreditasi 8 (delapan) program studi sebelumnya peringkat  C menjadi 2 (dua)
program studi peringkat B dan 6 (enam) program studi masih tetap peringkat C.

3. Luas Tanah kampus yang dimiliki 41.915m2 bertambah luasnya menjadi
50.188m2, luas bangunan sebanyak 36 gedung (11.225m2) bertambah luasnya
menjadi 38 gedung (16.854 m2).

Tahap II (2010-2014)

Tahap ini merupakan tahap pengembangan pembangunan fisik dan penyiapan sumber
daya manusia (SDM) yang dijabarkan dalam Rencana Strategis 2010-2014 yang akan
segera berakhir. Tonggak-tonggak  capaian dalam tahap ini antara lain,  setelah melalui
masa rintisan yang sulit, selama periode kepemimpinan ke II Prof. Dr. I Wayan Rai S,MA
(2009-2013) dan Dr. I Gede Arya Sugiartha,S.SKar.,M.Hum (2013-2017)  ISI Denpasar
mengalami perkembangan pembangunan fisik dan pengembangan SDM yang demikian
pesat. Sebagian besar gedung pendidikan dan penunjang ISI Denpasar yang ada di
kampus ISI Denpasar, seluas 5,29 hektar  dan terletak di tengah pemukiman penduduk
di Jalan Nusa Indah Denpasar sebelah utara UPTD Taman Budaya Provinsi Bali
dibangun dalam kepemimpinan kedua Rektor tersebut.

Selama periode ini juga telah terjadi pengembangan dosen yang demikian pesatnya,
ditarget tahun 2014 seluruhnya telah bergelar S2 mencapai 100%. Dosen yang telah
bergelar  S3 sebanyak 17 orang yang sedang studi lanjut S3 sebanyak 34 orang. Dosen
yang masih S2 tetap dimotivasi untuk melanjukan studi lanjut S3, bagi dosen yang telah
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S3 didorong untuk segera mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional ke guru
besar.

Pada periode ini telah menyelenggarakan 5 (lima) program studi baru terdiri atas 1 (satu)
program studi S2, 2 (dua) program studi S1, dan 2 (dua) program studi D-IV. Dari 13
(tiga belas) program studi yang diselenggarakan sebanyak 9 (sembilan) program studi
meraih peringkat B sisanya sebanyak 4 (empat) program studi baru yang telah memiliki
ijin pendirian dari Dirjen Dikti Kemdikbud tetapi belum diakreditasi oleh BAN-PT.

Jumlah daya tampung dan kualitas mahasiswa menunjukkan peningkatan yang
signifikan, jumlah dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja
sama meningkat. Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan telah divalidasi
persemester secara periodik dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Ditjen
Dikti Kemendikbud.

Berdasarkan capaian singkat di atas, secara garis besar Rencana Strategis ISI
Denpasar Tahun 2010-2014 sebagian besar telah mencapai target.

3. Tahap III (2015-2019)

Tahap ini merupakan tahapan penguatan SDM dan pengembangan institusi. Setelah
periode pengembangan fisik dan SDM dilalui, maka Renstra ISI Denpasar 2015-2019
melakukan penguatan sumber daya ditetapkan  5 (lima) strategi yang paling mendesak
yaitu : (1) menghasilkan lulusan bermutu yang berdaya saing dan learning outcome
relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional
dan internasional; (2) meningkatkan jumlah, mutu, dan produktivitas penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar centre of excelent ;(3)
mewujudkan organisasi dengan ciri ramping struktur kaya fungsi, efektif, efisien
mencerminkan fleksibel, adaptif, memiliki struktur berbasis tim, proses integratif,
berbasis kinerja, meminimkan birokrasi dan kompleksitas; (4) menjalin kerja sama
dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri guna meningkatkan mutu kegiatan
tridharma perguruan tinggi; dan (5) mewujudkan kehidupan suasana kampus yang
kondusif, transparan, bermutu, akuntabel, dan demokrasi.

4. Tahap IV (2020-2024)

Tahap ini merupakan tahap Pengembangan Pencapaian centre of excellence nasional,
regional dan internasional. Selama periode tahun 2003-2014, ISI Denpasar setelah
melewati masa konsolidasi dan rintisan, pengembangan fisik dan SDM, penguatan SDM
dan pengembangan institusi, maka dalam periode ini, yaitu periode tahun 2020-2024
adalah pencapaian visi dan misi ISI Denpasar.
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BAB IV
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA 2015-2019

4.1. Program Kerja

Mengacu pada isu strategis dan kebijakan strategis pada Bab II rencana strategis ISI
Denpasar dijabarkan menjadi tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja,
arah kebijakan, dan program ISI Denpasar, maka telah diidentifikasi ke dalam empat
bidang kegiatan dengan dua puluh sasaran strategis, dan kegiatan indikator kinerja
untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai upaya terpadu untuk
mencapai visi yang telah disepakati. Empat bidang tersebut adalah (1) bidang
pendidikan dan kemahasiswaan dengan 5 (lima) program; (2) bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dengan 5 (lima) program; (3) bidang kerja sama dengan
3 (tiga) program; dan (4) bidang tata kelola dengan 7 (tujuh) program.

4.1.1. Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Bidang pendidikan dan kemahasiswaan memiliki 5 program yaitu: (a) peningkatan
proses belajar mengajar; (b) penataan kurikulum; (c) peningkatan kompetensi lulusan;
(d) peningkatan sarana prasarana pendidikan, penunjang perkuliahan dan praktek; serta
(5) peningkatan standar mutu pendidikan tinggi

a. Peningkatan proses belajar mengajar memiliki 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
1) penerimaan mahasiswa yang menjamin bahwa persyaratan penerimaan

mahasiswa dlakukan secara obyektif tanpa deskriminatif;
2) penerimaan dan pemberian beasiswa tepat sasaran dan tepat jumlah bagi

mahasiswa berprestasi dan secara ekonomis tidak mampu;
3) peningkatan indek prestasi mahasiswa persemester;
4) peningkatan indek prestasi kumulatif lulusan;
5) mempercepat lulusan tepat waktu;
6) memperpendek masa tunggu alumni mendapat pekerjaan;
7) pembukaan program studi  baru

b. Penyelenggaraan pemutakhiran kurikulum memiliki 7 (tujuh) kegiatan sebagai
berikut :
1) peninjauan kurikulum secara periodik agar seleras dengan tuntutan dunia

kerja/industri;
2) penyusunan rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan kerangka

kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);
3) penyelerasan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
4) penerapan silabus berpedoman pada kurikulum pendidikan tinggi (k-dikti);
5) pengembangan dan peninjauan silabus rencana pembelajaran semester

(RPS) secara periodik;
6) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam proses

pembelajaran;
7) pemutakhiran media pembelajaran.

c. Peningkatan kompetensi lulusan memiliki 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
1) penyelenggaraan program kreativitas mahasiswa;
2) peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penggunaan bahasa asing;
3) penyelenggaraan program kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa

kewirausahaan;
4) penyelenggaraan pelatihan pengembangan karakter mahasiswa;
5) penyelenggaraan minat, bakat mahasiswa.



Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2015-2019 21

d. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan dan praktek
memiliki 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
1) pengadaan koleksi perpustakaan;
2) penggandaan buku ajar;
3) pembuatan bahan ajar;
4) pengadaan alat penunjang pendidikan.

e. Peningkatan standar mutu pendidikan tinggi memiliki 4 (empat) kegiatan sebagai
berikut :
1) akreditasi program studi;
2) tugas belajar dosen S3;
3) program studi menyelenggarakan penjaminan mutu pembelajaran;
4) pengusulan guru besar.

4.1.2. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki 5 (lima) program yaitu :
(1) peningkatan hasil dan isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (2)
peningkatan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (3) peningkatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (4) peningkatan pendanaan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat; dan (5) peningkatan pengelolaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

a. Peningkatan hasil dan isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki
3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
1) pelaksanaan penelitian desentralisasi, kompetitif nasional;
2) penerbitan jurnal;
3) pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. Peningkatan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki 2
(dua) kegiatan sebagai berikut :
1) pembuatan SOP pelaksanaan penelitian;
2) penyusunan buku panduan pengusulan HaKI.

c. Peningkatan peneliti dan pengabdian kepada masyarakat memiliki 3 (tiga) kegiatan
sebagai berikut :
1) pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdia kepada masyarakat;
2) pelatihan penyusunan artikel internasional;
3) penulisan dan penerbita buku ajar skala nasional dan internasional.

d. Peningkatan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerja sama
dengan lembaga swasta yang berkompeten baik nasional maupun internasional
memiliki 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1) kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

e. Peningkatan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki
2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1) pembuatan program pendaftaran penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat secara online;
2) peningkatan status LP2M.

4.1.3.Bidang Kerja sama

Bidang kerja sama memiliki 3 (tiga) program yaitu : (1) peningkatan kualitas dan
kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri; (2) peningkatan
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kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi sejenis di dalam dan di luar
negeri; dan (3) peningkatan kerja sama bidang non akademik dengan pemerintah
daerah, dunia usaha/industri untuk melakukan tridharma:

a. Peningkatan kerja sama bidang akademik dengan berbagai pihak di dalam dan di
luar negeri meliputi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1) peningkatan kerja sama di dalam dan di luar negeri,
2) Implementasi kerja sama.

b. Peningkatan kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi sejenis di
dalam dan di luar negeri memiliki 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1) peningkatan kerja sama di dalam dan di luar negeri,
2) pertukaran dosen dan mahasiswa

c. Peningkatan kerja sama bidang non akademik dengan pemerintah daerah, dunia
usaha/industri untuk melakukan tridharma memiliki 2 (dua). kegiatan sebagai
berikut :
1) peningkatan kerja sama,
2) Implementasi kerja sama.

4.1.4.Bidang Tata Kelola

Bidang tata kelola memiliki 7 (tujuh) program yaitu : (1) peningkatan mutu layanan
manajemen adminstrasi, keuangan, dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi;
(2) peningkatan penguatan kinerja satuan pengawas intenal dan penjaminan; (3)
peningkatan pengembangan teknologi informasi komunikasi penunjang pendidikan; (4)
peningkatan pengelolaan manajemen melalui peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan; (5) peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya terpadu; (6)
peningkatan atmosfir akademik yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi;
dan (7) peningkatan mekanisme dan kinerja yang optimal.

a. Peningkatan mutu layanan manajemen adminstrasi, keuangan, dan sarana
prasarana berbasis teknologi informasi memiliki 4 (empat) kegiatan sebagai
berikut:
1) pengembangan sistem informasi komunikasi (SIM);
2) peningkatan pengelolaan barang milik negara;
3) peningkatan pengelolaan manajemen administrasi;
4) peningkatan pengelolaan manajemen keuangan.

b. Peningkatan penguatan kinerja satuan pengawas intenal  dan penjaminan mutu
memiliki 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
1) penyusunan laporan kinerja
2) penyusunan laporan audit internal dan eksternal;
3) penyusunan dokumen kebijakan;
4) penyusunan dokumen penjaminan mutu;
5) peningkatan ketertiban pengelolaan keuangan negara.

c. Peningkatan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) penunjang
pendidikan memiliki 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
1) pengembangan budaya TIK dalam kegiatan pembelajaran
2) pengembangan budaya TIK dalam pelayanan akademik dan non akademik;
3) pengembangan SIM berbasis IT sehingga cepat, efektif, dan efisien.
4) peningkatan layanan sistem informasi akademik (SIA);
5) Penyediaan layanan E-learning.
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d. Peningkatan pengelolaan manajemen melalui peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan memiliki 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1) pembinaan kemampuan tenaga kependidikan
2) pengembangan metode evaluasi hasil pembelajaran

e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya terpadu memiliki 4 (empat)
kegiatan sebagai berikut :
1) penyusunan rencana operasional
2) penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dan evaluasi
3) penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
4) penyusunan rencana kinerja pengangggaran terpadu.

f. Peningkatan atmosfir akademik yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan
tinggi memiliki 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1) penyelenggaraan seminar tingkat nasional dan internasional;
2) penyelenggaraan kebebasan akademik dan mimbar akademik.

g. Peningkatan mekanisme dan kinerja yang optimal memiliki 3 (tiga) kegiatan
sebagai berikut :
1) peningkatan pembinaan disiplin dan kinerja pegawai;
2) penyusunan prosedur operasional  baku pelayanan akademik dan non

akademik;
3) pengembangan penilaian berbasis kinerja.

4.2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang ditetapkan, Indikator memberikan
penjelasan, baik secara kuantitatif dan kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Setiap periode (sasaran tahunan) seluruh program kerja renstra yang akan dilaksanakan
di setiap satuan organisasi harus diukur kinerjanya. Untuk itu Renstra ISI Denpasar perlu
ditetapkan indikator kinerjanya untuk periode 2015-2019 untuk progran-program berikut :
(1) penyelenggaraan layanan pembelajaran dan kompetensi lulusan; (2) pengembangan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (3) pengembangan sumber daya
terpadu; (4) peningkatan kerja sama antar perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha;
(5) peningkatan stabilitas pengelolaan sumber daya terpadu; (6) peningkatan atmosfir
akademik yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan (7) peningkatan
mekanisme dan kinerja yang optimal.

4.2.1. Penyelenggaraan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan

Indikator kinerja penyelenggaraan layanan pembelajaran dan kompetensi lulusan terdiri
atas:
1. meningkatnya jumlah mahasiswa baru;
2. meningkatnya pemberian beasiswa:
3. meningkatnya indek prestasi mahasiswa persemester;
4. meningkatnya indek prestasi kumulatif lulusan;
5. mempercepat lulusan tepat waktu;
6. memperpendek  masa tunggu alumni mendapat pekerjaan;;
7. meningkatnya program studi  baru;
8. terwujudnya pemutakhiran kurikulum ;
9. terwujudnya rumusan capaian pembelajaran;
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10. penerapan silabus berpedoman pada kurikulum pendidikan tinggi (k-dikti);
11. pengembangan dan peninjauan silabus, (RPS);
12. meningkatnya pemanfaatan (TIK);
13. terwujudnya pemutakhiran media pembelajaran;
14. meningkatnya program kreativitas mahasiswa;
15. meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam penggunaan bahasa asing;
16. meningkatnya jiwa kewirausahaan;
17. terwujudnya pengembangan karakter mahasiswa;
18. meningkatnya minat, bakat mahasiswa.
19. meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan;
20. meningkatnya buku ajar;
21. meningkatnya bahan ajar;
22. meningkatnya alat penunjang pendidikan.
23. akreditasi program studi;
24. meningkatnya dosen S3;
25. meningkatnya progran studi menyelenggarakan penjaminan mutu pembelajaran;
26. meningkatnya jumlah guru besar.

4.2.2.Pengembangan Sumber Daya Terpadu

Indikator kinerja pengembangan sumber daya terpadu terdiri atas :
1. terwujudnya  sistem informasi komunikasi (SIM);
2. meningkatnya pengelolaan barang milik negara;
3. meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi;
4. meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan.
5. tersusunnya  laporan kinerja;
6. tersusunnya laporan audit intenal dan eksternal;
7. tersusunnya  dokumen penjaminan mutu;
8. meningkatnya ketertiban pengelolaan keuangan negara;
9. terwujudnya budaya TIK dalam kegiatan pembelajaran;
10. terwujudnya budaya TIK dalam pelayanan akademik dan non akademik;
11. terwujudnya SIM berbasis IT yang cepat, efektif, dan efisien.
12. meningkatnya layanan sistem informasi akademik (SIA);
13. tersedianya  layanan E-learning.
14. meningkatnya  kemampuan tenaga kependidikan;
15. meningkatnya metode evaluasi hasil pembelajaran;
16. tersusunnya  rencana operasional;
17. tersusunnya rencana kinerja tahunan dan evaluasi (RKT);
18. tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
19. tersusunnya rencana kinerja pengangggaran terpadu

4.2.3.Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator kinerja pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  terdiri
atas :
1. meningkatnya jumlah judul penelitian, pelaksanaan penelitian desentralisasi,

kompetitif nasional;
2. meningkatnya penerbitan jurnal;
3. meningkatnya jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. tersusunnya SOP pelaksanaan penelitian;
5. tersusunnya buku panduan pengusulan HAKI.
6. meningkatnya judul proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. meningkatnya judul  artikel internasional;
8. meningkatnya  buku ajar skala nasional dan internasional.
9. terwujudnya kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. terwujudnya program pendaftaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
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secara online;
11. meningkatnya status LP2M.

3.2.4. Peningkatan Kerja sama antar Perguruan Tinggi, Pemerintah, Dunia usaha

Indikator kinerja peningkatan kerja sama antar perguruan tinggi, pemerintah, dunia
usaha, terdiri atas :
1. meningkatnya kerja sama di dalam dan di luar negeri;
2. terwujudnya Implementasi kerja sama.

4.2.5. Penataan Kelembagaan

Indikator kinerja penataan kelembagaan terdiri atas :
1. terselenggaranya seminar tingkat nasional dan internasional;
2. terselenggaranya kebebasan akademik dan mimbar akademik
3. meningkatnya pembinaan disiplin dan kinerja pegawai;
4. tersusunnya penyusunan prosedur operasional baku pelayanan akademik dan non

akademik;
5. meningkatnya penilaian berbasis kinerja.

4.3. Sasaran Strategis Pelaksanaan Program

Setelah ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja progran selanjutnya, disusun
target–target capaian pertahun 2015-2019 berdasarkan baseline 2014 sebagaimana
Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No Sasaran starategis
/Indikator Kinerja Satuan

Base-
line

Target
2015 2016 2017 2018 2019

1.1 Meningkatnya proses belajar
mengajar
1. meningkatnya jumlah

mahasiswa baru
2. meningkatnya  pemberian

beasiswa
3. meningkatnya indek

prestasi mahasiswa
persemester;

4. meningkatnya  indek
prestasi kumulatif lulusan

5. mempercepat lulusan tepat
waktu

6. memperpendek  masa
tunggu alumni mendapat
pekerjaan

7. meningkatnya  program
studi  baru

mahasiswa

mahasiswa

IPS

IPK

semester

bulan

prodi

535

42,54%

3,25

3,38

60%

30%

13

588

45%

3,30

3,40

70%

40%

1

645

50%

3,35

3,42

80%

50%

2

710

55%

3,40

3,45

90%

60%

2

782

60%

3,45

3,50

100%

70%

2

860

65%

3,50

3,55

100%

80%

2

1.2 Penyelenggaraan
pemutakhiran kurikulum
1. terwujudnya pemutakhiran

kurikulum
2. terwujudnya  rumusan

capaian pembelajaran
3. penerapan silabus

berpdoman pada kurikulum
pendidikan tinggi (k-dikti)

4. pengembangan dan
peninjauan silabus, (RPS)

5. meningkatnya  pemanfaatan
(TIK)

dokumen

prodi

prodi

matakuliah

prosentase

13

50%

50%

50%

50%

0

100%

100%

100%

100%

13

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

13

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%
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6. terwujudnya pemutakhiran
media pembelajaran

prosentase 50% 100% 100% 100% 100% 100%

1.3 Peningkatan kompetensi
lulusan
1. meningkatnya program

kreativitas mahasiswa
usulan
lulus

2. meningkatnya kemampuan
mahasiswa dalam
penggunaan bahasa asing

3. meningkatnya jiwa
kewirausahaan

4. terwujudnya
pengembangan karakter
mahasiswa

5. meningkatnya  minat, bakat
mahasiswa.

judul
mahasiswa
judul
prosentase

judul

kegiatan

kegiatan

97
424
11

20%

20

4

4

107
430
20

25%

30

4

6

117
450
30

30%

35

4

8

127
460
40

35%

40

4

10

137
470
50

40%

45

4

12

147
480
60

45%

46

4

16

1.4 Peningkatan  sarana
prasarana pendidikan dan
praktek
1. meningkatnya jumlah

koleksi perpustakaan
2. meningkatnya buku ajar
3. meningkatnya bahan ajar
4. meningkatnya sarana dan

alat penunjang pendidikan
5. meningkatnya gedung

penunjang pendidikan

judul

judul
judul
paket

unit

7.399

10%
50%

1

2

7.600

15%
100%

3

1

7.800

20%
100%

3

2

8.000

25%
100%

3

2

8.200

30%
100%

3

2

8.400

35%
100%

3

2

1.5 Peningkatan standar
pendidikan tinggi
1. akreditasi program studi

minimal B
2. meningkatnya dosen S3
3. meningkatnya progran studi

menyelenggarakan
penjaminan mutu
pembelajaran

4. meningkatnya jumlah guru
besar

prodi

prosestase
prodi

dosen

69%

8,29%
50%

2,33%

69%

11%
60%

4,19%

69%

14%
70%

6,

69%

16%
80%

8%

100%

20%
90%

9%

100%

24%
100%

10%

2.1 Peningkatan hasil dan isi
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat
1. meningkatnya jumlah judul

penelitian pelaksanaan
penelitian desentralisasi,
kompetitif nasional

2. meningkatnya penulisan
penerbitan jurnal;

judul
peneliti
mahasiswa

artikel

30
63
60

50

32
68
64

55

34
73
68

60

36
78

108

65

37
83

111

70

39
88

117

75

2.2 Peningkatan proses
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat
1. tersusunnya SOP

pelaksanaan penelitian;
dokumen 10 12 14 16 18 20

2.3 Peningkatan peneliti dan
pengabdian kepada masyarakat
1. meningkatnya judul

proposal penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat;

2. meningkatnya judul  artikel
internasional

dosen

dosen

100

4

110

6

120

8

130

10

140

12

150

14

2.4 Peningkatan pedanaan penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat
1. terwujudnya kerja sama

penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;

prosentase 30% 35% 40% 45% 50% 55%
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2.5 Peningkatan pengelola dan
pengabdian kepada
masyarakat
1. terwujudnya program

pendaftaran penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat secara online

2. meningkatnya status LP2M.

Aplikasi

dokumen

n/a

2

1

2

1

2

2

3

2

3

3

3
3.1 Peningkatan kerja sama

bidang akademik dengan
berbagai pihak di dalam dan
di luar negeri
1. meningkatnya kerja sama di

dalam dan di luar negeri
2. terwujudnya Implementasi

kerja sama.

dokumen

kegiatan

29

10

32

12

35

14

38

16

41

18

44

20

3.2 Peningkatan kerja sama
bidang akademik dengan
perguruan tinggi sejenis di
dalam dan di luar
1. meningkatnya kerja sama di

dalam dan
luar negeri;

2. terwujudnya Implementasi
kerja sama.

dokumen
dokumen
kegiatan

5
13
10

7
14
12

9
15
14

10
16
16

11
17
18

13
18
20

3.3 Peningkatan kerja sama
bidang non akademik dengan
pemerintah daerah, dunia
usaha/industri untuk
melakukan tridharma
1. meningkatnya kerja sama di

dalam dan
di luar negeri

2. terwujudnya Implementasi
kerja sama.

dokumen
dokumen
kegiatan

7
4

10

8
5
12

9
6
14

10
7
16

11
8
18

12
9
20

4.1 Peningkatan mutu layanan
manajemen adminstrasi,
keuangan, dan sarana
prasarana berbasis teknologi
informasi
1. terwujudnya  sistem

informasi komunikasi (SIM)
2. meningkatnya pengelolaan

barang milik negara
3. meningkatnya  pengelolaan

manajemen administrasi
4. meningkatnya pengelolaan

manajemen keuangan.

unit

kegiatan

kegiatan

kegiatan

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

9

4

4

13

11

5

5

14

13

5

5

15

4.2 Peningkatan penguatan
kinerja satuan pengawas
intenal  dan penjaminan mutu
1. tersusunnya  laporan kinerja
2. tersusunnya laporan audit

internal
3. tersusunnya  dokumen

penjaminan mutu

dokumen
dokumen

dokumen

1
2

18

1
3

24

1
4

24

1
5

24

1
6

24

1
6

24

4.3 Peningkatan pengembangan
teknologi informasi
komunikasi (TIK) penunjang
pendidikan
1. terwujudnya  budaya TIK

dalam kegiatan
pembelajaran

2. terwujudnya  budaya TIK
dalam pelayanan akademik
dan non akademik

3. terwujudnya SIM berbasis
IT sehingga cepat, efektif,

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

50%

80%

75%

80%

90%

80%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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dan efisien.
4. meningkatnya  layanan

sistem informasi akademik
(SIA)

5. tersedianya layanan E-
learning.

6. meningkatnya kemampuan
tenaga kependidikan

Kegiatan

Program

orang

80%

0

75%

90%

0

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.4 Peningkatan pengelolaan
manajemen melalui
peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan
1. meningkatnya kemampuan

tenaga kependidikan
2. meningkatnya metode

evaluasi hasil pembelajaran

orang

metode

75%

6

90%

7

100%

8

100%

9

100%

10

100%

10

4.5 Peningkatan akuntabilitas
pengelolaan sumber daya
terpadu
1. tersusunnya  rencana

operasional
2. tersusunnya rencana kinerja

tahunan dan evaluasi (RKT)
3. tersusunnya laporan kinerja

instansi pemerintah (LAKIP)
4. tersusunnya rencana kinerja

penganggaran terpadu

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

0

0

1

1

25

25

13

13

25

25

13

13

25

25

13

13

25

25

13

13

25

25

13

13

4.6 Peningkatan atmosfir
akademik yang kondusif
untuk penyelenggaraan
pendidikan tinggi
1. terselenggaranya

kebebasan akademik dan
mimbar akademik

2. meningkatnya pembinaan
disiplin dan kinerja pegawai

kegiatan

kegiatan

2

1

2

13

2

13

2

13

2

13

2

13

4.7 Peningkatan mekanisme dan
kinerja yang optimal
1. tersusunnya penyusunan

prosedur operasional  baku
pelayanan akademik dan
non akademik

2. meningkatnya  penilaian
berbasis kinerja

dokumen

dokumen

0

0

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Setelah ditetapkan target indikator kinerja kegiatan maka tujuan stretagis, sasaran
strategis dan cara pencapaian tujuan dan sasaran disajikan dalam Tabel 4.2. Rencana
Strategis ISI Denpasar 2015-2019 dan Gambar 4.1 Skema Renstra ISI Denpasar 2015-
2019 disajikan berikut ini.
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Tabel 4.2. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Instansi : INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Visi : Pada tahun 2020 menjadi pusat unggulan (centre of excellence) seni budaya berbasis kearifan lokal l berwawasan universal
Misi :

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan dan mengembangkan
2. pluralitas dan multikultularitas budaya lokal dan Nusantara agar memiliki daya saing dalam percaturan global;
3. menghasilkan lulusan bermoral, kreatif, tangguh, unggul, dan berjiwa kewirausahaan;
4. meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan

teknologi;
5. memantapkan organisasi institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan.

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6
1. Menghasilkan lulusan

bermutu yang berdaya
saing dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat
sehingga mampu
bersaing di tingkat
nasional dan internasional

1. Peningkatan proses belajar
mengajar

1. meningkatnya jumlah mahasiswa baru
2. meningkatnya  pemberian beasiswa
3. meningkatnya indek prestasi

mahasiswa persemester;
4. meningkatnya  indek prestasi kumulatif

lulusan
5. mempercepat lulusan tepat waktu
6. memperpendek  masa tunggu alumni

mendapat pekerjaan
7. meningkatnya   program studi  baru

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Layanan
Pembelajaran dan Kompetensi
Lulusan

2. Penataan kurikulum 1. terwujudnya pemutakhiran kurikulum
2. terwujudnya  rumusan capaian

pembelajaran
3. penerapan silabus berpdoman pada

kurikulum pendidikan tinggi (k-dikti)
4. pengembangan dan peninjauan silabus,

(RPS)
5. meningkatnya  pemanfaatan (TIK)
6. terwujudnya pemutakhiran media

pembelajaran

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Layanan
Pembelajaran dan Kompetensi
Lulusan

3. Peningkatan kompetensi
lulusan

1. meningkatnya  program kreativitas
mahasiswa
usulan
lulus

2. meningkatnya kemampuan mahasiswa
dalam penggunaan bahasa asing

3. meningkatnya jiwa kewirausahaan

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Layanan
Pembelajaran dan Kompetensi
Lulusan
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4. terwujudnya pengembangan karakter
mahasiswa

5. meningkatnya minat, bakat mahasiswa.
4. Peningkatan sarana prasarana

pendidikan dan penunjang
perkuliahan dan praktek

1. meningkatnya jumlah koleksi
perpustakaan

2. meningkatnya buku ajar
3. meningkatnya bahan ajar
4. meningkatnya alat penunjang

pendidikan

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Layanan
Pembelajaran dan Kompetensi
Lulusan

5. Peningkatan standar mutu
pendidikan tinggi

1. akreditasi program studi
2. meningkatnya  dosen S3
3. meningkatnya progran studi

menyelenggarakan penjaminan mutu
pembelajaran

4. meningkatnya jumlah guru besar

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Layanan
Pembelajaran dan Kompetensi
Lulusan

2. Meningkatkan jumlah,
mutu, dan produktivitas
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat sesuai
dengan standar nasional
pendidikan tinggi.

1. Peningkatan hasil dan isi
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat

1. meningkatnya jumlah judul penelitian,
pelaksanaan penelitian desentralisasi,
kompetitif nasional

2. meningkatnya penerbitan jurnal;
3. meningkatnya jumlah penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;

Peningkatan Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pengembangan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Peningkatan proses penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat

1. tersusunnya SOP pelaksanaan
penelitian;

2. tersusunnya buku panduan pengusulan
HAKI.

Peningkatan Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pengembangan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Peningkatan peneliti penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat

1. meningkatnya judul proposal penelitian
dan pengabdia kepada masyarakat;

2. meningkatnya judul  artikel
internasional;

Peningkatan Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pengembangan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Peningkatan pendanaan,
sarana prasarana penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat

1. terwujudnya kerjasama penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;

Peningkatan Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pengembangan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Peningkatan pengelolaan
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat

1. terwujudnya program pendaftaran
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat secara online

2. meningkatnya status LP2M.

Peningkatan Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pengembangan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Mewujudkan organisasi
dengan ciri ramping
struktur kaya fungsi,
efektif, efisien
mencerminkan fleksibel,
adaptif, memiliki struktur
berbasis tim, proses
integratif, berbasis

1. Peningkatan mutu layanan
manajemen adminsitrasi,
keuangan, dan sarana
prasarana berbasis teknologi
informasi

1. terwujudnya  sistem informasi
komunikasi (SIM)

2. meningkatnya  pengelolaan barang milik
negara

3. meningkatnya  pengelolaan manajemen
administrasi

4. meningkatnya pengelolaan manajemen
keuangan.

Peningkatan tata kelola
kelembagaan perguruan
tinggi.

Pengembangan sumber daya
terpadu
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kinerja, meminimkan
birokrasi dan
kompleksitas

2. Penguatan kinerja SPI dan
Penjaminan Mutu

1. tersusunnya  laporan kinerja
2. tersusunnya laporan audit intenal dan

eksternal
3. tersusunnya  dokumen penjaminan

mutu

Peningkatan tata kelola
kelembagaan perguruan
tinggi.

Pengembangan Sumber Daya
Terpadu

3. Pengembangan teknologi
informasi komunikasi
penunjang pendidikan

1. terwujudnya  budaya TIK dalam
kegiatan pembelajaran

2. terwujudnya  budaya TIK dalam
pelayanan akademik dan non akademik

3. terwujudnya SIM berbasis IT yang
cepat, efektif, dan efisien.

4. meningkatnya  layanan sistem informasi
akademik (SIA)

5. tersedianaya  layanan E-learning.
6. meningkatnya kemampuan tenaga

kependidikan

Peningkatan tata kelola
kelembagaan perguruan
tinggi.

Pengembangan Sumber Daya
Terpadu

4. Peningkatan pengelolaan
manajemen melalui
peningkatan pengetahuan,
ketrampilan.

1. tersusunnya  rencana operasional
2. tersusunnya rencana kinerja tahunan

dan evaluasi (RKT)
3. tersusunnya laporan kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)
4. tersusunnya rencana kinerja

pengangggaran terpadu

Peningkatan tata kelola
kelembagaan perguruan
tinggi.

Pengembangan Sumber Daya
Terpadu

5. Peningkatan akuntabilitas
pengelolaan sumber daya
terpadu

1. tersusunnya  rencana operasional
2. tersusunnya rencana kinerja tahunan

dan evaluasi (RKT)
3. tersusunnya laporan kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)
4. tersusunnya rencana kinerja

pengangggaran terpadu

Peningkatan tata kelola
kelembagaan perguruan
tinggi.

Pengembangan Sumber Daya
Terpadu

4. Menjalin kerja sama
dengan berbagai pihak di
dalam dan di luar negeri
guna meningkatkan mutu
kegiatan tridharma
perguruan tinggi.

1. Peningkatan kualitas dan
kuantitas kerja sama dengan
berbagai pihak di dalam dan di
luar negeri.

1. meningkatnya kerja sama di dalam dan
di luar negeri

2. terwujudnya Implementasi kerja sama.

Peningkatan Kerja sama
mewujudkan daya saing
pendidikan tinggi

Peningkatan Kerja sama antar
Peguruan tinggi, Pemerintah,
Dunia Usaha

2. Peningkatan kerja sama bidang
akademik dengan perguruan
tinggi sejenis di dalam dan di
luar negeri

1. meningkatnya kerja sama di dalam dan
di luar negeri

2. terwujudnya Implementasi kerja sama.

Peningkatan Kerja sama
mewujudkan daya saing
pendidikan tinggi

Peningkatan Kerja sama antar
Peguruan tinggi, Pemerintah,
Dunia Usaha

3. Peningkatan kerja sama bidang
akademik dan non akademik
dengan pemerintah daerah ,
dunia usaha/industri untuk
melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
serta pengembangan potensi
daerah.

1. meningkatnya kerja sama di dalam dan
di luar negeri

2. terwujudnya Implementasi kerja sama.

Peningkatan Kerja sama
mewujudkan daya saing
pendidikan tinggi

Peningkatan Kerja sama antar
Peguruan tinggi, Pemerintah,
Dunia Usaha
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5. Mewujudkan kehidupan
suasana kampus yang
kondusif, transparan,
bermutu, akuntabel, dan
demokrasi.

1. Peningkatam atmosfir akademik
yang kondusif untuk
penyelenggaaan pendidikan
tinggi.

1. terselenggaranya  kebebasan akademik
dan mimbar akademik

2. meningkatnya pembinaan disiplin dan
kinerja pegawai

Pembinaan Suasana
Akademik

Penataan Kelembagaan

2. Peningkatan mekanisme dan
kinerja yang optimal.

1. tersusunnya penyusunan prosedur
operasional  baku pelayanan akademik
dan non akademik

2. meningkatnya  penilaian berbasis kinerja

Pembinaan Suasana
Akademik

Penataan Kelembagaan
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Gambar 4.1 Skema Renstra ISI Denpasar 2015-2019
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BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis ISI Denpasar tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi dan misi
ISI Denpasar dalam 5 (lima) tahun ke depan yang akan dipakai sebagai pedoman
pengembangan dan pelaksanaan berbagai program dan rencana kerja setiap tahun oleh
seluruh unit kerja di lingkungan ISI Denpasar.

Proses merumusan Renstra ini dilakukan dengan langkah-langkah manajemen strategis.
Setelah ditetapkan visi dan misi langkah selanjutnya mengadakan analisis lingkungan
strategis secara komprehensif, berstruktur dan sistematis dengan mengadakan
pencermatan lingkungan internal (PLI) dan pencermatan lingkungan eksternal (PLE).
Pencermatan lingkungan pada dasarnya adalah mengadakan identifkasi Kekuatan
(Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Oportunities), dan Ancaman (Threats)
disingkat KKPA/SWOT meliputi sumberdaya (dosen, pegawai administrasi, mahasiswa,
dana, sarana-prasarana), pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, organisasi dan manajemen

Melalui analisis SWOT telah diperoleh berbagai asumsi-asumsi strategis
pengembangan, dari berbagai pertimbangan telah dipilih dan ditetapkan 5 (lima) tujuan
strategis. Setiap tujuan strategis dijabarkan lebih lanjut ke 21 (dua puluh satu) sasaran
startegis. Sasaran strategis dijabarkan ke dalam 71 (tujuh puluh satu) indikator kinerja
disajikan pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. secara ringkas disajikan pada Gambar 4.1
Skema Renstra ISI Denpasar  2015-2019. Lebih lanjut Renstra ini akan disempurnakan
dalam Rencana Operasional (Renop) merupakan penetapan kinerja ISI Denpasar setiap
tahun sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi.

Renstra ini akan segera disosialiasikan agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh
seluruh kepala satuan organisasi di lingkungan ISI Denpasar, sehingga seluruh unit
kerja memiliki program dan rencana kerja yang searah dengan visi dan misi ISI
Denpasar.
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Lampiran 1.

I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

Komponen A.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

A.1. Rumusan Visi

Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar  merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemdikbud. ISI Denpasar telah memiliki visi dan misi yang ditetapkan dalam Statuta ISI Denpasar. Visi dan
misi dirumuskan ketika merancang pengusulan pendirian ISI Denpasar oleh Tim Pendirian dengan
melibatkan para pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, unsur dosen (guru besar)
STSI Denpasar dan Universitas Udayana, seniman, budayawan didasarkan pada telaah pada hasil evaluasi
diri yang mendalam terhadap kondisi internal dan ekternal.

Visi ISI Denpasar yang ditetapkan dalam Statuta “Menjadi Pusat  Penciptaan, Pengkajian, Penyajian,
dan Pembinaan Seni yang Unggul Berwawasan Kebangsaan Demi Memperkaya Nilai-nilai
Kemanusiaan Sesuai Dengan Perkembangan Zaman”.

Pada tahun 2014 ini dengan mempertimbangkan berbagai masukan, pimpinan ISI Denpasar mengusulkan
untuk memperbaiki rumusan visi, selanjutnya berdasarkan rapat persetujuan Senat Akademik ISI Denpasar
rumusan  visi ISI Denpasar diperbaiki menjadi “Pada Tahun 2020 menjadi Pusat Unggulan (Centre of
Excellence) Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Universal”

Rumusan visi tersebut di atas lebih ringkas, jelas dan sangat strategis mengandung makna sebagai berikut.
1. Pusat Unggulan (Centre of Excellence) Seni Budaya, artinya ISI Denpasar menjadi pusat

penciptaan, pengkajian, penyajian, dan pembinaan seni budaya yang unggul (terbaik, terdepan,
terutama). Indikatornya dapat diamati dari 5 hal, yaitu melahirkan sarjana seni yang handal,
melahirkan penelitian yang berkualitas dan bernilai guna, melahirkan karya seni yang kreatif dan
adaptif, melakukan pengabdian yang bermanfaat bagi masyara-kat, menjadi Pusat layanan data dan
informasi seni budaya (Pusyandis).

2. Berbasis Kearifan Lokal, artinya ISI Denpasar menggunakan kearifan lokal (pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional) sebagai basis pembelajaran dan pengetahuan ilmu. Kearifan lokal
sarat akan nilai dan makna yang dapat menuntun peserta didik menjadi sarjana seni yang berkarakter
Indonesia.

3. Berwawasan Universal, artinya pembelajaran dan pengembangan bidang ilmu di ISI Denpasar
menganut berbagai paradigma yang dapat diterima secara universal oleh masyarakat di berbagai
belahan dunia. Dalam kaitan ini ISI Denpasar melolak eknosentrisme melainkan menganut cara
pandang relativitas, pluralitas, dan identitas terhadap kehadiran berbagai bentuk karya seni.

Visi ini sesuai dengan tugas pokok ISI Denpasar sebagai pengemban dan pengembang seni budaya.
Pengembangan mengandung unsur penggalian (rekonstruktif, revitalisasi) dan pelestarian, sedangkan
pengembangan artinya selalu kreatif dalam menciptakan bentuk-bentuk seni baru sesuai dengan
perkembanagan zaman.

A.2. Rumusan Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud di atas, ISI Denpasar mempunyai misi sebagai berikut :
1) menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan dan

mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan nusantara agar memiliki daya
saing dalam pencaturan global;

2) meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan dan
kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

3) mengembangkan kerja sama antar lembaga secara berkelanjutan;
4) memantapkan organisasi Institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi

perkembangan lingkungan.
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A.3. Rumusan Tujuan
Berdasarkan visi dan misi sebagaimana dimaksud di atas, ISI Denpasar mempunyai tujuan sebagai

berikut :
1) mampu menciptakan dan mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk

karya seni dan mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan akademik;
2) mampu mengkaji dan menganalisis beragam fenomena seni budaya;
3) mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif dan profesional;
4) mampu mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, ISI Denpasar berpedoman pada :
1) tujuan pendidikan nasional;
2) kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
3) kepentingan masyarakat; serta
4) memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Operasional (Renop) tahunan ISI Denpasar yang ditetapkan dengan keputusan
rektor.

A.4 Sasaran dan Strategi Capaian

Pengembangan ISI Denpasar berpedoman pada rencana strategis yang telah tetapkan, dalam usia 11 tahun
ISI Denpasar telah memiliki serta telah melalui 2 tahapan rencana lima tahunan yaitu Renstra ISI Denpasar
Tahun 2005-2009 dan Renstra ISI Denpasar 2010-2014. Renstra tahap ke dua akan berakhir tahun 2014 ini,
saat ini telah dirancang Renstra ISI Denpasat 2015-2019, renstra tahap ke 3 belum dapat ditetapkan karena
masih menunggu Renstra Kemdikbud 2015-2019 dan Renstra Ditjen Dikti Kemdikbud 2015-2019 sebagai
pedomannya.

Rencana Strategis ISI Denpasar merupakan penjabaran visi dan misi ISI Denpasar dalam 5 (lima) tahun ke
depan yang dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan berbagai program dan rencana
kerja setiap tahun oleh seluruh satuan organisasi di lingkungan ISI Denpasar.

Proses merumuskan Renstra ini dilakukan dengan langkah-langkah-langkah manajemen strategis. Setelah
ditetapkan visi dan misi langkah selanjutnya mengadakan analisis lingkungan stratejik secara komprehensif,
berstruktur dan sistematis dengan mengadakan pencermatan lingkungan internal (PLI) dan pencermatan
lingkungan eksternal (PLE). Pencermatan lingkungan pada dasarnya adalah mengadakan identifkasi
Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Oportunities), dan Ancaman (Threats) disingkat
KKPA/SWOT meliputi sumberdaya (dosen, pegawai administrasi, mahasiswa, dana, prasarana-sarana),
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan manajemen.

Renstra ISI Denpasar tahun 2010-2014 berdasarkan analisis SWOT telah diperoleh berbagai asumsi-
asumsi strategis pengembangan, dari berbagai pertimbangan telah dipilih dan ditetapkan 5 (lima) strategi
pengembangan yaitu: (1) peningkatan input, proses, dan output pendidikan yang bermutu, berdaya saing
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; (3) pengembangan sistem
penjaminan mutu akademik dan non akademik agar mampu menghasilkan sistem pendidikan yang bermutu
untuk memenuhi kebutuhan stakeholder; (4) peningkatkan kapasitas tata kelola dan sumber daya; dan (5)
peningkatkan kerja sama di  berbagai bidang dengan berbagai pihak, di dalam dan di luar negeri guna
meningkatkan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Setiap strategi pengembangan dijabarkan lebih lanjut ke dalam format Rencana Strategis (RS), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahunan
(PPST).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra ISI Denpasar 2010-2014 telah ditetapkan 5
(lima) kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman,
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pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi ISI Denpasar.
Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Renstra ISI Denpasar 2010-2014 menetapkan 56 (lima puluh
enam) program.
Cara mencapai tujuan dan sasaran Renstra ISI Denpasar berpedoman pada kebijakan dan program sebagai
berikut.

a. Kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dilaksanakan melalui 9 program/kegiatan
untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis.

b. Kebijakan penataan, proses, relevansi dan kualitas proses pembelajaran dilaksanakan melalui 13
(dua puluh empat)  program  untuk mencapai 9 (sembilan)  sasaran strategis.

c. Kebijakan peningkatan governace, akuntabilitas, pengelolaan pendidikan dilaksanakan melalui 19
(sembilan belas) program untuk mencapai 18 (delapan belas) sasaran strategis.

d. Kebijakan peningkatan dan pengembangan kerja sama tridharma dengan berbagai pihak
dilaksanakan melalui 4 (empat) program untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis.

Berikut ini disajikan tujuan strategis ke dalam program sasaran strategis  dan indikator kinerja Renstra ISI
Denpasar 2010-2014 sebagai berikut.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis kondisi obyektif lingkungan internal dan ekternal termasuk
masukan dari stakeholder, telah ditetapkan sasaran-sasaran, program dan kebijakan, secara garis besar
diuraikan dalam renstra di bawah ini.

1. Peningkatan input, proses, dan output pendidikan yang bermutu, berdaya saing dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat.
Sasaran
a. Teringkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan.
b. Tertingkatnya mutu peroses pembelajaran
c. Terselenggaranya  pelayanan perpustakaan secara efektif dan efisien.
d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
e. Terwujudnya lulusan yang bermutu, memiliki daya saing di pasar kerja
f. Tertingkatnya prestasi dan mutu kegiatan kemahasiswaan
g. Terwujudnya kemampuan mahasiswa mengembangankan usaha secara mandiri.
h. Tertampungnya mahasiswa baru yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.
i. Terwujudnya kesejahtraan mahasiswa.
j. Terwujudnya pembinaan mahasiswa dalam organisasi.

2. Peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat.
Sasaran :
a. Tertingkatnya kuantittas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masayarakat.
b. Tertingkatnya jumlah publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
c. Terselenggaranya inventarisasi kepemilikan karya intelektual tradisional
d. Terselenggaranya pendaftaran Hak atas Kekayaan Inteletual (HAKI)

3. Pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik agar mampu menghasilkan
sistem pendidikan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan stakeholder
Sasaran :
a. Tersusunnya pegembangan sistem penjaminan mutu.
b. Terwujudnya implementasi sistem penjaminan mutu.
c. Terselenggaranya evaluasi dan monitorinag sistem penjaminan mutu.
d. Terwujudnya sistem penjaminan mutu di institusi dan program studi.

4. Peningkatkan kapasitas tata kelola dan sumber daya
Sasaran :
a. Terselenggaranya sistem informasi SDM
b. Teselenggaranya sistem informasi keuangan
c. Terselenggaranya sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana
d. Terselengaranya sistem teknologi informasi komunikasi yang terpadu
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e. Terwujudnya kualitas, kenyamanan, ketentraman kampus
f. Tertingkatnya penerimaan dana masyarakat

5. Peningkatkan kerja sama di  berbagai bidang dengan berbagai pihak, di dalam dan di luar negeri guna
meningkatkan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran :
a. Terwujudnya kerja sama pada tingkat nasional, regional,internasional di bidang tridharma
b. Tercapainya peningkatan jejaring kerja sama internasional

A.5. Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran institut

Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program dilakukan melalui tahapan manajemen
stratejik adalah suatu cara mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi
garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen stratejik
adalah meningkatkan kualitas organisasi; efisiensi penganggaran; penggunaan sumberdaya; kualitas
evaluasi program dan pemantauan kinerja, serta kualitas pelaporan.

Tahapan pertama, Visi ISI Denpasar “Pada Tahun 2020 menjadi Pusat Unggulan (Centre of Excellence)
Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Universal” adalah pernyataan tentang suatu gambaran
masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan. Pernyataan ini memberikan petunjuk
kearah mana kita menuju dan seperti apa keadaan yang kita inginkan. Pernyataan visi menunjukkan
perubahan yang dikehendaki pada waktu yang ditentukan, sehingga pernyataan ini menjadi sangat efektif
dalam pemberdayaan masing-masing bagian organisasi, termasuk staf yang ada didalamnya. Visi ini akan
sangat mendukung pelaksanaan pencapaian misi organisasi.

Tahapan kedua, untuk mewujudkan misi tersebut di atas, pencapainnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi
yaitu : (1) menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan dan
mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan nusantara agar memiliki daya saing dalam
pencaturan global; (2) meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung
pendidkan dan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi; (3) mengembangkan kerja sama antar
lembaga secara berkelanjutan; dan (4) memantapkan organisasi Institut dalam mencapai kinerja yang
optimal untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan.

Misi ISI Denpasar adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai di masa mendatang oleh semua
pihak yang berkepentingan dalam organisasi, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatunya
untuk mencapai visi organisasi. Misi yang jelas akan sangat membantu dalam pencapaian hasil yang efektif,
bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasaan masyarakat, termasuk juga di dalamnya efisiensi
penggunaan anggaran. Misi organisasi merupakan pondasi penyusunan perencanaan stratejik. Pernyataan
misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar
berdirinya organisasi, pernyataan misi ini harus : (1) menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap
penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan; (2) secara eksplisit
mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan
untuk mencapainya; (3) mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti
organisasi.

Tahapan ketiga, menetapkan tujuan atau implementasi pernyataan misi merupakan hasil akhir yang akan
dicapai waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan
fungsi ISI Denpasar secara kolektif dan memberikan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok organisasi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan
arah semua program dan aktivitas ISI Denpasar dalam melaksanakan misinya. Tujuan akan mengarahkan
per

Untuk memperoleh tujuan stratejik dilakukan analisis stratejik dengan mengadakan pencermatan lingkungan
internal (PLI) dan pencermatan lingkungan eksternal (PLE). PLI pada dasarnya adalah melakukan
identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas
organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang ada, yang dikelompokkan atas
hal-hal yang merupakan kekuatan (strengths), dan kelemahan (weaknesses) organisasi dalam rangka
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mewujudkan tujuan dan sasarannya. PLE adalah melakukan identifikasi terhadap kondisi lingkungan diluar
organisasi, yang dapat terdiri atas lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya dan politik, ekologi dan
keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunities) dan tantangan
(threats) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Identifikasi PLI dan PLE disimpulkan lingkungan yang relevan dengan visi dan misi menjadi kesimpulan
asumsi faktor internal (KAFI) dan kesimpulan asumsi faktor eksternal (KAFE). Beberapa kesimpulan KAFI
dan KAFE dibobot dan diberi rating sehingga diperoleh Urutan Asumsi dan Pilihan Stratejik (ASAP). Pada
tahap ASAP ini temuan yang dalam Asumsi Stratejik Pilihan harus dievaluasi dan dianalisis dengan matriks
SWOT sehingga diperoleh Asumsi SO, WO, ST dan WT, selanjutnya ditetapkan menjadi faktor kunci
keberhasilan untuk dipilih sebagai tujuan stratejik

Tahapan keempat, menetapkan Sasaran merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui
tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Sasaran fokusnya pada action yaitu disamping
berupa kegiatan yang bersifat spesifik, terukur dan dapat diwujudkan, orientasi pada hasil, ada ketentuan
waktu (specific, measurable, attainable, result oriented, time bound atau disingkat SMART).

Sasaran yang mengungkapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek yang
membuat organisasi dimaksud dapat berhasil. Dan keberhasilan organisasi diukur dengan kesesuaian
tujuan jangka panjang dengan Critical Strategic Issue (CSI), sehingga dengan demikian tercapai pulalah misi
organisasi.

A.6. Deskripsi SWOT Kesimpulan Komponen A
1. Kekuatan (Strengths)

a. Visi dan misi ISI Denpasar telah ditetapkan dalan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 08 Tahun 1986 Tentang Statuta ISI Denpasar, dirumuskan berdasarkan komitmen
pimpinan dan melibat-kan civitas akademika. Pada tahun 2014 Senat ISI Denpasar telah
menetapkan rumusan Visi ISI Denpasar lebih ringkas, jelas dan strategis

b. Visi dan misi ISI Denpasar telah dijabarkan ke dalam rencana strategis yang disusun melalui
tahapan-tahapan manajemen stratejik, dari berbagai pertimbang telah dipilih dan ditetapkan
strategi pengembang-an serta sasaran pencapaiannya.

c. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pencapaian telah disosialiasikan kepada civitas akadmeika dan
pimpinan satuan organisasi yang dipakai sebagai pedoman penyusunan program tahunan
satuan organisasi di lingkungan ISI Denpasar

d. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pencapaian dipakai sebagai pedoman pengendalian organisasi
secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan tercapai.

2. Kelemahan (Weaknesses)
a. Pimpinan satuan organisasi  belum optimal menyusun program kerja berpedoman pada visi,

misi, dan sasaran.
b. Terbatasnya anggaran rencana operasional tahunan tidak seluruhnya mendapat alokasi dana.

Dengan tingkat pembiayaan yang begitu rendah sulit mewujudkan visi dan misi.

3. Peluang (Opportunities)
a. Perguruan tinggi seni memiliki peran dan fungsi  dalam proses yang berkaitan dengan upaya

mengembangkan individu yang berperan positif di tengah masyarakat dan budayanya.
b. Seni diyakini mampu sebagai penggerak utama dalam membangun karakter bangsa, melalui

pendidikan untuk membangun “pondasi maya” sehingga menghasilkan insan Indonesia yang
memiliki jatidiri (identitas) dan kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia

c. Seni budaya memiliki daya saing dan “derajat dan nilai jual” baik tingkat nasional maupun
global dengan sentuhan substantif seni-budaya tidak hanya menciptakan manusia pintar, tetapi
juga membentuk peribadi yang berbudaya.

d. Pengembangan seni-budaya terbuka luas bagi perguruan tinggi seni dan terbukanya
kesempatan bagi ISI Denpasar berperan dalam masyarakat internasional seiring dengan
perhantian dunia terhadap seni-budaya.

4. Ancaman (Threats)
a. Tuntutan masyarakat semakin meningkat, sehingga ISI Denpasar berkewajiban untuk

menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu mandiri dalam pergaulan masyarakat
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dunia, berperan aktif dalam mengendalikan perubahan seni dan budaya, menghasilkan karya
yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa, serta berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan bangsa.

b. Masuknya pengaruh budaya asing tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
c. Sikap masyarakat yang belum maksimal melestarikan seni-budaya.
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Komponen B.  Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

B.1. Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok ISI Denpasar sebagai perguruan tinggi seni negeri memiliki
dukungan sumberdaya manusia baik.  Jumlah seluruh sumber daya manusia sebanyak 334 orang terdiri dari
tenaga pendidikan (dosen) sebanyak 205 orang dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi,
laboratorium, teknisi, tenaga fungsional lainnya) sebanyak 129 orang. Secara umum telah melaksanakan
tugas pokok sesuai dengan uraian jabatan masing-masing.

Jumlah dosen tetap didistribusikan ke dalam dua fakultas dan satu program pascasarjana secara rinci
memiliki homebase di sepuluh program studi S1, dua progrm studi D-IV dan satu program studi
pascasarjana (S2). Sejumlah dosen disamping memiliki tugas pokok tridharma mendapat tugas sebagai
dosen yang diberi tugas tambahan antara lain sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan,
Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi, dan Kepala Unit Pelayanan
Teknis (UPT). Sedangkan tenaga kependidikan memiliki tugas dibidang administrasi untuk melayani
kegiatan tridharma perguruan tinggi di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, keuangan, umum,
studio disebarkan dalam dua biro, lembaga, UPT, dan studio/ Laboratorium.

Tata pamong di lingkungan ISI Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
125/O/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) ISI Denpasar dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Statuta ISI Denpasar. Dalam melaksanakan tugas masing-masing
personil berpedoman pada Pedoman Rincian Unit Kerja dan Uraian Jabatan  yang ditetapkan oleh Rektor
ISI Denpasar.

Dengan diterbitkannya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi sebagai petunjuk pelaksanaannya secara mendasar akan mempengaruhi tata kelola perguruan tinggi
negeri dimasa mendatang. Untuk itu Rektor ISI Denpasar telah mengajuan usul penataan OTK ISI Denpasar
kepada Dirjen Dikti Kemdikbud dengan surat Nomor 1055 /IT5.5/OT/2014 tanggal 17 April 2014.

B.2. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Sistem kepemimpinan yang dilaksanakan oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI
Denpasar dalam melaksanakan tugasnya telah ditetapkan dalam BAB X OTK ISI Denpasar. Dalam OTK ISI
Denpasar telah dirumuskan secara garis besar mengenai tata hubungan kerja. Dengan rumusan tersebut
bahwa setiap pejabat di lingkungan ISI Denpasar dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk melakukan
hubungan kerja dengan menerapkan perinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi (KIS) baik di lingkungan ISI
Denpasar maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Tata hubungan kerja dimaksud adalah hubungan kerja antara seorang pejabat/petugas dengan
pejabat/petugas lain didalam pelaksanaan tugas/ pekerja-an yang dilakukan secara tertata, teratur dan
bersistem berdasarkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsi mutlak diperlukan adanya keserasian dan kesinambungan hubungan kerja pejabat/petugas
yang relevan. Agar setiap pejabat/petugas dapat melakukan hubungan kerja yang serasi, kiranya perlu
dipahami jenis-jenis hubungan kerja yang umum terdapat pada setiap organisasi. Hubungan kerja yang
dimaksud dibatasi pada hubungan kerja yang bersifat administrasi/manajerial, terutama yang menyangkut
hubungan kerja antar pejabat di lingkungan ISI Denpasar.

Agar hubungan kerja antara seorang pejabat/petugas dengan pejabat/ petugas lainnya, baik di dalam
maupun di luar lingkungan ISI Denpasar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, setiap pejabat di
lingkungan ISI Denpasar harus mengetahui bentuk atau jenis hubungan kerja yang mungkin diterapkan.

Jenis-jenis dan bentuk hubungan kerja antara lain :
1. Hubungan kerja hirarkhis adalah hubungan kerja antara pihak atasan dan bawahan yang berupa

pemberian perintah dari atasan dan penyampaian pertanggungjawaban dari bawahan. Hubungan
kerja ini biasanya disebut hubungan kerja komando.
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Hubungan kerja hirarkhis tersebut di atas terjadi antara :
a. Rektor dengan para Pembantu Rektor;
b. Rektor dengan para Kepala Biro;
c. Rektor dengan para Dekan Fakultas;
d. Rektor dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
e. Rektor dengan para Kepala UPT;
f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dengan Kepala Bagian di lingkungan Biro

Administrasi Umum dan Keuangan;
g. Kepala Biro Administrasi  Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama dengan Kepala Bagian di

lingkungan Biro Administrasi Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
h. Dekan Fakultas dengan para Pembantu Dekan dilingkungannya;
i. Dekan Fakultas dengan Ketua Jurusan di lingkungannya;
j. Dekan Fakultas dengan Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungannya;
k. Ketua Jurusan dengan Kepala Laboratorium/Studio di lingkungannya;
l. Ketua Jurusan dengan Sekretaris Jurusan di lingkungannya;
m. Ketua LP2M dengan Sekretaris LP2M;
n. Ketua LP2M dengan Kepala Pusat di lingkungan LP2M;
o. Ketua LP2M dengan Kepala Bagian Tata Usaha LP2M;
p. Kepala UPT dengan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT di lingkungannya;
q. Kepala Bagian pada BAUK dengan Kepala Subbagian di lingkungannya;
r. Kepala Bagian pada BAAKK dengan Kepala Subbagian di lingkungannya;
s. Kepala Bagia Tata Usaha Fakultas dengan Kepala Subbagian di lingkungannya;
t. Kepala Bagian Tata Usaha LP2M dengan Kepala Subbagian di lingkungannya.

2. Hubungan kerja direktif adalah hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi atau pejabat
yang disatu pihak berupa wewenang dan kewajiban untuk memberi bimbingan, pengarahan,
pertimbangan, saran, atau nasehat serta pengawasan melekat (built of control) dalam bidang
hirarkhis tertentu, sedangkan di lain pihak berupa kewajiban melaksanakan bimbingan, pengarahan,
pertimbangan, saran, atau nasehat tertentu. Hubungan kerja direktif terjadi antara :
a. Pembantu Rektor I dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja

Sama;
b. Pembantu Rektor I dengan Pembantu Dekan I Fakultas;
c. Pembantu Rektor I dengan Kepala UPT;
d. Pembantu Rektor I dengan para dosen di lingkungan ISI Denpasar
e. Pembantu Rektor II dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
f. Pembantu Rektor II dengan Pembantu Dekan II  Fakultas;
g. Pembantu Rektor III dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja

sama
h. Pembantu Rektor III dengan Pembantu Dekan III Fakultas
i. Kepala Biro Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dengan

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Kepala Bagian Tata Usaha LP2M, Kepala Sub Tata Usaha
UPT

j. Pembantu Dekan I Fakultas dengan Ketua Jurusan di lingkungannya.
k. Pembantu Dekan I dengan Kepala Laboratorium/Studio
l. Pembantu Dekan I dengan dosen di lingkungan Fakultas yang bersangkutan
m. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dengan Kepala Bagian Tata Usaha

Fakultas yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
n. Perlu dikemukakan bahwa bagi pejabat pimpinan yang kepadanya diberikan wewenang untuk

melakukan membinaan sehari-hari (para Pembantu Rektor/Pembantu Dekan) terhadap
suatu satuan organisasi, hubungan kerja pejabat pimpinan tersebut dengan satuan organisasi
dimaksud selain hubungan direktif juga hubungan hirarkhis, karena pejabat tersebut bertindak
atas nama Rektor atau Dekan, seperti contoh Pembantu Rektor II dengan Kepala Biro
Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Dekan II dengan Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas sesuai dengan bidangnya.

3. Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi atau pejabat
berkedudukan tidak setingkat, tetapi mempunyai bidang kerja sama.Hubungan kerja fungsional
terjadi antara :
a. Pembantu Rektor I dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja

Sama;
b. Pembantu Rektor I dengan Pembantu Dekan I Fakultas;
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c. Pembantu Rektor I dengan Kepala UPT;
d. Pembantu Rektor I dengan para dosen di lingkungan ISI Denpasar;
e. Pembantu Rektor II dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
f. Pembantu Rektor II dengan Pembantu Dekan II  Fakultas;
g. Pembantu Rektor II dengan Kepala UPT;
h. Pembantu Rektor III dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja

Sama;
i. Pembantu Rektor III dengan Pembantu Dekan III Fakultas;
j. Pembantu Rektor III dengan Kepala UPT;
k. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama dengan Sekretaris LP2M;
l. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dengan Kepala Bagian tata Usaha Fakultas.

4. Hubungan kerja pengawasan adalah hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi atau
pejabat yang disatu pihak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengawasan,
sedangkan di pihak lain pihak kewajiban menerima pengawasan (pengawasan fungsional, bukan
pengawasan melekat/built of control). Hubungan kerja pengawasan terjadi antara semua pejabat
pimpinan dengan pejabat atau petugas bawahan yang bersifat pengawasan melekat.

5. Hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja antara pejabat atau pimpinan satuan organisasi
apapun kedudukan atau bidang kerjanya yang berkepentingan untuk melakukan konsultasi antara
satu dengan yang lain. Hubungan kerja konsultatif terjadi antara semua pejabat yang mempunyai
hubungan kerja hirarkhis dan hubungan kerja fungsional dalam rangka menjalankan Tridharma
Perguruan Tinggi

Meskipun demikian dipandang perlu juga menjabarkan kembali tentang pedoman kerja bagi pejabat
pimpinan di lingkungan  ISI Denpasar sehingga dalam melaksanakan tugasnya haruslah berdasarkan garis
kebijaksanaan dan pedoman kerja Rektor ISI Denpasar, sebagai berikut.

1. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT sebagai pimpinan satuan organisasi
langsung berada di bawah Rektor, dengan demikian pimpinan satuan organisasi tersebut
bertanggungjawab langsung kepada Rektor sedangkan pembinaan pelaksanaan tugas sehari-hari
dilakukan oleh Pembantu Rektor sesuai dengan bidangnya.

2. Dalam melaksanakan tugas, semua pejabat pimpinan dibantu oleh para pimpinan satuan organisasi
di bawahnya seperti Kepala Biro menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala–kepala Bagian, Kepala
Bagian dibantu oleh Kepala-kepala Subbagian.

3. Semua pimpinan satuan organisasi wajib memberikan petunjuk-petunjuk, mengadakan koordinasi
dan pengawasan terhadap tugas-tugas dan tindakan-tindakan para pimpinan satuan organisasi di
bawahnya.

4. Apabila seorang pejabat pimpinan berhalangan melaksanakan tugasnya, atasan pejabat yang
bersangkutan harus menunjuk seorang pejabat untuk mewakilinya sementara dan sedapat mungkin
pejabat yang ditunjuk itu sederajat dengan pejabat yang berhalangan tersebut.

5. Dalam keadaan tertentu seorang pejabat pimpinan satuan organisasi (misalnya seorang Kepala
Bagian) yang menerima tugas langsung dari Rektor (yang bukan atasan langsungnya), ia harus
segera melaporkannya kepada atasan langsungnya (Kepala Biro).

6. Semua pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan
satuan-satuan lainnya di lingkungan ISI Denpasar yang bersangkutan serta dengan publik yang ada
hubungannya dan dilakukan berdasarkan semangat pengabdian dan penuh perhatian.

7. Semua pimpinan satuan organisasi hendaknya selalu mengusahakan agar tercipta hubungan kerja
sama yang harmonis dalam lingkungannya.

8. Semua pimpinan satuan organisasi wajib memberikan laporan kepada Rektor ISI Denpasar, baik
secara berkala maupun insidental, mengenai hasil pelaksanaan kerja dengan segala altivitas dan
perkembangannya, baik yang positif maupun negatif.

9. Untuk meningkatkan efisiensi tugas perlu diadakan pertemuan/rapat dalam lingkungan satuan
organisasi yang bersangkutan secara periodik atau insidental dengan melihat kepentingannya.

Secara umum proses pengalihan (deputizng) dalam praktek kepemimpinan di lingkungan ISI Denpasar
berjalan dengan efektif dan didukung dengan dokumen pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan
organisasi.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI Denpasar
setiap tahun diwujudkan  dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), meskipun pelaksanaan rencana dan
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program berjalan dengan baik, kualitas laporan satuan organisasi belum terdokumentasi dengan baik dan
belum dapat diukur. Diharapkan dimasa mendatang kualitas output kepemimpinan perlu ditingkatkan.

B.3. Partisipasi civitas academica dalam pengembangan kebijakan, serta pengelolaan dan
koordinasi pelaksanaan program.

Tingkat partisipasi civitas akademika ISI Denpasar baik, upaya dilakukan di tingkat institut oleh jajaran
pimpinan  secara periodik dengan menggelar rapat pimpinan lengkap dan pimpinan terbatas untuk
mengevaluasi dan mengkoor-dinasikan rencana program yang telah dan akan dilaksanakan. Melalui rapat
pimpinan kegiatan aspirasi akademika ditampung, digali, dikonsultasikan dan dicarikan solusi secara
proporsional berdasarkan skala prioritas. Rapat pimpinan terbatas diselenggarakan pada level rektor,
pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, kepala biro, dan ketua lembaga. Sedangkan rapat pimpinan
lengkap dengan peserta seluruh pimpinan satuan  organisasi.

Ditingkat fakultas dan satuan organisasi, masing-masing pimpinan melakukan upaya serupa untuk
berdiskusi memberikan dukungan dan masukan terhadap program yang telah dan akan dilaksanakan.
Dosen dan tenaga kependidikan diberi ruang partisipasi untuk menyampaikan masukan sesuai dengan
tugas pokoknya.

Partisipasi mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang produktif dan potensial telah memberikan andil
yang besar dalam mendukung pelaksanaan program ISI Denpasar. Sebagai perguruan tinggi seni hampir
setiap kegiatan, antara lain pagelaran seni, workshop, seminar, pameran, penelitian dan pengabdian
masyarakat yang dilaksanakankan institusi selalu melibatkan partisipasi mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa
akan membantu mahasiswa dalam rangka memperdalam keilmuan dan memperhatikan pengenalan harkat
dan martabat dalam seni-budaya serta kreativitas.

B.4. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring pelaksanaannya sesuai
dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program.

Pengembangan ISI Denpasaar saat ini berpedoman pada Renstra ISI Denpasar 2010-2014, pada tahun
2014 ini Senat ISI Denpasar merumuskan visi lebih singkat dan stratejik, Renstra yang telah disusun dengan
melibatkan seluruh satuan organisasi  yang ada di ISI Denpasar, dijadikan sebagai acuan bagi satuan
organisasi fakultas, biro, lembaga, UPT dalam menyusun program kerja dan penganggaran masing-masing.
Agar program kerja dan penganggaran tahunan  yang ada disetiap satuan organisasi tersebut tidak tumpang
tindih, dikontrol dalam  Rapat Kerja (Raker) yang dilaksanakan setiap tahun.

Dengan demikian, terintegrasinya program-program dan penganggaran  diajukan satuan organisasi di
lingkungan ISI Denpasar dalam program pengembangan. Selain itu juga dilakukan integrasi dalam
manajemen dengan mengakomodasi dan menyelaraskan kebutuhan antar satuan organisasi dalam
implementasinya dihadapkan pada kondisi bahwa program-program tersebut belum  didukung oleh proses
perencanaan dan penganggaran yang memadai oleh satuan organisasi, mengakibatkan capaian kinerja
yang tidak maksimal baik di tingkat satuan organisasi maupun institut. Ketidakselarasan antara kegiatan
pengembangan dan program ini tentu membuat capaian dan kinerja institusi belum terukur.

Untuk mengatasi persoalan tersebut secara periodik diadakan rapat pimpinan terbatas dan pimpinan
lengkap telah memberikan dampak positif dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, dan koordinasi
pelaksanaan program dengan demikian pimpinan satuan organisasi merespon dengan cepat dalam
pengambilan keputusan.

B.5. Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan.

Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kepemimpinan, sejumlah langkah telah dilaksanakan yakni
dengan mengembangkan dan menggunakan sejumlah sistem informasi online baik yang dikembangkan oleh
ISI Denpasar maupun oleh Kemdikbud. ISI Denpasar telah mengembangkan sistem informasi akademik
(SIA) sedangkan Kemdikbud telah mewajibkan melaksanakan sistem pelaporan menggunakan Aplikasi yang
terdiri : Aplikasi  EMSA (Evaluasi Monitoring Satuan Anggaran), Aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi
Pengguna Anggaran), dan Aplikasi SIMAKBMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN).
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Dalam rangka merancang sistem informasi di lingkungan ISI Denpasar yang telah di atasi adalah
mengembangkan layanan administrasi berbasis TI dalam mengantisipasi peningkatan volume data yang
harus dikelola. Bentuk struktur organisasi ISI Denpasar sedikit berbeda dengan perguruan tinggi yang
memiliki pola 2 biro (contoh diantaranya ISI Yogyakarta, Undiksha dan perguruan tinggi lainnya).
Perbedaannya bahwa ISI Denpasar tidak memiliki unit kerja yang menangani layanan sistem informasi yaitu
Biro/Bagian/Subagian Sistem Informasi yang memiliki tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data
serta layanan informasi seperti dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang disebutkan di atas.

Disamping struktur organisasi untuk meningkatkan pelayanan administrasi secara berkesinambungan
dipandang perlu memantapkan prisip-prinsip manajemen dalam rangka mewujudkan peningkatan layan
administrasi  di tingkat institut, fakultas dan program studi. Meningkatnya layanan administrasi akan
memberikan dampak untuk untuk mempersiapkan evaluasi internal dan eksternal dalam mendukung menata
peningkatan akuntabilitas institusi dalam rangka akreditasi institusi, yang bertujuan terutama untuk menilai
dan memberikan jaminan mutu perguruan tinggi (quality assessment and assurance),

Dalam rangka menyongsong era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dirasakan begitu cepat
perubahannya terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan mengharuskan tersedianya dukungan
sumber daya yang memadai. Sehubungan dengan itu, berbagai upaya penataan dan pengembangan sistem
informasi manejeman perlu dilakukan dengan mengembangan sistem informasi manajemen (SIM) yang
efektif dan efisien dengan memanfaatkan kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana
pendukung.

SIM yang dikembangkan untuk penyediaan jasa layanan secara elektronis yang terintegrasi dan
terkoordinasi akan bermanfaat bagi civitas akademika dan stakeholder lain yang terkait. Dengan demikian
akan dengan mudah mengakses informasi secara online dan memperoleh layanan yang cepat dengan
media elektronik. Hal ini akan mampu menggerakkan produktivitas kerja pada semua bidang karena sistem
feedback elektronik akan menjadi informasi sangat mudah untuk diketahui. Kualitas pengambilan keputusan
menjadi lebih baik dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memperbesar
kapasitas organisasi. Apabila diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkan SIM yang  akurat
akan  mendapatkan data dan informasi dengan mudah dan cepat, maka satuan organisasi akan selalu siap
dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan. Oleh karena itu SIM seyogianya dilakukan secara
berkala untuk memperbaharui atau memutakhirkan data dan informasi.

Sejak tahun 2006 ISI Denpasar telah menggunakan program sofware Sistem Informasi Akademik (SIA)
untuk mendukung proses pembelajaran di di lingkungan ISI Denpasar. Program SIA telah dirasakan manfaat
dan keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka yang menggunakan fasilitas tersebut sebagai
bagian dari rencana kerja meningkatkan proses pembelajaran.

ISI Denpasar telah mengalami kecendrungan untuk memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan
dalam melakukan manajemen semua komponen yang terintegrasi dalam lingkungan akademik. Semua itu
dilakukan untuk suatu proses menuju transparansi, akuntabilitas, kemudahan dan kecepatan akses
informasi, efektivitas pelayanan untuk civitas akademika dan publik serta efisiensi manajemen pendidikan.
Perubahan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi bukan hanya telah terjadi pada perguruan
tinggi luar negeri tetapi juga telah diterapkan di beberapa perguruan tinggi di  Indonesia.

Mengingat begitu banyak manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi, khususnya pada bidang
pendidikan maka banyak lembaga pendidikan yang berusaha sejak dini mempersiapkan semua infrastruktur
dan sistemnya untuk mengimplementasikan suatu proses bisnis yang berbasiskan pada teknologi informasi.

Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh ISI Denpasar kepada para mahasiswa dan masyarakat luas
semakin hari dituntut ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu ISI Denpasar melalui UPT. Pusat Komputer
dan Bagian Akademik membangun sistem informasi akademik untuk mewujudkan pelayanan di bidang
akademik yang lebih cepat, tepat dan akurat dan sangat mendukung efisiensi dan efektivitas pimpinan
dalam pengambilan keputusan.

B.6. Evaluasi program dan pelacakan lulusan.

Untuk mengukur program dan kinerja satuan organisasi ISI Denpasar mengadakan evaluasi secara reguler
setiap tiga bulan melalui rapat pimpinan terbatas dan rapat pimpinan lengkap di tingkat institut. Ditingkat
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satuan organisasi rapat rutin dilaksanakan setiap saat jika terdapat hambatan dalam melaksanakan
kegiatannya. Dengan cara ini kelemahan dan kekurangan program, kegiatan segera dapat diatasi. Setiap
akhir tahun masing-masing satuan organisasi wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja
Satuan Organisasi (LAKIP).
Salah satu cara untuk dapat mengetahui sejauh mana kiprah lulusan ISI Denpasar di masyarakat adalah
melalui implementasi Tracer Study. ISI Denpasar telah melaksanakan Tracer Study sebanyak 2 kali yaitu
tahun 2012 dan tahun 2013 bagi alumni yang telah lulus 2 tahun terakhir.

Adapun tujuan diselenggarakan Tracer Study :
1. untuk mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran mengenai penilaian terhadap aspek

pembelajaran, proses pembelajaran, serta fasilitas dan sarana pembelajaran selama kuliah di
ISI Denpasar;

2. untuk mendapatkan informasi pekerjaan pertama mengenai waktu tunggu, sumber informasi
tentang pekerjaan, dan proses seleksi selama memperoleh pekerjaan setelah lulus;

3. untuk mendapatkan informasi pekerjaan saat ini mengenai relevansi kurikulum, kesesuaian
pekerjaan, sektor usaha, dan jabatan pekerjaan saat ini;

4. untuk dipakai sebagai pedoman bagi ISI Denpasar dalam mengembangkan mekanisme
pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (recognicaton of prior learning) atau kekayaan
pengalaman yang dimiliki oleh alumni.

Intrumen Tracer Study menggunakan kuesioner inti yang disiapkan oleh I-MHere Ditjen Dikti Kemdikbud.
Pertanyaan inti berkaitan dengan tujuan dari Tracer Study untuk mendapatkan informasi terhadap penilaian
pada aspek pembelajaran, proses pembelajaran, fasilitas dan sarana pembelajaran, pekerjaan pertama, dan
pekerjaan saat ini.

Kuesioner yang ditetapkan dikelompokan dalam 5 (lima) faktor diukur dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator
variabel yaitu :

1. penilaian terhadap aspek pembelajaran, diukur dengan indikator variabel kesempatan untuk
berinteraksi dengan dosen di luar jadwal kuliah, pembimbing akademik, kesempatan berpartisipasi
dalam proyek riset, kondisi umum belajar mengajar, dan kesempatan memasuki serta menjadi
bagian dari jejaring ilmiah;

2. penilaian terhadap proses pembelajaran diukur dengan indikator variabel kinerja dosen,
pembelajaran di kelas, magang, kerja lapangan, praktikum, pengabdian masyarakat, pelaksanaan
riset, penulisan karya tulis, karya seni, organisasi kemahasiswaan, kegiatan ekstrakurikuler, serta
rekreasi dan olah raga;

3. penilaian terhadap fasilitas dan sarana pembelajaran diukur dengan indicator variabel layanan
pepustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, modul belajar, ruang belajar, laboratorium/studio,
akomodasi, kantin, pusat kegiatan mahasiswa dan fasilitasnya, ruang rekreasi dan fasilitasnya,
fasilitas layanan kesehatan, dan pelayanan administrasi akademik;

4. pekerjaan pertama sejak lulus diukur dengan indikator variabel waktu tunggu sebelum memperoleh
pekerjaan pertama tersebut, sumber informasi tentang pekerjaan tersebut, dan proses seleksi dalam
memperoleh pekerjaan.

5. pekerjaan saat ini diukur dengan indikator variabel apakah alumni saat ini sudah bekerja?, lokasi
pekerjaan saat ini, relevansi kurikulum program studi dengan pekerjaan saat ini, kesesuaian
okupasi/jabatan saat ini dengan jenjang pendidikan, wirausaha, sektor usaha pekerjaan saat ini,
status badan hukum organisasi tempat alumni bekerja, dan jabatan/jenjang pekerjaan saat ini.

Kesimpulan secara singkat dari 5 faktor kuesiener yang ditanyakan yang paling penting untuk dilacak adalah
faktor memperoleh pekerjaan setelah lulus. Tracer study tahun 2012 dari 128 responden bahwa 8 orang
(6,25%) memperoleh pekerjaan setelah 2 tahun, sebanyak 15 orang (11,71%) memperoleh pekerjaan antara
1-2  tahun, sebanyak 24 orang (18,75%) memperoleh pekerjaan antara 6 bulan -1 tahun, sebanyak 30 orang
(23,44%) memperoleh pekerjaan antara 3-6 bulan, dan sisanya sebanyak 51 orang (39,80%) memperoleh
pekerjaan setelah kurang dari 3 bulan. Tracer study tahun 2013 keseimpulannya bahwa lulusan memperoleh
pekerjaan dari 70 orang alumni yang memperoleh pekerjaan kurang dari 3 bulan setelah lulus sebanyak
35,90%.

Sebelumnya tahun 2012 penelusuran jejak lulusan/alumni yang dilakukan sebagai salah satu syarat
kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dilakukan secara
seporadis belum menggunakan kreteria metodologi saintific dari segi desain, populasi, serta instrumen,
sehingga masih sangat rendah validitasnya. Selanjutnya pemanfaatan informasi yang diperoleh belum dapat
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digunakan sebagai gambaran mewakili lulusan ISI Denpasar mengenai perkembangan pencarian kerja,
serta untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas di lingkungan masing-masing program studi.

Tracer Study salah satu cara untuk memperoleh informasi yang berharga mengenai hubungan antara
pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku
kepentingan (stakeholder), dan kelengkapan bagi akreditasi untuk pendidikan tinggi. Secara umum hasil
tracer study menunjukan hasil yang cukup baik.

ISI Denpasar memandang perlu setiap tahun menetapkan program Tracer Study untuk membantu program
Kemdikbud dalam rangka memetakan dan menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang
diperoleh oleh perguruan tinggi.

B.7. Perencanaan dan pengembangan program, dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal dan
eksternal.

Dalam menyusun perencanaan dan pengembangan program stratejik, ISI Denpasar berdasarkan hasil
evaluasi diri yang dijabarkan dalam Renstra. Sebagaimana yang disampaikan di bagian awal bahwa tingkat
capaian program yang ditetapkan senantiasa dievaluasi dalam forum  rapat pimpinan baik tingkat institut,
tingkat fakultas, tingkat lembaga yang dilaksanakan secara periodik. Disamping itu hasil evaluasi diperoleh
dari audit eksternal (Insperktorat Jenderal Kemdikbud, BPKP) dan melalui audit internal yaitu Satuan
Pengawasan Internal (SPI) dan Pusat Penjaminan Mutu.

Hasil audit eksternal selalu dipakai rujukan untuk mengevaluasi rencana dan program, rekomendasi hasil
audit eksternal segera ditindaklanjuti sehingga kesalahan dalam teknis dan administrasi segera diperbaiki
dan sebagai rujukan untuk pelaksanaan program berikutnya. Hasil audit internal sebagai rekomendasi untuk
merencanakan lebih baik perencanaan dan program tahun berikutnya, dimana hasil kinerja sasaran mutu
yang masih belum memenuhi target dijadikan sebagai perioritas program untuk mencapai program
berikutnya.

B.8. Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa.

Evaluasi program tehadap pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, yang diukur kualitas
output dari proses akademik yang dilakukan setiap akhir semester memiliki dampak :

1. menghasilkan capaian kinerja dosen dalam proses pembelajaran;
2. meningkatkan prestasi akademik mahasiswa;
3. meningkatkan kinerja dosen selaku pembimbinag akademik (PA);
4. meningkatkan waktu penyelesaian penyusunan tugas akhir mahsiswa;

B.9. Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi (misalnya kajian kurikulum,
monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen dan penguji eksternal).

Pengelolaan mutu secara internal di tingkat program studi dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi,
tujuan, dan sasaran program studi. Upaya secara periodik setiap semester yang ditempuh adalah
melaksanakan rencana mutu yang sesuai dengan sistem manajemen mutu institut untuk mengevaluasi
kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran yang meliputi persiapan kuliah, pelaksanaan perkuliahan,
ujian, evaluasi prestasi akademik mahasiswa, tugas akhir karya seni/skripsi, evaluasi dosen, wisuda dan
alumni.

Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh program studi untuk memperbaiki kekurangan yang
masih ada dalam rangka meningkatkan capaian sasaran mutu dan rencana mutu yang telah ditetapkan.
Hasil tindak lanjut tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal di semester berikutnya.

Evaluasi kurikulum berupa peninjauan kembali kurikulum dalam kurun waktu lima tahun ini mengalami sekali
perubahan yaitu pada akhir tahun 2012 dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Penerapan KBK ini sebagai tindak lanjut dari keinginan pengguna terhadap lulusan agar dapat memiliki daya
saing di pasar kerja.
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Evaluasi proses belajar mengajar mengajar melalui kuesioner pembelajaran juga telah dilakukan pada tahun
2013.. Sistem monitoring ini pada awalnya masih bersifat manual dengan membagikan kuesioner pada
mahasiswa pada akhir perkuliahan atau pada saat ujian akhir semester.

Evaluasi sistem penyusunan skripsi oleh mahasiswa juga telah dilakukan dengan terbentuknya SOP
Penyusunan Tugas Akhir. Selanjutnya pada akhir semester, tim penjaminan mutu program studi
mengevaluasi nilai indeks pembelajaran untuk dosen sebagai hasil kuesioner, nilai indeks semester dosen
yang diperoleh dari nilai rata-rata hasil perkuliahan seluruh mata kuliah yang diajarkan oleh setiap dosen
dan presentasi kehadiran dosen dalam perkuliahan selama satu semester.

Hasil evaluasi dilaporkan ke pihak program studi dan oleh tingkat program studi ditindaklanjuti dengan
melakukan sosialisasi hasil pembelajaran pada dosen dan mahasiswa. Selain itu hasil jaminan mutu juga
disampaikan pada saat monitoring evaluasi internal.

B.10. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga.

Penjaminan Mutu ditingkat Institut di ISI Denpasar dikoordinir Pusat Penjaminan Mutu pada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Sedangkan di masing-masing fakultas dibentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) bertanggung jawab
langsung kepada Dekan. Masing satuan organisasi memiliki hubungan koordinasi dan fungsional.

B.11. Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa.

Dampak nyata yang dihasilkan dari proses penjaminan mutu bagi pengalaman dan mutu belajar mahasiswa
sebagai berikut :

1. dosen mempersiapkan diri membuat kontrak perkuliahan yang sesuai dengan SAP dan disepakati
bersama dengan mahasiswa;

2. jumlah pertemuan dilaksanakan sesuai dengan kontrak perkuliahan;
3. dosen mempersiapkan perangkat perkuliahan/praktek  sesuai mata kuliah yang diampunya;
4. dosen menyusun materi perkuliahan sesuai kisi-kisi dan menyusun soal UTS dan UAS sesuai

dengan SAP dan konrak perkuliahan yang telah disepakati;
5. dosen selalu meningkatkan kualitas proses pembelajaran;
6. dosen menyetor nilai secara online sesuai jadwal perkuliahan.

B.12. Metodologi baku mutu (benchmarking).

Dengan berkembangnya sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMTN) diseluruh perguruan tinggi, ISI
Denpasar telah melakukan pejaminan mutu melalui perbaikan standar mutu dan prosedur. Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud pada tahun 2010 telah meneribitkan Buku Sistem Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berisi tentang penjaminan mutu internal dan  eksteranl (akreditasi) serta
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Buku ini memberi inspirasi pengelolaan tentang implementasi
SPM-PT dalam rangka meningkatkan mutu ISI Denpasar, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya
pengembangan daya saing.

Buku SPM-PT ini dipakai sebagai rujukan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal
dan eksternal yang didorong adanya kebutuhan internal di lingkungan ISI Denpasar.

B.13. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan.

Dalam rangka membangun organisasi memenuhi perinsip Good University Governance (GUG) dan
pencapaian visi dan misi, ISI Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya mengadakan evaluasi dan
refleksi secara aktif melalui rapat pimpinan, rapat kerja, dan audit internal terhadap kinerja institut dan kinerja
satuan organisasi.  Audit dilakukan melihat bagaimana pranata atau aturan yang telah ditetapkan, misalnya
dibidang kepegawaian apakah rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan telah dilakukan
berdasarkan peraturan yang berlaku, dibidang keuangan apakah pengelolaan keuangan dan sistem
akuntansi yang telah dilaksanakan memenuhi standar akuntasi keuangan yang berlaku.
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B.14. Evaluasi internal yang berkelanjutan.

Evaluasi internal yang diselenggarakan dalam proses pembelajaran dengan mengadakan monitoring secara
berkelanjutan tentang presensi kehadiran mahasiswa dan dosen, materi perkuliahan yang disajikan dalam
kuliah, pengguna-an ruang kuliah, penilaian persepsi mahasiswa terhadap dosen. Evaluasi juga dilaksakan
setelah proses pembelajaran tepatnya sebelum mahasiswa diyudisium/ wisuda.

Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran digunakan sebagai masukan mengukur untuk melihat kinerja
proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap dosen dipakai menetapkan kinerja dosen
sebagai dasar penilaian oleh pimpinan/atasan langsung.

B.15. Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam perbaikan dan
pengembangan program.

Evaluasi internal yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik bidang akademik maupun non
akademik digunakan sebagai evaluasi internal tingkat institut, fakultas, dan program studi. Hasil evaluasi
eksternal/akreditasi baik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, BAN-PT dipakai pemicu
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program, rekomendasi yang telah diberikan atas penilaian kinerja
akan segera diperbaiki dan dicarikan solusi pemecahannya.

B.16. Kerja sama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu.

Sampai saat ini kerja sama dan kemitraan ISI Denpasar pengendalian mutu hanya dilakukan secara internal
belum dilakukan secara eksternal, sehinga penilaian belum dapat dilakukan secara independen dan
obyektif. Selama ini kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Udaya untuk mendapat masukan tentang
best practice tentang pelaksanaan penjaminan mutu yang telah dilaksanakan.

B.17. Deskripsi SWOT Kesimpulan Komponen B

1. Kekuatan (Stengths)
a. ISI Denpasar memiliki sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan telah memiliki

struktur organisasi berbentuk pola dua biro. Pimpinan dan satuan organisasi dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Organisasi dan Tata Kerja, Statuta
dan berpedoman pada perinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Tata hubungan kerja
antar pimpinan atau satuan organisasi dilakukan secara tertata, teratur dan bersistem
berdasarkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab.

b. Komitmen pimpinan satuan organisasi yang kuat dibuktikan dengan dukungan kepemimpinan
terhadap upaya pengembangan kelembagaan secara periodik mengadakan evaluasi dan
mengkoordinasikan program.

c. Dalam pengambilan keputusan organisasi yang lebih cepat, tepat dan akurat pimpinan satuan
organisasi memanfaatkan teknologi informasi,    menggunakan berbagai program aplikasi di
bidang akademik, bidang keuangan dan umum, kepegawaian, tata laksana.

d. Setiap tahun ISI Denpasar mengadakan evaluasi program internal dan eksternal, pelacakan
lulusan, penjaminan mutu akademik. Hasilnya memberikan isnpirasi dalam rangka
meningkatkan meningkatkan mutu ISI Denpasar sehingga menimbulkan daya dorong bagi
upaya pengembangan daya saing.

2. Kelemahan (Weaknesses)
a. OTK dan Statuta ISI Denpasar belum diselaraskan dengan terbitnya  UU Nomor 12Tahun 2012

Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelelolaan Perguruan Tinggi.

b. Koordinasi antar satuan organisasi belum optimal dalam penyusunan program kerja, sasaran
dan target capaian belum sepenuhnya berpedoman pada Renstra ISI Denpasar.

c. Sistem informasi   internal yang dikembangkan sangat terbatas, aplikasi yang digunakan saat ini
dikembangan oleh Kemndikbud dan Kemenkeu untuk kepentingan pelaporan pusat.
Keterbatasan pendanaan mengakibatkan sistem informasi yag telah ditetapkan dalam grand
desain belum terwujud secara optimal.
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d. ISI Denpasar belum memiliki kerja sama penjaminan mutu dengan kemitraan insternal terkait
sebagai bentuk akuntabilitas publik agar penilaian dilakukan secara obyektif, transparan, dan
komprehensif.

3. Peluang (Opportunities)
a. Terbitnya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi memberikan peluang bagi ISI Denpasar untuk meningkatkan
program pendidikan tinggi.

b. Pengembangan  ISI Denpasar sebagai pusat unggulan seni-budaya lokal yang tidak dimiliki
perguruan tinggi seni lainnya

4. Ancaman (Threats)
a. Tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap tata kelola perguruan tinggi yang bermutu.
b. Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara

yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan
memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja
(culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan.



Evaluasi Diri Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2014 17

Komponen C. Mahasiswa dan Lulusan

C.1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.

Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar  tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguran Tinggi Seni (BKS-
PTS) Se Indonesia terdiri atas lima perguruan tinggi seni negeri (ISI Yogyakarta, ISI Denpasar, ISI
Surakarta, STSI Bandung dan ISI Padang Panjang) dan dua perguruan tinggi swasta (Institut Kesenian
Jakarta dan STSI Wilwatikta Surabaya). Dalam sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru BKS-
PTS sepakat bahwa perguruan tinggi seni negeri belum melaksanakan sistem rekrutmen yang ditetapkan
pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa
Baru Pada Program Sarjana Pada Perguran Tinggi Yang Diselengarakan Oleh Pemerintah.

Meskipun tidak mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional, ISI Denpasar tetap
melaksanakan prinsip dasar pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil dan
tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan
tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan
kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan; (2) transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi,
dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan
daya tampung setiap program studi.

Seleksi calon mahasiswa baru di lingkungan ISI Denpasar dilaksanakan dalam dua jalur yaitu jalur Seleksi
Mahasiswa Baru secara Mandiri dan Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa Bidik Misi.

1. Seleksi Mahasiswa Baru secara Mandiri

Penerimaan mahasiswa baru ISI Denpasar pada jenjang pendidikan Sarjana (S1/D-IV) terbagi
dalam dua fakultas dan pscasarjana dengan program studi dan kwalifikasi sebagai berikut:

Fakultas Seni Pertunjukan/Program Studi Fakultas Seni Rupa dan Desain/Program
Studi

1 Seni Tari S-1 1 Seni Rupa Murni S-1
2 Seni Karawitan S-1 2 Desain Interior S-1
3 Seni Pedalangan S-1 3 Desain Komunikasi Visual S-1
4 Pendidikan Sendratasik S-1 4 Desain Fashion D-IV
5 Seni Musik S-1 5 Kriya Seni S-1

Progam Pascasarjana/Program Studi 6 Fotografi S-1
1 Penciptaan dan

Pengkajian Seni
S-2 7 Televisi dan Film D-IV

Syarat Pendaftaran S1/D-IV:
 Memiliki Ijazah serendah-rendahnya SMU/SMK/yang sederajat;
 Menyerahkan 1 lembar fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir;
 Surat Keterangan LULUS UAS/UAN bagi yang baru mengikuti UAS/UAN pada tahun akademik

terjadinya proses pendafatarn calon mahasiswa dan surat keterangan bahwa belum mendapat
IJAZAH dari kepala sekolah/ pihak sekolah yang berwenang;

 Untuk Ijazah Luar Negeri wajib memiliki surat keterangan penyetaraan Ijazah dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

 Menyerahkan pas foto warna ukuran  3 x 4 = 4 (empat) lembar, (pakaian sekolah / kemeja);
 Mengisi formulir pendaftaran;
 Surat keterangan tidak buta warna dari dokter spesialis mata (khusus bagi program studi di bawah

Fak. Seni Rupa dan Desain);
 Membayar biaya pendaftaran dan Testing masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
Semua berkas persyaratan dimasukkan dalam satu map.
Cara Pendaftaran:
1) Datang langsung ke kampus ISI Denpasar dengan memenuhi semua ketentuan persyaratan

2) Peserta dapat melakukan pendaftaran dengan cara mengirim semua kelengapan persyaratan
pendaftaran termasuk bukti pembayaran yang dapat dibayarkan melalui :
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 Bank BTN, ke Rek. No : 00007-01-30-000626-3, atas nama Bendahara Penerimaan ISI Denpasar
 Pengiriman berkas pendaftaran ditujukan kepada
 Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru
 Institut Seni Indonesia Denpasar, Jln. Nusa Indah Denpasar 80235
 Berkas Pendaftaran sudah harus kami terima paling lambat tgl. 20 Juni 2014

Waktu dan Tempat Pendaftaran : Pendaftaran dapat kami terima mulai tgl. 02 – 20 Juni 2014 setiap hari
kerja (Senin–Jumat) pukul 08.00 – 14.00 wita

Hak, Kewajiban dan Sanksi Pendaftar

 Pendaftar yang datang langsung dan memenuhi persyaratan akan mendapat Kartu Pendaftaran dan
berhak mengikuti seluruh materi seleksi sesuai jadual;

 Pendaftar yang melakukan pendaftaran dengan cara hanya dengan pengiriman berkas pendafataran
melalui jasa pos/sejenisnya, dan telah memenuhi semua ketentuan akan diterbitkan Kartu Peserta
dan dapat diambil paling lambat pada hari pertama dilaksanakan tes seleksi sesuai jadual dan harus
mengikuti tes seleksi;

 Peserta yang tidak mengikuti tes seleksi sesuai jadual secara otomatis gugur.
Jadual dan Materi Seleksi

Hari/Tgl. Waktu Materi Tes

SELASA 01-07-2014

08.30-09.30
09.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

 Pancasila dan UUD’ 45
 Bhs. Indonesia

ISTIRAHAT
 Bhs. Ingris
 Wawasan Seni dan

Substansi Bidang terkait
RABU 02-07-2014 08.30-Selesai  Psychotest
KAMIS 03-07-2014 08.30-selesai  Bakat dan Keterampilan

Pengiriman Berkas dapat kami proses melalui jasa POS, TIKI / sejenisnya dengan ketentuan berkas
telah memenuhi semua persyaratan dan sudah kami terima paling lambat Tgl 20 Juni 2014 pukul
14.00 wita.

Sistem rekrutmen mahasiswa S2 program Pascasarjana:
Surat lamaran dilampiri:
 Salinan ijazah yang telah dilegalisir
 Transkrip akademis IPK minimal 2,75 ytang telah disahkan
 Surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui kemampuan akademik calon
 Daftar riwayat hidup (curriculum vitae)
 Surat ijin tertulis dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja)
 Surat keterangan sanggup membiayai studinya sampai selesai baik dari pihak sendiri, orang tua,

sponsor, atau dari tempat instansi tempat bekerja
 Bukti pembayaran pendaftaran dan seleksi sebesar Rp 300.000,-
 Karya ilmiah atau karya seni yang pernah dipublikasikan atau dipentaskan baik sebelim atau

sesudah lulus S1
 Surat keterangan sehat daro dokter
 Nilai TOEFL bagi yang pernah menempuh
 Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 2x3 dan 4x6 masing-masing 3 lembar

Materi seleksi:
 Tes tulis pengetahuan dasar seni (Wawasan seni, Filsafat seni, dan Estetika)
 Tes wawancara

Program matrikulasi
Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti program matrikulkasi. Program matrikulasi
diselenggarakan selama 2 hari dengan materi kuliah: wawasan seni, Filsafat Seni, Estetika, Teori Sosial,
Filsafat Ilmu, dan Metodologi Penelitian dan Penciptaan

2. Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa Bidikmisi
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Sejak tahun akademik 2010/2011 ISI Denpasar memperoleh beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa
baru, setiap angkatan rata-rata sebanyak 200 orang pertahun. Pada tahun akademik 2014/2015 ISI
Denpasar mendapat alokasi untuk mahasiswa baru Program Beasiswa Bidikmisi sebanyak 150
orang melalui seleksi mandiri bagi siswa SMA/MA/SMK atau bentuk lainya yang sederajat yang akan
lulus pada tahun 2014 atau telah lulus tahun 2013, yang memiliki potensi akademik memadai dan
kurang mampu secara ekonomi, dengan ketentuan sebagai berikut.

Setiap calon pendaftar hanya boleh mendaftar di 1 (satu) perguruan tinggi dengan memilih 2 (dua)
program studi. Program studi S1 dan D4 di lingkungan ISI Denpasar sebagai berikut :

Tata Cara Pendaftaran :
 Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke

http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (lampiran 2
bagian F) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.

 Ditjen dikti memverifikasi pendaftran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja.
 Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui http://

bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/login menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah
diverifikasi.

 Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang
sudah direkomendasikan.

 Siswa mendaftar melalui laman http://bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login dan menyelesaikan semua
tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.

 Sekolah mengirimkan berkas pendaftaran secara kolektif ke alamat ISI Denpasar (berkas
persyaratan dapat dilihat di pedoman bidikmisi tahun 2014 dengan mengunduh di
http://bidikmisi.dikti.go.id/).

1. Sekolah atau calon yang tidak dapat melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara on-line untuk
seleksi mandiri karena keterbatasan akses internet atau alasan yang dapat dibenarkan maka :
a. Calon mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah (formulir dapat diunduh di www.dikti.go.id

atau www.bidikmisi.dikti.go.id) dan selanjut-nya formulir yang telah diisi beserta berkas
persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah.

b. Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi (lampiran 2), formulir pendaftaran (lampiran
3) beserta kelengkapan berkas lainnya secara kolektrif kepada Rektor ISI Denpasar, surat
pengantar rekomendasi diberi keterangan perihal surat tentang ’Pendaftaran Bidikmisi 2014

2. Berkas tambahan bagi calon mahasiswa yang memilih prodi Seni Rupa Murni, Desain Interior,
Desain Komunikasi Visual, Fotografi dan Desain Fashion untuk melampirkan Surat Keterangan
Dokter Tidak Buta Warna.

Informasi lebih lanjut harus berpedoman pada Panduan Bidik Misi dan Formulir pendaftaran, dapat diunduh
di www.dikti.go.id atau www.bidikmisi.dikti.go.id

C.2. Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk kemandirian dan kreativitas)

ISI Denpasar memiliki 2 (dua) fakultas dan  pascasarjana terdiri atas :  Fakultas Seni Pertunjukan
mengelola 5 (lima) program studi  yaitu Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Pendidikan Seni Drama
Tari dan Musik (Sendratasik), dan Seni Musik. Fakultas Seni Rupa dan Desain mengelola 8 (delapan)
program studi yaitu Seni Rupa Murni, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Kriya Seni, Fotografi,
Desain Fashion, serta Televisi dan Film. Pascasarjana mengelola 1 (satu) program studi Penciptaan dan
Pengkajian Seni (S2).

Dalam rangka menyiapkan dan memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia dalam bidang seni,
ilmu pengetahuan dan teknologi, ISI Denpasar pada tahun 2012 dan tahun 2013 memperoleh mandat
pendirian 4 (empat) program studi baru yang strategis dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Pada tahun
akademik 2012/2013 program studi baru yang diselengarakan  yaitu : (1) Program Studi  Pendidikan Seni,
Drama, Tari (S1) dan Seni Musik dan Program Studi Desain Fashion (D-IV). Pada tahun akademik
2013/2014 ISI Denpasar menyelengarakan  2 (dua) program studi baru yaitu  program studi Seni Musik (S1)
dan program studi Televisi dan Film (D-IV).
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Penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2014/2014 di lingkungan Perguruan Tinggi Seni Negeri
(PTSN) dilakukan secara mandiri, belum mengikuti pola penerimaan mahasiswa yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010, tanggal 30 November 2010
Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Penerimaan seleksi ujian masuk calon mahasiswa baru di lingkungan ISI Denpasar pada tahun akademik
2014/2015 diselenggarakan 2 (dua) jalur yaitu jalur program beasiswa Bidikmisi dan jalur seleksi Reguler.
Pendaftaran penerimaan peserta calon mahasiswa baru diawali dengan menyebarkan infor-masi melalui
brosur yang disebarkan/dikirim kepada sekolah SMA/SMK/sederajat. Informasi juga dilakukan melalui
media cetak dan website ISI Denpasar www.isi-dps.ac.id. Sedangkan di tingkat fakultas, sebelum ujian
akhir SMA/SMK diseleng-garakan, masing-masing program studi mensosialisasikan penerimaan calon
mahasiswa baru secara langsung ke beberapa SMA/SMK dan sekaligus menge-nalkan keberadaan dan
keunggulan program studi di lingkungan ISI Denpasar.

Jumlah mahasiswa ISI Denpasar yang mendaftar melalui 2 jalur sebanyak 689. orang, berdasarkan hasil
seleksi dinyatakan lulus dan mendaftar kembali sebanyak 515 orang tersebar pada 12 (dua belas) program
studi di lingkungan ISI Denpasar. Keadaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2014/2015 disajikan pada
Tabel 3.1

Tabel 3.1
Keadaan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahu 2014/2015

No. Fakultas / Program Studi
JALUR TOTALBIDIKMISI REGULER

Daftar Lulus Daftar Lulus Daftar Lulus
I. Fakultas Seni Pertunjukan

112
63 169 161

281
224

1 Seni Tari 22 16 34 31 56 47
2 Seni Karawitan 48 24 63 62 111 86
3 Seni Pedalangan 2 2 6 5 8 7
4 Pendidikan Sendratasik 39 21 37 36 76 57
5 Seni Musik 1 - 29 27 30 27
I. Fakultas Seni Rupa dan Desain 117 87 291 204 408 291
1 Seni Rupa Murni 36 25 27 24 63 49
2 Desain Interior 8 8 74 42 82 50
3 Desain Komunikasi Visual 31 19 77 31 108 50
4 Kriya Seni 14 12 6 6 20 18
5 Fotografi 7 26 24 33 29
6 Desain Fashion 5 4 52 50 57 54
7 Televisi dan Film 16 14 29 27 45 41
J U M L A H 229 150 460 365 689 515

*)Penerimaan mahasiswa baru S2 Program Pascasarjana belum diselenggarakan

Pemerintah melalui Ditjen Dikti Kemdikbud mulai tahun 2010 memberikan beasiswa dan biaya pendidikan
bagi calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut
Beasiswa BIDIK MISI. ISI Denpasar salah satu diantaranya diberi kepercayaaan untuk menyelenggarakan
program Beasiswa BIDIKMISI bagi calon mahasiswa baru mulai tahun 2010 sebanyak 48 orang, alokasi
tahun 2011 sebanyak 45 orang, alokasi tahun 2012 sebanyak 162 orang.  Tahun 2013 alokasi sebanyak 180
orang pelamar dan tahun 2014 alokasi sebanyak 150. Beasiswa juga diberikan melalui Ditjen Dikti
Kemdikbud melalui PPA/BBM, melalui swasta Beasiswa Yayasan Supersemar, dari Pemda bagi program
studi langka. Keadaan mahasiswa baru tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 3.2.
Berdasarkan informasi profil mahasiswa di atas, jumlah mahasiswa ISI Denpasar yang terdaftar pada
semester genap tahun 2013/2014 yang tersebar di 13 program studi sebanyak 1.338 orang disajikan pada
Tabel  3.3.
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Tabel 3.2.
Keadaan Mahasiswa Baru Tahun 2010-2014

Tabel 3.3
Keadaan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas/Program Studi

Semester Genap  2013/2014

Disamping menerima mahasiswa reguler ISI Denpasar setiap tahun mene-rima mahasiswa asing
Dharmasiswa RI dan short course. Program Dharmasiswa RI adalah program kerja sama pemerintah yang
diselenggarakan oleh Kemendik-nas dengan negara-negara di dunia. Sejak tahun 1999–2014 mahasiswa
Dharmasiswa RI dan short course yang memilih ISI Denpasar sebagai tujuan studi berasal dari 47 negara
sahabat berjumlah 506 orang. Mahasisiswa Dharmasiswa RI yang berasal dari Jepang paling dominan
memilih ISI Denpasar sebagai tujuan studi. Jumlah, asal mahasiswa, dan progam studi yang diminati oleh
mahasiswa Dharmasiswa RI sejak tahun 1999 – 2014 disajikan pada Tabel 3.4.

No Uraian Tahun Akademik
2010 2011 2012 2013 2014

1 Calon mahasiswa peserta testing (S1/D4) 426 399 582 590 461
2 Mahasiswa yang dinyatakan lulus testing

(S1/D4)
289 316 482 528 325

3 Ratio keketaan  pendaftaran terhadap yang
diterima (%)

85,75% 82,93% 80,32% 69,47% 79,35%

4 Mahasiswa asing program Dharmasiswa RI 37 70 27 23 31
6 Alokasi Beasiswa Bidik Misi per tahun 48 91 255 180 150
7 Mendaftar Bidikmisi 71 92 254 216 229
8 Penerima Bidikmisi (ongoing) 48 93 254 411 523
9 Penerima Beasiswa

PPA/BBM/Supersemar/Pemda
356 339 260 270 160

10 Penerima Beasiswa pertahun 404 430 514 681 739
11 Calon  mahasiswa baru S2 peserta testing 55 40 52 -
12 Mahasiswa S2 dinyatakan lulus 54 39 50 -
13 Jumlah seluruh mahasiswa baru 971 999 1.224 1.465 525

No Fakultas/Program Studi Tahun Angkatan
2010 2011 2012 2013 Jumlah

I Fakultas Seni Pertunjukan 75 89 132 160 456
1 Seni Tari 26 43 23 23 115
2 Seni Karawitan 37 38 48 56 179
3 Seni Pedalangan 12 8 10 9 39
4 Pendidikan Seni  Drama,Tari, dan

Musik
51 53 104

5 Seni Musik 19 19
II Fakultas Seni Rupa dan Desain 127 141 209 319 796

1 Seni Rupa Murni 24 29 34 41 128
2 Desain Interior 28 17 29 55 129
3 Desain Komunikasi Visual 52 65 86 65 268
4 Kriya Seni 6 5 8 47 66
5 Fotografi 17 25 23 13 78
6 Desain Fashion 29 46 75
7 Televisi dan Film 20 20

III Program Pascasarjana 10 30 46 86
1 Penciptaan dan Pengkajian Seni 10 30 46 86

Total 202 240 371 526 1.338
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Tabel 3.4
Mahasiswa Asing/Dharmasiwa RI Tahun 1999 – 2014

No Negara Asal Jumlah No Negara Asal Jumlah
1 SINGAPURA 1 25 UKRAINA 2
2 MALAYSIA 1 26 REP.CEKO 20
3 PHILIPINA 3 27 PERANCIS 4
4 JEPANG 215 28 JERMAN 10
5 UZBEKISTAN 6 29 INGGRIS 12
6 AUSTRALIA 2 30 DENMARK 2
7 KANADA 6 31 SPANYOL 5
8 AS 37 32 BULGARIA 2
9 MEXICO 19 33 SLOVAKIA 15
10 ARGENTINA 4 34 SLOVENIA 4
11 VENEZUELA 2 35 YUGOSLAVIA 1
12 EQUADOR 2 36 SERBIA 17
13 HUNGARIA 32 37 YUNANI 6
14 POLANDIA 29 38 GAMBIA 5
15 RUMANIA 4 39 ZAMBIA 2
16 RUSIA 9 40 AFRIKA SELATAN 7
17 TURKI 2 41 TIMOR LESTE 3
18 BRASIL 2 42 CINA 1
19 BELGIA 1 43 BANGLADES 1
20 MADAGASKAR 1 44 LITHUANA 2
21 SELANDIA BARU 1 45 NAMIBIA 1
22 FILANDIA 2 46 REPUBLIK KOREA 1
23 ESTONIA 1 47 KOREA SELATAN 1
24 Belanda 1 Total 506

Mahasiswa asing yang memilih ISI Denpasar sebagai tempat studi diberi kebebasan untuk memilih program
studi yang ada di lingkungan ISI Denpasar sesuai minat dan bakat mahasiswa. Dari 13 program studi yang
ada dari rentang tahun 1999-2014 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Minat Studi Mahasiswa Asing /Dharmasiswa RI Tahun 1999-2014

N0 Fakultas / Program Studi Jumlah
A Fakultas Seni Pertunjukan
1 Seni Tari 213
2 Seni Karawitan 140
3 Seni Pedalangan 2
B Fakultas Seni Rupa dan Desain
1 Seni Rupa Murni 67
2 Kriya Seni 51
3 Desain 2
4 Fotografi 28
C Program Pascasarjana 3

Jumlah 506

Mahasiswa ISI Denpasar sebagian besar berasal dari wilayah Provinsi Bali dan beberapa wilayah Indonesia
serta Mancanegara. Heterogenitas dan kemajemukan yang berasal dari Provinsi : Jawa, NTB, NTT,
Sumatera, Kaltim, dan Sulawesi. memberikan nuansa kemajemukan namun tetap tunggal ika, sehingga
tercipta suatu interaksi yang dinamis dan membangun wacana yang dinamis dan universal bagi kehidupan
kampus. Interkasi sosial mahasiswa dalam kampus, dalam beraktivitas di unit kegiatan mahasiswa yang
melibatkan berbagai unsur mahasiswa, ikut mendorong interaksi positif dalam penciptaan suasana
akademik. Teknologi Informasi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berekspresi melalui forum
diskusi dan berinteraksi melalui e-mail maupun sarana chatting.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat cukup terjamin dan terakomodasi baik dalam interaksi nyata
langsung maupun melalui internet. Tidak pernah terdengar atau timbulnya demo, apalagi bentrokan antar
mahasiswa menunjukkan tata hubungan yang baik. Aspek-aspek ini merupakan kekuatan ISI Denpasar
untuk menuju kampus yang berkualitas. Interaksi antar dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian,



Evaluasi Diri Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2014 23

pendidikan, pengabdian dan kegiatan lain secara bersama-sama, ikut mendorong hubungan kerja yang
semakin kondusif dan akrab. Hal ini pada akhirnya mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
Hasilnya dapat dilihat dari kesuksesan mahasiswa menyelesaikan tugas kuliahnya  dengan baik, memiliki
motivasi berprestasi  dalam bidang akademik dan non akademik (seperti berhasil meraih prestasi dalam
lomba penulisan karya ilmiah/PKM, lomba seni, olahraga).

Perkembangan kepribadian dan kreativitas mahasiswa dibina melalui kebijakan yang mencerminkan adanya
keterpaduan antara penyelenggaraan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler untuk menunjang proses
pembelajaran, pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat serta kegemaran dengan
menggunakan payung kelembagaan perguruan tinggi organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan
dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Sesuai maksud dan lingkup kegiatannya, satuan organisasi mahasiswa dapat berlingkup perguruan tinggi
dalam bentuk Senat Mahasiswa, BPM dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sedangkan lingkup fakultas
dalam bentuk Senat mahasiswa, BPM dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Guna mendukung kreativitas dan proses pembelajaran yang dapat member-kan kepuasan mahasiswa,
disediakan sarana dan prasarana seperti laboratorium/ studio, perpustakaan, ruang komputer, gedung serba
guna, peralatan dan media. Untuk mengembangkan kepribadian dan kreativitas mahasiswa diadakan
kegiatan sebagai berikut: (1) Kegiatan magang di berbagai bidang yang dilakukan oleh setiap mahasiswa,
(2) Kegiatan Seminar/Workshop, (3) Kegiatan pentas dan pameran seni, (4) Pembimbing akademik aktif
memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik.

C.3. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan.

ISI Denpasar memberi kesempatan kepada Organisasi Kemahasiswaan ISI Denpasar untuk
menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan
peranan dan keleluasaan sesuai ketentuan organisasi yang berlaku. Organisasi Kemahasiswaan merupakan
wahana/sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan
kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi ISI Denpasar yang dituangkan
dalam Rencana Strategis ISI Denpasar. Organisasi Kemahasiswaan tergabung dalam satu wadah Senat
Mahasiswa yang menangani semua aktivitas kemahasiswaan.

C.4.  Kegiatan ekstra-kurikuler.

Kegiatan Ekstra-Kurikuler di ISI Denpasar diwujudkan dalam bentuk Unit-unit Kegiatan Kemahasiswaan
(UKM) yang bergerak di bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran (seni budaya dan olah raga),
kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat. UKM berkedudukan di tingkat institut dan
merupakan kelengkapan non-struktural pada institut. Seluruh mahasiswa sejak tahun pertama diwajibkan
untuk memilih dan mengikuti secara aktif salah satu jenis UKM yang diminatinya. Hal ini bertujuan untuk
melatih mahasiswa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis, seimbang dalam sikap,
keterampilan, ilmu pengetahuan dan tanggungjawab sosial serta kesadaran berbangsa dan bernegara.
Jenis Kegiatan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan diantaranya: olah raga futsal, bulu tangkis, tenis
meja, paduan suara, PKM, donor darah, pengabdian kepada masyarakat seperti ngayah dan bakti sosial.

Dalam usaha meningkatkan pengalaman mahasiswa di bidang kegiatan keilmuan dan penciptaan seni,
maka mahasiswa dilibatkan dalam penciptaan, penelitian para dosen dan sebagai peserta dalam berbagai
pementasan/pameran seni untuk menumbuhkan sikap profesionalisme sebagai peneliti, pengkaji, pencipta,
penyaji dan pembina seni yang akademis.

C.5. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan kebutuhan akan lulusan
program studi).

ISI Denpasar menyelenggarakan penerimaan mahasiswa secara  selektif bahwa calon mahasiswa baru
(input) yang akan diterima diseleksi melalui ujian tulis, wawancara dan ujian praktek (bakat/ketrampilan).
Pada umumnya maha-siswa baru memilih melanjutkan studi ke ISI Denpasar bukan coba-coba tetapi adalah
pilihan terakhir karena telah memiliki talenta sesuai program studi yang ditetapkan. Asal calon mahasiswa
baru yang mendaftar dominan dari Propinsi Bali sedangkan dari luar daerah masih terbatas. Jumlah calon
mahasiswa yang mendaftar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Program Studi S1/D-IV yang
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diselenggarakan sebanyak 12 program studi yang mampu menarik minat calon mahasiswa. Dari 12 program
studi yang diselenggarakan animo minat calon mahasiswa baru pada Program Studi Desain Komunikasi
Visual menunjukkan animo memilih cukup banyak.
Dalam rangka mendapatkan input yang berkualitas dilaksanakan berbagai kegiatan seperti: (1) mengirim
brosur-brosur ke sekolah-sekolah; (2) menyebar-luaskan melalui web ISI www.isi-dps.ac.id; (3)
menyebarkan informasi melalui media masa dan elektronik; (4) sosialisasi langusng ke sekolah-sekolah
yang menjadi target untuk mendapatkan input yang berkualitas; (5) sosialisasi khusus yang dilakukan oleh
para ketua program studi dan para dosen bagi program studi yang langka peminat (Program Studi Kriya
Seni dan Program Studi Seni Pedalangan; (6) memberikan bebas SPP bagi calon mahasiswa yang memilih
program studi (Kriya Seni dan Semi Pedalangan).

C. 6. Pelayanan untuk mahasiswa

C.6. 1. Bantuan tutorial yang bersifat akademik.

rangka membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok
berkaitan dengan materi ajar diadakan tutorial tatap muka, dan tutorial online. Peran utama tutor dalam
tutorial adalah: (1) “pemicu” dan “pemacu” kemandirian belajar mahasiswa, berpikir dan berdiskusi; dan (2)
“pembimbing, fasilitator, dan mediator” mahasiswa dalam membangun pengetahuan, nilai, sikap dan
keterampilan akademik dan profesional secara mandiri, dan/atau dalam menghadapi atau memecahkan
masalah-masalah dalam belajar mandirinya; memberikan bimbingan dan panduan agar mahasiswa secara
mandiri memahami materi mata kuliah; memberikan umpan balik kepada mahasiswa secara tatap muka
atau melalui alat komunikasi; memberikan dukungan dan bimbingan, termasuk memotivasi dan membantu
mahasiswa mengembangkan keterampilan belajarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, para dosen ISI Denpasar telah berupaya senantiasa memacu
kemandirian mahasiswa untuk menghasilkan aktivitas pembelajaran yang berkualitas terutama dalam hal
layanan tutorial di bidang akademis, khususnya pada mata kuliah yang memerlukan latihan-latihan soal agar
mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan teori dan praktik dengan lebih baik. Penyediaan materi
perkuliahan yang baik mulai dari penyediaan handout yang lengkap, referensi buku/jurnal yang cukup,
perlengkapan audio visual dan sarana komputer yang lengkap untuk mendukung mahasiswa menjadi
pembelajar yang mandiri. Selain itu Dosen senantiasa menyediakan waktu yang cukup untuk melayani
pertanyaan mahasiswa di luar jam kuliah baik secara lisan atau secara tertulis melalui e-mail dengan
menyediakan forum diskusi di internet yang bisa diakses oleh mahasiswa sehingga memungkinkan adanya
komunikasi yang semakin baik antara dosen dan mahasiswa.

C.6.2. Informasi dan bimbingan karir.

Pada saat menempuh perkuliahan, mahasiswa telah diberikan informasi tentang berbagai macam profesi
yang terkait dengan studi seni, dengan harapan mahasiswa dapat menentukan spesialisasi dan menyiapkan
sejak dini bidang profesi yang diminati dan akan digeluti. Saat ini sedang dikembangkan kerja sama
rekrutmen tenaga kerja dengan pihak luar, dimana perusahaan dan instansi dimungkinkan untuk melakukan
rekrutmen dan memasang iklan lowongan kerja di ISI Denpasar. Saat ini semakin diperbanyak even-even
seminar serta workshop yang mengarah pada peningkatan skill mahasiswa agar memiliki tingkat
penyerapan yang tinggi terhadap dunia kerja.

Secara khusus even tersebut didesain dengan melibatkan industri teknologi informasi sehingga lebih dapat
dideteksi kebutuhan tenaga kerja yang mereka perlukan. Di samping itu pula, ISI Denpasar telah melakukan
pendekatan dengan pemerintah daerah melalui MOU untuk mengamati peluang dan informasi kebutuhan
dunia kerja di lingkungan masyarakat dalam bidang seni budaya sebagai wujud institusional komitmen, yaitu
sebagai pengakuan dari pihak perguruan tinggi terhadap bimbingan karir sebagai bagian penting dari
keseluruhan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi.

C.6.3. Konseling pribadi dan sosial.

Konseling pribadi dan sosial di lingkungan ISI Denpasar tidak dilakukan secara formal, karena biro layanan
bimbingan dan konseling belum tersedia. Akan tetapi, kegiatan konseling ini merupakan bagian dari
tanggung jawab para dosen dan ketua program studi, agar dapat memotivasi mahasiswa secara terus-



Evaluasi Diri Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2014 25

menerus. Kegiatan konseling ini tidak memiliki jadwal tersendiri, tetapi dapat merupakan bagian dari
kegiatan perwalian, atau menggunakan jadwal di luar jam kuliah tanpa adanya pembatasan waktu dan
tempat dari program studi.

C.7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan

ISI Denpasar menyikapi, mengantisipasi, dan kemudian menyelenggarakan suatu sistem pembelajaran yang
mampu meluluskan SDM di bidang seni yang memiliki pengetahuan dan keterampilan seni yang memadai,
serta memiliki etika atau sikap mental yang positif dan produktif dalam menghadapi berbagai perubahan
yang terjadi. Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan ISI Denpasar meliputi penguasaan kemampuan dasar
yang paling utama (core competencies), yakni suatu kemampuan memahami dinamika kehidupan sosial-
budaya dan kemampuan serta wawasan profesional untuk menanggapi serta menyesuaikan diri dengan
perubahan yang terjadi pada berbagai bidang kehidupan.

Lulusan ISI Denpasar harus dapat menjadi tenaga profesional yang mampu memberikan kontribusinya
kepada berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Para alumni juga
disiapkan untuk mampu bekerja mandiri,menciptakan lapangan kerja, baik bagi dirinya maupun bagi
komunitasnya dalam berbagai skala; mampu melihat potensi dan peluang yang tersedia; serta mampu dan
berani berkiprah di berbagai tingkatan wilayah (lokal, nasional, regional, internasional) tanpa harus tercabut
dari akar budayanya.

C.8. Hasil pembelajaran

C.8.1 Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan.

Disetiap masing-masing program studi di lingkungan ISI Denpasar sudah merumuskan outcomes lulusan
dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), meskipun  telah dirumuskan namun
belum merupakan hasil kesepakatan forum program studi yang sejenis yang melibatkan dunia profesi dan
stakeholders.

Kompetensi yang dicapai oleh para mahasiswa selama ini diukur dengan melacak peningkatan nilai untuk
tiap mata kuliah yang mendukung pencapaian masing-masing kompetensi dan kompetensi yang dicapai
dapat diindentifikasi dari Indeks Prestasi Komulatif (IPK) mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa.
Kompetensi yang dicapai sudah memenuhi target yang direncanakan tetapi masih tetap terus
dikembangkan.

C.8.2 Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat lulusan.

Kurikulum ISI Denpasar mencerminkan upaya ISI Denpasar untuk memenuhi visinya, yaitu menjadi pusat
penciptaan, pengkajian, penyajian, dan pembina seni yang unggul, berwawasan kebangsaan demi
memperkaya nilai-nilai kemanusiaan sesuai perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan adalah
meningkatkan input, proses, dan output pendidikan yang bermutu, berdaya saing dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan keunggulan sehingga mampu bersaing di tingkat daerah,
nasional, regional, dan internasional. Meningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

C.8.3 Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa
(termasuk IPK dan yudisium lulusan).

IPK yang diperoleh pada tiga tahun terakhir berkisar antara 2.99 sampai 3.16 dengan rata-rata IPK 3.07.
Sedangkan untuk S2 rata-Rata IPK selama dua tahun 3.25. dari data tersebut menunjukan kemampuan,
semangat, dan daya serap mahasiswa sudah mampu bersaing di pasar kerja, jika dikaitkan dengan
pengguna lulusan dewasa ini yang mensyaratkan IPK tinggi.

C.8.4 Kepuasan lulusan.

Pengukuran kepuasan lulusan telah dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja
Sama dalam 3 tahun terakhir.   Responden pengukuran kepuasan lulusan adalah populasi mahasiswa ISI
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Denpasar yang akan mengikuti wisuda. Jumlah responden pengukuran lulusan adalah para wisudawan X
tahun 2012 sebanyak 127 orang yang mengembalikan kuesioner 86.orang, wisudawan XI tahun 2013
sebanyak 148 orang yang mengembalikan kuesioner 137 orang dan wisudawan XII tahun 2014 sebanyak 54
orang yang mengembalikan kuesioner 54 orang.

Tujuan pengukuran kepuasan lulusan untuk mendapatkan feedback atau informasi dari lulusan tentang
penilaian terhadap pada aspek pembelajaran, proses pembelajaran, fasilitas dan sarana pembelajaran
selama mengikuti perkuliahan. Kuesioner yang disebarkan dikelompokan dalam 14 faktor pertanyaan diukur
dengan 88 indikator variabel pertanyaan yaitu.

1. Peniilaian terhadap aspek-aspek pembelajaran diukur dengan 6 pertanyaan;
2. Penilaian terhadap aspek belajar mengajar diukur dengan 6 pertanyaan
3. Penilaian terhadap kondisi fasilitas institusi diukur dengan 9 pertanyaan.
4. Penilaian tingkat alumni sesuai kompetensi setelah lulus diukur dengan 27 pertanyaan.
5. Penilaian tingkat alumni sesuai kompetensi sebelum lulus diukur dengan 27 pertanyaan.
6. Penilaian tingkat kemampuan bahasa inggris alumni setelah lulus diukur dengan satu

pertanyaan
7. Penilaian tenang manfaat program studi yang dipilih terhadap pekerjaan diukur dengan 4

pertanyaan
8. Penilaian terhadap apakah kembali kemasa lalu akan tetap memilih ISI Denpasar diukur

dengan satu pertanyaan.
9. Penilaian jika tidak memilih ISI Denpasar sebagai tempat kuliah diukur dengan 20 pertanyaan.
10. Penilaian kontribusi intitusi dalam penguasaan bahasa Inggris
11. Penilaian jika mendapat kesempatan ke masa lalu apakah akan tetap memilih fakultas yang

sama.
12. Penilaian terhadap tidak memilih fakultas yang sama apa alasan utamanya.
13. Penilaian jika mendapat kesempatan ke masa lalu apakah akan memilih program studi yang

sama.
14. Penilaian jika tidak memilih progam studi yang sama apa alasannya.

Secara ringkas disimpulkan dari 14 faktor pertanyaan terdapat 4 faktor pertanyaan yang sangat penting
sebagai masukan kepuasan lulusan antara lain:

a. alumni yang memberikan penilaian pada aspek-aspek pembelajaran selama megikuti studi bahwa
dari 86 orang alumni tahun 2012 memberikan penilaian yang paling dominan sebesar 38%
menyatakan cukup, sebanyak 137 orang alumni tahun 2013 memberikan penilaian pada aspek
pembelajaran 33% menyatakan baik, sebanyak 54 orang alumni tahun 2014 memberikan penilaian
pada  aspek pembelajaran 36% menyatakan cukup  ;

b. alumni yang memberikan penilaian  pada aspek belajar mengajar selama megikuti studi bahwa dari
86 orang alumni tahun 2012 memberikan penilaian yang paling dominan sebesar 39% menyatakan
cukup, sebanyak 137 orang alumni tahun 2013 memberikan penilaian pada  aspek belajar mengajar
31% menyatakan cukup, sebanyak 137 orang alumni tahun 2014 memberikan penilaian pada aspek
belajar mengajar 40% menyatakan cukup;

c. penilaian alumni yang memberikan penilaian  pada aspek kondisi fasilitas institusi  selama megikuti
studi bahwa dari 86 orang alumni tahun 2012 memberikan penilaian yang paling dominan sebesar
43% menyatakan cukup, sebanyak 137 orang alumni tahun 2013 memberikan penilaian pada
kondisi fasilitas institusi 39% menyatakan cukup, dan sebanyak 137 orang alumni tahun 2014
memberikan penilaian pada aspek kondisi fasilitas institusi 44% menyatakan baik;

d. penilaian alumni yang memberikan penilaian pada aspek kompetensi setalah lulus memberikan
penilaian  bahwa  dari 86 orang alumni tahun 2012 memberikan penilaian yang paling dominan
sebesar 46% menyata-kan baik, sebanyak 137 kompetensi setelah lulus pembelajaran 43%
menyatakan baik, dan sebanyak 54 orang alumni tahun 2014 memberikan penilaian pada aspek
kompetensi setalah lulus 48% menyatakan baik.

Hasil tabulasi kepusaan lulusan ditunjukkan pada Tebel 3.6. dan Gambar 3.1. di bawah ini.
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Tabel 3.6.
Tabulasi Pengukuran Kepuasan Lulusan 2012-2014

Tahun Aspek Penilaian Kepuasan
Prosentase Penilaian  (%) Populasi

KesimpulanSangat
Baik Baik Cukup Kurang Sangat

Kurang 86 mahasiswa dari
127 mahasiswa2012 1. Pembelajaran 20% 26% 38% 13% 4% Cukup

2. Belajar mengajar 15% 25% 39% 15% 7% Cukup
3. Kondisi fasilitas 5% 17% 43% 23% 12% Cukup
4. Kompetensi setelah lulus 17% 46% 33% 4% 1% Baik

2013 1. Pembelajaran 20% 33% 33% 10% 4% 137 mahasiswa dari
148 mahasiswa

Baik
2. Belajar mengajar 23% 30% 31% 12% 4% Cukup
3. Kondisi fasilitas 9% 25% 39% 19% 8% Cukup
4. Kompetensi setelah lulus 19% 43% 32% 4% 2% Baik

2014 1. Pembelajaran 20% 32% 36% 10% 3%
54 mahasiswa

Baik
2. Belajar mengajar 17% 27% 40% 13% 2% Baik
3. Kondisi fasilitas 8% 24% 44% 20% 4% Baik
4. Kompetensi setelah lulus 15% 48% 32% 4% 0% Baik

Gambar 3.1
Tabulasi Pengukuran Kepuasan Lulusan 2012-2014

C.9. Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.

Lulusan ISI Denpasar menunjukkan kecenderungan yang positif dalam hal kuantitas dan kualitas di tempat
bekerja. Dalam perkembangannya, lulusan ISI Denpasar telah mampu mengisi kebutuhan pasar kerja yang
terkait dengan bidangnya. Ini terbukti para alumni ISI Denpasar ada yang berkerja sebagai pegawai, sebagai
profesional atau mandiri. Mereka bekerja di daerah asal, luar daerah, ataupun di luar negeri. Selain itu ada
beberapa lulusan ISI Denpasar yang diterima sebagai guru, dinas pemerintahan, perusahaan swasta.
Dengan semakin berkembangnya institut seni di Indonensia menjadikan kompetisi antar perguruan tinggi
seni dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Untuk dapat mewujudkan peningkatan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan
spiritual ISI Denpasar mewujudkannya melalui program-program kegiatan yang berorientasi pada
pengembangan soft skill, kewirausahaan, kepemimpinan, penalaran, kesenian/kebudayaan. Keunggulan
alumni ISI Denpasar juga oleh potensi penguasaan budaya lokal.

C.10. Program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur
kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.

Beberapa mahasiswa ISI Denpasar telah dapat memenangkan beberapa Program Kreativitas Mahasiswa
(seperti: PKMP, PKM-K, PKM-M, PKM-C). Mahasiswa ISI Denpasar juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan
lokal, regional dan internasional, baik secara berkelompok maupun perorangan seperti kegiatan pemilihan
mahasiswa berprestasi, Debat bahasa Inggris, Peksiminas, PIMNAS, POMNAS, Lomba Fotografi, Lomba
Pencak Silat, Pegelaran Karya Seni Tari Oratorium, Festival INAO, AIMS, Muibah Seni Budaya NUA Beijing,
Forum Sirahturahmi Bidikmisi Nasional.
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C.11. Deskripsi SWOT Kesimpulan Komponen C
1. Kekuatan (Strengths)

a. Sisten rekrutmen mahasiswa ISI Denpasar dilakukan secara mendiri melalui seleksi cukup ketat
mengutamakan kompetensi, minat dan bakat untuk mendapatkan input yang berkualitas agar
melahirkan sarjana seni pencipta, pengkaji, penyaji dan pembina seni budaya yang unggul.

b. Setiap tahun mahasiswa ISI Denpasar sangat aktif mengikuti kompetensi PKM dan beberapa
berhasil berpartisipasi tampil di  Pimnas dan meraih juara. Beasiswa yang dialokasikan
terserap, rata-rata 55,23% dari jumlah total mahasiswa memperoleh beasiswa dengan
persyaratan memiliki prestasi akademik diutamakan bagi mahasiswa secara ekonomis kurang
mampu. ISI Denpasar telah mampu mengisi pasar kerja terkait dengan bidang seni dan
buadaya.

c. Penilaian alumni terhadap aspek pembelajaran, proses belajar, kondisi fasilitas, kompetensi
lulusan rata-rata menjawab cukup sebagai masukan ISI Denpasar untuk meningkatkan layanan
dan meningkatkan kinerja akademik.

d. Masing-masing program studi telah merumuskan outcomes lulusannya mengacu pada  KKNI.
2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Batas waktu masa studi lulusan rata-rata 9 (sembilan) semester dari yang dijadwalkan untuk 8
(delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester.

b. Kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswa belum optimal karena terbatasnya mahasiswa yang
terlibat mendukung kegiatan ekstra-kurikuler, sebagian besar mahasiswa mengutamakan
menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah praktek yang dibebankan.

c. Partisipasi mahasiswa lulusan untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan terhadap aspek-
aspek pembelajaran masih rendah.

d. Perumusan kompetensi lulusan belum melibatkan forum progran studi sejenis yang melibatkan
dunia profesi dan stakeholders.

3. Peluang (Opportunities)
a. Minat dan antusias masyarakat pada beberapa program studi yang diselenggarakan ISI

Denpasar ditunjukan data peminat calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi penerimaan
mahasiswa baru setiap tahun semakin meningkat.

b. Perguruan tinggi seni yang dikoordinir oleh Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Seni se-
Indonesia (BKS-PTSI) telah merancang pembentukan program studi seni untuk merumuskan
outcomes dan melibatkan dunia profesi dan stakeholder dalam rangka merumuskan outcomes
lulusan program studi.

c. Lulusan ISI Denpasar sebagai pencipta kerja (job creator) dari pada pencari kerja (job seeker).
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud menyediaakan pendanan kegiatan ekstra-

kurikuler melalui kompetisi, sehingga maha-siswa memiliki motivasi untuk meningkatkan
pencerahan kreativitas dan inovasi.

4. Ancaman (Weaknesses)
a. Dibukanya program studi seni yang sejenis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

disekitar akan menjadi saingan merebut calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke
program studi seni sejenis.

b. Belum seluruhnya program studi perguruan tinggi seni memiliki forum program studi yang
sejenis dan belum melibatkan dunia profesi dan stakeholders, sehingga perumusan outcomes
lulusan program studi seni belum memenuhi yang ditetapkan dalam KKNI.

c. Tuntutan masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas seta menguasai hard skill
dan soft skill agar mampu bersaing di pasar kerja.
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Komponen D.  Sumber Daya Manusia

D.1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan.

ISI Denpasar telah memiliki rencana pengembangan SDM dosen tetap sebagai program strategis yang
dijabarkan dalam Renstra Ketenagaan ISI Denpasar 2010-2014, analisis renstra ketenagaan menggunakan
aplikasi perangkat lunak berbasis program studi yang disiapkan oleh Direktorat Ketenaga-an Ditjen Dikti
Kemdikbud sebagai alat bantu telah diperoleh perencanaan ketenagaan yang dijadikan acuan perencanaan
berbagai program pengembangan dosen yang mencakup proses rekrutmen, studi lanjut S2/S3, dan
peningkatan promosi profesor yang dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan masing-
masing jurusan/program studi di lingkungan ISI Denpasar.

Hasil analisis aplikasi perangkat lunak dalam lima tahun (2010-2014) dengan asumsi proyeksi pertumbuhan
mahasiswa yang optimis, menunjukan bahwa dari delapan  program studi (Prodi) yang dimiliki yaitu lima
prodi (Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Rupa Murni dan Desain Interior) tidak
membutuhkan rencana rekrutmen dosen karena jumlah real dosen di atas jumlah ideal. Sedangkan tiga
prodi membutuhkan rencana rekrutmen dosen sebanyak 27 orang. Prodi Desain Komunikasi Visual
membutuhkan rekrutmen dosen sebanyak 11 orang, Prodi Kriya Seni membutuhkan rekrutmen dosen
sebanyak 3 orang,dan Prodi Fotografi membutuhkan rencana rekrutmen dosen sebanyak 13 orang.

Penyusunan Renstra Ketenagaan dosen sebagai acuan oleh unit kerja pengelola SDM dosen di lingkungan
ISI Denpasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dipakai sebagai pedoman sistem perencanaan
dan pengembangan dosen yang berbasis program studi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ISI Denpasar dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi,
kebutuhan SDM berdasarkan rencana strategis ketenagaan. Sampai saat ini sistem rekrutmen dan seleksi
dosen dan tenaga kependidikan ISI Denpasar berpedoman pada sistem yang ditetapkan oleh pemerintah.
Rekrutmen dosen ISI Denpasar disesuaikan dengan tuntutan kurikulum, jumlah mahasiswa yang dilayani
serta beban tugas dosen diluar tugas utamanya sebagai pengajar. Rekrutmen dosen dilakukan secara
selektif sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan aspek kualifikasi dan
kemampuan akademis, relevansi bidang keahlian, komitmen dalam bidang seni, serta kualitas kepribadian
yang mendukung. Sesuai tuntutan UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa
untuk program S1, kualifikasi pendidikan dosen minimal S2 dan S3.

Sistem rekrutmen dosen bebasis program studi sedangkan rekrutmen tenaga kependidikan berbasis
pengukuran beban kerja satuan organisasi. Kebutuhan formasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun
berdasarkan formasi yang diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Penetapan formasi dosen pada
tahun 2010 sampai dengan 2013 berdasarkan Renstra Ketenagaan Perguruan Tinggi dan harus sesuai
dengan Surat Edaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan CPNS dalam melaksanakan rekrutmen
sesuai dengan prosedur, mekanisme perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh SDM yang
berkualitas dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Mulai tahun 2014 penetapan formasi dosen menggunakan
sistem yang dtetapkan oleh Biro Kepegawaian Kemdikbud.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan pada masing-masing satuan
organisasi ISI Denpasar mengikuti pola rekrutmen sesuai dengan ketetapan pemerintah di bawah koordinasi
Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud. Langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini sebagai berikut.

a. Menyusun kekuatan atau persediaan pegawai/besetting
Kekuatan atau persediaan pegawai ISI Denpasar disusun sesuai dengan format yang telah
ditetapkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan
Kepegawaian Negera. Terdapat 11 (sebelas) format yang terdiri dari :
1) Format A memuat daftar nama jabatan yang disusun sesuai dengan unit kerja berdasarkan

Organisasi Tata Kerja ISI Denpasar. Informasi yang ditampilkan meliputi nama jabatan
perunit kerja, ikhtisar tugas dan syarat jabatan yang meliputi pendidikan minimal, diklat,
pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan masing-masing jabatan;

2) Format B memuat daftar nama pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan format A.
Informasi yang ditampilkan meliputi informasi pegawai yang terdiri dari nama pegawai,
golongan ruang, tanggal lahir, TMT CPNS, dan kualifikasi pegawai yang terdiri dari
pendidikan, diklat yang pernah diikuti, pengalaman, keahlian dan ketrampilan masing-
masing pegawai;
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3) Format C memuat Daftar penyusunan Bezetting tenaga Dosen, tenaga non dosen dan
gabungan besetting tenaga dosen dan non dosen;

4) Format D memuat daftar keadaan pegawai menurut jabatan, golongan ruang, jenis kelamin
dan kelompok usia;

5) Formulir E memuat daftar perkiraan perubahan komposisi Pegawai dalam 5 (lima) tahun
kedepan yang meliputi perkiraan pensiun pegawai, promosi dan perkiraan mutasi;

6) Formulir F memuat perkiraan persediaan pegawai dalam 5 (lima) tahun kedepan yang
diperoleh berdasarkan perhitungan keadaan pegawai dan perkiraan perubahan komposisi
pegawai;

7) Formulir G memuat perhitungan beban kerja masing-masing jabatan;
8) Formulir H memuat daftar perkiraan keseimbangan persediaan dan kebutuhan pegawai

dalam 5 (lima) tahun kedepan;
9) Formulir I memuat daftar usulan formasi pada tahun berjalan;
10) Formulir J memuat daftar skala prioritas usulan formasi sesuai dengan hasil perhitungan

beban kerja;
11) Formulir K memuat Data Akademik unit kerja yang menampilkan informasi jumlah dosen,

jumlah tenaga kependidikan dan jumlah mahasiswa masing-masing program studi dalam
fakultas.

b. Menghitung perkiraan kebutuhan pegawai/formasi
Penghitungan kebutuhan Dosen dalam 5 (lima) tahun terakhir (periode 2009-2013) Institut Seni
Indonesia Denpasar menggunakan hasil perhitungan dari Program Rencana Strategis Ketenagaan
Dikti 2009–2014. Penghitungan perkiraan kebutuhan pegawai dan Dosen ISI Denpasar untuk tahun
2014 mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud. Secara
garis besar terdapat 2 (dua) metode yang dipergunakan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan
pegawai dan dosen, yaitu.
1) Untuk penghitungan beban kerja pegawai menggunakan metode tugas per tugas jabatan, yaitu

dengan mengitung waktu penyelesaian dan jumlah beban kerja per uraian tugas masing-
masing jabatan.

2) Untuk penghitungan perkiraan kebutuhan Dosen dengan memper-timbangkan beban kerja
jurusan/program studi, yaitu dengan konversi beban SKS jurusan/program studi dalam satu
semester/satu tahun ke dalam Full Time Equivalensi.

3) Dalam format BKN penghitungan beban kerja pegawai dan dosen disusun sesuai dengan
Format G.

c. Menghitung keseimbangan persediaan dan kebutuhan.
Setelah memperoleh data kekuatan pegawai dan perkiraan kebutuhan pegawai, maka kedua data
tersebut akan dibandingkan per jabatan. Perbandingan antara kekuatan dan perkiraan kebutuhan
pegawai akan memperlihatkan kekurangan, kelebihan atau kecukupan pegawai dengan jumlah yang
ada. Jika dalam sebuah jabatan terdapat kekurangan maka akan diajukan untuk mendapatkan
formasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna terpenuhinya kebutuhan tenaga yang berkualitas dan memenuhi
syarat untuk diangkat menjadi CPNS sebagai-mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ISI
Denpasar mengikuti rapat koordinasi Penerimaan CPNS dibawah koordinasi Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kemdikbud.

Seleksi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan mengikuti tahapan sebagai berikut :
1. Pengumuman penerimaan CPNS

Pengumuman penerimaan CPNS sesuai dengan formasi yang diberikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan setelah mendapatkan penetapan/ persetujuan tertulis dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Tujuan pengumuman adalah untuk memberikan layanan
informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang ingin menjadi CPNS di lingkungan ISI
Denpasar yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kebutuhan institusi. Pengumuman
penerimaan CPNS di lingkungan ISI Denpasar dilakukan melalui media elektronik seperti melalui radio
dan juga website ISI Denpasar dan juga melalui papan pengumuman di lingkungan ISI Denpasar.

2. Pendaftaran
Terhitung mulai tahun 2013 pendaftaran CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dilakukan secara online melalui situs https:// cpns.kemdikbud.go.id; Pelamar yang sudah mengisi data
secara lengkap sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar akan mendapatkan formulir
pendaftaran yang sudah berisi barcode dari sistem.

3. Seleksi Administrasi
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Bagi pelamar yang sudah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan formulir pedaftaran dari sistem,
diharuskan untuk mengajukan lamaran melalui kotak pos (PO BOX) dengan melengkapi persyaratan :
- Surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan melalui Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar;
- Foto copy KTP yang masih berlaku;
- Foto copy sah ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilamar;
- Printout asli bukti registrasi pendaftaran CPNS online yang telah ditandatangani oleh pelamar;
Panitia seleksi CPNS ISI Denpasar akan melakukan verifikasi berkas lamaran dengan data pada
printout bukti resgistrasi pendaftaran CPNS online. Jika berkas lamaran sesuai dengan semua
persyaratan maka pelamar dinyatakan lulus administrasi, jika tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi
administrasi diumumkan melalui halaman web https://cpns.kemdikbud. go.id dan situs
www.kemdikbud.go.id. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengunggah pas
photo sesuai dengan ukuran dan tipe file yang ditentukan aplikasi. Pelamar wajib mencetak kartu tanda
peserta seleksi untuk ditunjukan pada saat seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi
Bidang (TKB).

4. Tes Kompetensi Dasar
Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan bagi pelamar yang dinyatakan lolos dan memenuhi
persyaratan seleksi administrasi. Hari dan waktu pelaksanaan TKD mengikuti ketetapan dari
Kementerian PAN dan RB. Materi TKD meliputi tes Wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum dan
tes karakteristik pribadi. Penilaian Tes Kompetensi Bidang dilakukan olah Panitia Seleksi Nasional
dibawah koordinasi Kementerian PAN dan RB dan BKN. Pengumuman kelulusan bisa diakses melalui
situs Kementerian PAN dan RB dan juga melalui situs Kemendikbud di www.kemdikbud.go.id yang
diteruskan melalui situs ISI Denpasar di www.isi-dps.ac.id;

5. Tes Kompetensi Bidang
Pelamar yang mengikuti tes kompetensi bidang adalah pelamar yang memenuhi ambang batas atau
passing grade kelulusan TKD. Sesuai dengan ketentuan, dalam hal jumlah pelamar yang memenuhi
nilai passing grade melebihi lowongan formasi jabatan, maka pelamar yang dapat mengikuti Tes
Kompetensi Bidang adalah 3 (tiga) kali jumlah lowongan formasi berdasarkan peringkat atau sesuai
ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

6. Pengumuman Akhir
Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat web
sscn.bkn.go.id diteruskan (direlay) di https://cpns. kemdikbud.go.id dan www.kemdikbud.go.id dan web
ISI Denpasar di www.isi-dps.ac.id. Pelamar yang lulus TKB akan diusulkan ke BKN untuk proses
pemberkasan dan pengesahan sebagai CPNS, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai gambaran seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan disajikan dalam flowcart sebagai berikut :
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Flowchart 4.1.
Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengadaan dosen dan tenaga kependidikan dalam lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai
berikut

Tabel 4.1.
Pengadaan Dosen dan Tenega Kemendidikan

Tahun 2010-2014

No Tahun Dosen Tenaga Kependidikan
Usulan Formasi Realisasi Usulan Formasi Realisasi

1 2010 13 3 3 14 6 6
2 2011 - - - - - -
3 2012 2 3 1 4 - -
4 2013 9 9 3 9 3 3
5 2014 34 - - 28 - -

Sesuai dengan kebijakan penerintah melalui Kementerian PAN dan RB bahwa untuk tahun 2011 dan tahun
2012 dilaksanakan moratorium CPNS dan salah satu pengecualian adalah untuk tenaga pengajar (termasuk
Dosen). Oleh karena itu pada tahun 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menerima CPNS
kecuali untuk tenaga pengajar di daerah terpencil. Demikian juga untuk tahun 2012 Kemendikbud hanya
menerima CPNS untuk tenaga pengajar saja, dan ISI Denpasar mendapatkan formasi 3 (tiga) jabatan untuk
Dosen namun hanya terealisasi 1 jabatan karena tidak ada pelamar yang memenuhi persyaratan
administratif untuk 2 jabatan yang lain (pendidikan tidak linier).

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengakomodir penerimaan CPNS dari
fungsional umum. Dari 18 orang usulan ISI Denpasar mendapatkan formasi 12 orang yaitu 9 orang Dosen
dan 3 orang fungsional umum. Untuk Dosen hanya 3 orang yang terealisasi karena sebagian besar pelamar
Dosen tidak lulus pada saat Tes Kemampuan Dasar sedangkan untuk fungsional umum semua teralisasi
sesuai formasi. Untuk tahun 2014 ISI Denpasar sudah mengajukan usulan pengadaan sejumlah 34 orang
untuk Dosen dan 28 orang fungsional umum, namun proses seleksi belum dilaksanakan menunggu
penjadwalan lebih lanjut dari panitia seleksi nasional di bawah koordinasi kementerian PAN dan RB dan juga
BKN.

D.2. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.

ISI Denpasar memiliki komitmen dalam mengelola dosen berbasis kinerja, terus diupayakan sesuai rencana
ketenagaan dosen. Pengembangan SDM dosen diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas/ijin belajar untuk
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meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang studi S2 dan S3. Pada tahun 2014 dosen S2 hampir
mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah dosen yang sedang studi S2 sebanyak 9
orang yang terdiri dari 6 orang tugas belajar dan 3 orang izin belajar, jumlah dosen yang sedang studi S3
sebanyak 34 orang yang terdiri dari 16 orang tugas belajar dan 18 orang izin belajar. Dalam empat tahun
terakhir sebaran Dosen yang studi lanjut S2 dan S3 disajikan dalam Tabel 4.2. dan Gambar 4.1. berikut :

Tabel 4.2.
Kualifikasi Dosen dan Sedang Studi Lanjut

Tahun Dosen S1 Dosen S2 Dosen s3 Sedang S2 Sedang s3
2011 48 159 12 38 24
2012 31 168 14 21 33
2013 18 173 16 14 35
2014 13 175 17 9 34
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Gambar  4.1.
Kualifikasi Dosen dan Sedang Studi Lanjut

Selain pengelolaan dosen ISI Denpasar juga melakukan pengelolaan terhadap 116 tenaga
kependidikan yang tersebar di delapan unit kerja, dengan perincin sebagai berikut :

a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama terdapat 17 orang tenaga
kependidikan;

b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdapat 56 tenaga kependidikan;
c. Fakultas Seni Pertunjukan terdapat 15 orang tenaga kependidikan;
d. Fakultas Seni Rupa dan Desain terdapat 14 orang tenaga kependidikan;
e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdapat 4 orang tenaga kependidikan;
f. UPT Perpustakaan terdapat 5 orang tenaga kependidikan;
g. UPT Pusat Dokumentasi Seni terdapat 3 orang tenaga kependidikan; dan
h. UPT Pusat Komputer terdapat 2 orang tenaga kependidikan.

Pada tahun 2014 sebagian besar tenaga kependidikan ISI Denpasar memiliki tingkat pendidikan Sarjana
(S1). Untuk peningkatan kualitas pendidikan ISI Denpasar memberikan kesempatan kepada tenaga
kependidikan untuk studi lanjut melalui pemberian ijin belajar. Jumlah tenaga kependidikan yang sedang
studi S2 sebanyak 7 orang dan yang sedang studi S1 sebanyak 3 orang. Secara umum data tenaga
kependidikan ISI Denpasar disajikan dalam Tabel 4.3. dan Gambar 4.2. berikut :
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Tabel 4.3.
Kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Yang Sedang Studi Lanjut

Unit Kerja SLTP SMA DIII S1 S2 Sedang
S1

Sedang
S2

BAAKK - 3 2 11 1 1 1
BAUK 1 22 5 28 - - 3
FK. SENI PERTUNJUKAN - 2 1 12 - - 1
FK. SENI RUPA DAN DESAIN - 1 1 11 1 1 2
LP2M - 2 - 2 - - -
PERPUSTAKAAN - 2 2 1 - - -
PUSDOK - 3 - - - - -
PUSKOM - - 1 1 - 1 -
TOTAL 1 35 12 66 2 3 7
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Gambar 4.2.
Kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Yang Sedang Studi Lanjut

D.3. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, ketersediaan
(kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa).

1. Profil Dosen

ISI Denpasar telah menjabarkan strategi peningkatan kualitas dosen secara berkelanjutan untuk
mengantisipasi peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam Rencana Strategis Ketenagaan. ISI Denpasar
memiliki dosen sebanyak 205 orang yang tersebar di dua fakultas dan program pascasarjana, kualifikasi
pendidikan S1 sebanyak 13 orang, S2 sebanyak 175 orang, dan S3 sebanyak 17 orang. Dosen yang
sedang studi lanjut S2 sebanyak 9 orang dan dosen yang sedang studi lanjut S3 sebanyak 34 orang. Pada
tahun 2015 jumlah dosen kualifikasi S2 ditargetkan akan nmencapai 95,75 % sisa yang belum S2 sebanyak
2 orang karena akan memasuki usia pensiun. Sedangkan dosen S3 ditargetkan sebanyak 50 orang
(23,58%). Keadaan kualifikasi pendidikan dosen disajikan pada Tabel 4.4. dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4.
Keadaan Kualifikasi Pendidikan Dosen

No Fakultas / Program studi

Jumlah Dosen

S1 S2 S3 S1 yang
sedang S2

S2 yang
sedang S3

I Seni Pertunjukan 5 80 9 4 14
1 Seni Tari 3 32 4 2 6
2 Seni Karawitan 2 22 1 2 4
3 Seni Pedalangan - 12 2 - 4
4 Pendidikan Sendratasik - 9 1 -
5 Seni Musik - 5 1 -

II Seni Rupa dan Desain 8 95 2 5 20
1 Seni Rupa Murni 4 30 - 3 5
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Keadaan Dosen selengkapnya menurut jabatan disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Keadaan Dosen Menurut Jabatan Fungsional

Tabel 4.6
Keadaan Dosen Menurut Golongan Ruang Kepangkatan

2 Desain Komunikasi Visual 1 14 - 1 3
3 Desain Interior 1 13 2 1 2
4 Kriya Seni - 20 - 5
5 Fotografi 2 6 - -
6 Desain Fashion (D4) - 6 - 3
7 Televisi dan Film (D4) - 6 - 2

III Program Pascasarjana - - 6 - -
1 Penciptaan dan Pengkajian Seni - - 6 - -

Jumlah I + II + III 13 175 17 9 34
Prosentase (%) 6,34% 85,37% 8,29% - -

No Fakultas / Program studi
Jumlah Dosen

Tenaga
Pengajar

Asisten
Ahli Lektor Lektor

Kepala
Guru
Besar

I Seni Pertunjukan 1 8 28 56 1
1 Seni Tari - 2 10 27 -
2 Seni Karawitan 1 3 12 9 -
3 Seni Pedalangan - - 4 9 1
4 Pendidikan Sendratasik - 2 1 7 -
5 Seni Musik - 1 1 4 -

II Seni Rupa dan Desain - 21 28 56 -
1 Seni Rupa Murni - 1 7 26 -
2 Desain Komunikasi Visual - 5 7 3
3 Desain Interior - 5 4 7 -
4 Kriya Seni - 1 5 14 -
5 Fotografi - 5 2 1 -
6 Desain Fashion (D4) - 2 2 2 -
7 Televisi dan Film (D4) - 2 1 3 -

III Program Pascasarjana - - - 3 3
1 Penciptaan dan Pengkajian Seni - - - 3 3

Jumlah I + II + III 1 29 56 115 4
Prosentase (%) 0,49% 14,15% 27,32% 56,10% 1,95%

No Fakultas / Program studi Jumlah Dosen
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

I Seni Pertunjukan 2 9 10 19 31 16 7 - -
1 Seni Tari - 4 2 8 16 6 3 - -
2 Seni Karawitan 1 3 5 7 2 7 - - -
3 Seni Pedalangan - - 2 3 5 2 2 - -
4 Pendidikan Sendratasik - 2 1 - 5 1 1 - -
5 Seni Musik 1 - - 1 3 - 1 - -

II Seni Rupa dan Desain 14 13 7 18 19 17 17 - -
1 Seni Rupa Murni 1 - 1 8 5 9 10 - -
2 Desain Komunikasi Visual 6 3 1 2 2 1 - - -
3 Desain Interior 3 2 2 2 3 3 1 - -
4 Kriya Seni - 1 2 3 7 2 5 - -
5 Fotografi 3 3 - 1 1 - - - -
6 Desain Fashion (D4) - 3 - 1 1 - 1 - -
7 Televisi dan Film (D4) 1 1 1 1 - 2 - - -

III Program Pascasarjana - - - - 2 - 2 1 1
1 Penciptaan dan

Pengkajian Seni
- - - - 2 - 2 1 1

Jumlah I + II + III 16 22 17 37 52 33 26 1 1
Prosentase (%) 7,80 10,73 8,29 18,05 23,37 16,10 12,68 0,49 0,49



Evaluasi Diri Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2014 36

2. Sertifikasi Dosen

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan
mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikasi adalah bukti
formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi bertujuan
untuk (1) menilai profesional dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, (2)
melindungi profesi dosen sebagai agen pembe-lajaran di peguaraan tinggi, (3) meningkatkan proses dan
hasil pendidikan dan (4) mempercepat terwujudnya pendidikan nasional.

Sampai dengan tahun 2014 sebanyak 158 (77,01%) dosen ISI Denpasar telah memperoleh sertifikasi
pendidik yang diberikan melalui proses sertifikasi disajikan pada Tabel 4.7. jumlah dosen yang telah
disertifikasi.

Tabel 4.7.
Jumlah Dosen Sertifikasi

3. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi adalah tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga
administrasi, laboran, teknisi, perpustakaan dan tenaga penunjang lainnya. Pada Tahun 2014 tenaga
kependidikan berjumlah 1  orang.

Kemampuan teknis terus ditingkatkan agar dapat menguasai, memelihara, dan memperbaiki peralatan
media pembelajaran, alat-alat laboratorium, menyiap-kan peralatan praktikum. Tenaga laboran terus
ditingkatkan ketrampilan dan kemampuannya untuk mampu mengelola bahan praktikum. Keadaan tenaga
pendidikan disajikan pada Tabel 4.8.

No Fakultas/Program studi Sertifikasi Dosen Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I Seni Pertunjukan 4 7 9 25 18 10 3
1 Seni Tari - 1 3 11 11 4 1
2 Seni Karawitan 1 4 4 4 3 1 2
3 Seni Pedalangan 1 1 2 4 2 3 -
4 Pendidikan Sendratasik 1 1 - 4 2 - -
5 Seni Musik 1 - - 2 - 2 -

II Seni Rupa dan Desain 5 7 8 32 13 9 2
1 Seni Rupa Murni 3 4 3 9 6 2 -
2 Desain Komunikasi Visual 1 - - 3 1 2 -
3 Desain Interior 1 - 2 4 3 1 1
4 Kriya Seni - 2 1 11 2 1 1
5 Fotografi - - - 2 - 1 -
6 Desain Fashion - 1 1 2 - 1 -
7 Televisi dan Film - - 1 1 1 1 -

III Pascasarjana 3 - 2 1 - - -
1 Penciptaan dan Pengkajian 3 - 2 1 - - -

Jumlah I + II + III 12 14 19 58 31 18 5
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Tabel 4.8.
Jumlah Tenaga Kependidikan Tahun 2014

Tabel 4.9
Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Tahun 2014

Tabel 4.10
Jenjang Tenaga Kependidikan
Menurut Golongan Tahun 2014

3. Ratio mahasiswa-dosen

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Ditjen Dikti Kemdikbud telah memvalidasi bahwa ratio ratio dosen
dan mahasiswa di masing-masing program studi di lingkungan ISI Denpasar telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi akibat adanya tambahan maha-siswa yang
proporsional di masing-masing program studi  sedangkan tidak diikuti bertambahnya jumlah dosen. Ke
depan ratio mahasiswa–dosen akan dtingkatkan mencapai ratio yang ideal. Ratio dosen dan mahasiswa
disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Ratio Dosen dan Mahasiswa
No. Kode Nama Program Studi Jenjang Rasio Status (1:20, 1:30,

Sesuai UU)
1 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S-1 5.3 Memenuhi
2 90201 Seni Rupa Murni S-1 4.03 Memenuhi
3 90211 Kriya Seni S-1 1.23 Memenuhi
4 90221 Desain Interior S-1 5.89 Memenuhi

No Unit Kerja

Tenaga Kependidikan

Administ
rasi Teknisi Labor

an

Perpu
staka

an

Analis
Kepega
waian

Pran
ata
Lab

Arsip
aris

Jumlah

1 BAUK 20 25 9 - 1 - 1 56
2 BAAKK 9 6 2 - - - - 17
3 FSP 4 5 1 - - 5 - 15
4 FSRD 4 8 - - - 2 - 14
5 UPT 5 1 - 4 - - - 10
6 LP2M 4 - - - - - - 4

Jumlah 46 45 12 4 1 7 1 116

No Unit Kerja Jenjang Pendidikan
SD SLTP SLTA Dipl. S1 S2 Jumlah

1 BAUK - 1 22 5 28 - 56
2 BAAKK - - 3 2 11 1 17
3 FSP - - 2 1 12 - 15
4 FSRD - - 1 1 11 1 14
5 UPT - - 5 3 2 - 10
6 LP2M - - 2 - 2 - 4

Jumlah 1 35 12 66 2 116

No Unit Kerja Jenjang Golongan
I II III IV Jumlah

1 BAUK 0 13 41 2 56
2 BAAKK 0 2 13 2 17
3 UPT 0 2 8 0 10
4 LP2M 0 0 4 0 4
5 FSP 0 2 12 1 15
6 FSRD 0 1 12 1 14

Jumlah 0 20 90 6 116
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5 90241 Desain Komunikasi Visual S-1 18.75 Memenuhi
6 90331 Desain Fashion D-4 5.5 Memenuhi
7 91101 Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 14.17 Memenuhi
8 91211 Seni Karawitan S-1 6.12 Memenuhi
9 91221 Seni Musik S-1 0 Prodi baru
10 91231 Seni Tari S-1 2.89 Memenuhi
11 91241 Seni Pedalangan S-1 2.64 Memenuhi
12 91261 Televisi dan Film D-4 0 Prodi baru
13 91271 Fotografi S-1 10.13 Memenuhi
Sumber : PDPT www.forlap.dikti.go.id

D.4. Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya).

Jumlah karya akademik dosen baik berupa karya ilmiah dan karya seni  dan pengabdian kepada masyarakat
terus ditingkatkan sebagai salah satu persyaratan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat. Dosen
diberikan kesempatan untuk bersaing memperoleh hibah melalui kompetisi dengan koordinasi LP2M.
Jumlah karya akademik dosen dalam tiga tahun terakhir disajikan Tabel  4.12.

Tabel 4.12.
Jumlah Karya Akedemik  Dosen Tiga Tahun Terakhir

No Sumber Pembiayaan Jumlah Judul Penelitian TotalTS-3 TS-1 TS
1 Biaya Sendiri 20 15 15 50
2 ISI Denpasar 34 35 28 98
3 Kemdikbud 5 12 2 19
4 Instansi dalam negeri 26 18 12 56
5 Instansi luar negeri 11 34 12 55

Total 96 114 69 278

D.5. Peraturan kerja dan kode etik.

Dalam melaksanakan tata kelola ISI Denpasar telah memiliki Pedoman Kerja yang mengatur tentang
Rincian Tugas Unit, Uraian Jabatan, Tata Hubungan Kerja, dan Pedoman Kerja Pejabat Pimpinan di
Lingkungan ISI Denpasar sebagai pedoman melaksanakan tugas pokok dan fungsi baik oleh pimpinan
satau organisasi

Kode Etik Pegawai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor ISI Denpasar Nomor Nomor
1010/IT5.5/DT/2014 tanggal 28 Mei 2014. Pegawai di lingkungan ISI Denpasar terdiri atas dosen dan tenaga
kependidikan mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan
nasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu
pemberdayaan dan peningkatan mutu pegawai secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai
profesi yang bermartabat.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdi-kan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan kampus sebagai lingkungan akademik yang dinamis sesuai dengan
disiplin ilmu dan profesinya, berwawasan budaya Indonesia, bermoral Pancasila, dan berkepribadian
Indonesia. Institut Seni Indonesia Denpasar perlu untuk menyusun suatu pedoman Kode Etik Pegawai
dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan kampus. Adapun pedoman tersebut di dalamnya memuat
garis-garis besar nilai-nilai moral untuk melaksanakan dan menunjang  tugas dan kegiatan di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-
unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor. Kode Etik meliputi :
1. Etika dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi diwujudkan dalam bentuk :
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a. sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk
pengajaran yang berkualitas;

b. jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam pelaksanakan tugas;
c. berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada

mahasiswa;
d. menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (role model) bagi mahasiswa serta kalangan

civitas akademika ISI Denpasar.
e. berjuang keras untuk melakukan dan menghasilkan penelitian;
f. bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin

ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;

g. mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat;
h. menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah serta meng-hindarkan diri dari perbuatan

yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, serta pemalsuan data;
i. berperan serta dalam pengembangan institusi;
j. cermat menentukan materi penelitian serta mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan dan

kesejahteraan masyarakat;
k. hasil penelitian berdampak bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya yang multi kultur.

2. Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:
a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

secara konsisten dan konsekuen;
b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menjungjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
d. Mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
e. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

melaksanakan tugas;
f. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik

Indonesia;
g. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
i. berperan aktif dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
j. memegang teguh rahasia Negara;
k. berperan aktif kelestarian warisan budaya bangsa;
l. menggunakan sumber daya alam secara arif, bijaksana dan bertang-gung jawab;
m. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

3. Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
b. memegang teguh rahasia negara;
c. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
d. bekerja inovatif dan visioner;
e. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
f. menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
g. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang

dilakukan;
h. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
i. bersedia menerima tugas-tugas baru dengan penuh tanggung jawab;
j. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja

organisasi;
k. menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.
l. perlu pelaksanaan monitor dan evaluasi didalam kegiatan;

4. Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :
a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan

masyarakat;
d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresah-kan dan mengganggu

keharmonisan masyarakat;
e. menjaga kelestarian dan lingkungan sekitar;
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f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
h. memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan dan kesejahteraan

masyarakat;
i. berperan serta dalam menciptakan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat.

5. Etika dalam diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :
a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemam-puan diri sendiri;
d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan dan tindakan;
f. menjaga kesehatan rohani dan jasmani;
g. berpenampilan rapi dan sopan;
h. menjadi suri tauladan dalam berfikir dan berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara;
i. menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi merusak dan  mencemar-kan nama baik.

D.6. Pengembangan staf.

Dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan antara lain dilakukan melalui
program pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan satuan organisasi. Tenaga
kependidikan di lingkungan ISI Denpasar bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan pelayan teknis untuk menunjang proses pembelajaran pada satuan
organsiasi. Peran tenaga kependidikan untuk menciptakan suasana akademis kondusif yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dan dinamis menjadikan perlunya tenaga kependidikan memiliki komitmen
profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kedudukan dan kepercayaan yang
diberikan kepadanya.

Berbagai diklat telah diberikan kepada tenaga kependidikan agar pelayanan prima administrasi tetap
dilaksanakan secara berkesinambungan Upaya meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan terus
dilakukan agar mampu melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan, serta administrasi akademik.
Pelatihan yang diikuti pada tahun 2010-2013 antara lain : Diklatpim Tk III dan Tk. IV, Diklat percepatan
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP), Diklat Bendahara Penerima, Diklat Bendahara Pengeluaran,
Diklat E-learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (PABK), Diklat E-Learning Program percepatan
Akuntabilitas Keuangan Pemerinta (PPAKP), Diklat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Diklat Pengadaan
Barang dan Jasa dan jenis pelatihan lainnya. Secara garis besar pelatihan dalam rangka pengembangan
tenaga kependidikan disampaikan dalam Tabel 4.13. berikut :

Tabel 4.13.
Pengembangan Tenaga Kependidikan

No Jenis Pelatihan Jumlah
1 2 3
1 Bimtek Bendahara Penerimaan 1
2 Bimtek Konservasi Lukisan 1
3 Bimtek Penghapusan BMN 1
4 Bimtek Pembinaan Aparatur dan Penyelesaian Kasus Disiplin 2
5 Bimtek Aplikasi Monev 1
6 Bimtek E-Learning PABK 2
7 Bimtek Kearsipan 3
8 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 1
9 Bimtek Pengelolaan gedung dan rumah tangga 1

10 Bimtek Penyusunan Laporan SIMAK BMN 4
11 Diklat Bendahara Penerimaan 1
12 Diklat Bendahara Pengeluaran 1
13 Diklat E-Learning PPAKP 1
14 Dikat Manajemen Pelayanan Prima 1
15 Diklat Manajemen SDM Tinggi 1
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16 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 1
17 Diklat Perbendaharaan 1
18 Diklat PPAKP 7
19 Diklat Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 1
20 Diklat Teknis Analisis Jabatan 1
21 Diklat Teknis Pengelola Jabatan Fungsional 1
22 Diklatpim IV 6
23 Diklatpim III 3
24 E-Procurement 5
25 Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum 4
26 Peningkatan Kemampuan Manajerial Bidang Kepegawaian Tingkat Dasar (P0) 1
27 Lokakarya Ketatalaksanaan 1
28 Lokakarya Standarisasi Kurikulum, Silabus dan Regulasi Program Darmasiswa 1
29 Pelatihan Bidang Kantor Urusan Internasional 2
30 Pelatihan Bidang Kehumasan 2
31 Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa 2
32 Pelatihan e-Monitoring Penyerapan Anggaran Kemdikbud 1
33 Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Berkala Ilmiah Elektronik atau

Jurnal On-Line
1

34 Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3
35 Pelatihan Pranata Laboratorium Pendidikan 4
36 Pelatihan Program Olah Data BKD 1
37 Pelatihan Sistem Layanan Dokumen Program Darmasiswa Berbasis Web 1
38 Pelatihan Bidang Kehumasan Tingkat Lanjutan 2
39 Pelatihan Pemanfaatan E-Journal Ilmiah 3
40 Pembekalan PNS yang akan purnatugas 3
41 Pembinaan Pengelolaan PNBP 2
42 Penatausahaan barang persediaan 2
43 Pengelolaan E-Kepegawian 1
44 Rakornas Kehumasan Perguruan Tinggi 2
45 SIM Tenaga Kependidikan 6
46 Sosialisasi dan Lokakarya Sistem Pengembangan Pusat Karir 1
47 Sosialisasi Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian WNA 1
48 Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian 5
1 2 3

49 Sosialisasi Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi 1
50 Sosialisaasi Pengawasan dan Pengendalian BMN dan Penyusutan BMN dan

Aplikasi SIMAk
1

51 Sosialisasi Penggunaan Sistem Aplikasi Penerimaan CPNS Online 1
52 Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan Berbasis Web 2
53 Supervisi Jaringan Kerja sama katalog Induk Nasional (KIN) dan Bibliografi Nasional 1
54 Workshop Analis Kepegawaian 2
55 Workshop Aplikasi Pelaporan SAK SIM Keuangan 1
56 Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 3
57 Workshop PDPT 2
58 Workshop Penilaian Kinerja Berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja 1
59 Workshop Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola SPM 3
60 Workshop Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pendapatan Satuan Kerja

PTN PNBP
3

Data pelatihan di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kemdikbud. Selain mengikuti kegiatan
pelatihan dari Kementerian ISI Denpasar juga melaksanakan kegiatan pelatihan lokal untuk peningkatan
pengembangan tenaga kependidikan diantaranya Pelatihan Manajemen Ketatausahaan di Lingkungan ISI
Denpasar, Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Workshop Jabatan Karir Fungsional
Dosen dan Angka Kredit, Pengukuran Beban Kerja, Pengembangan Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai, Tugas/Izin Belajar Pegawai dan Sosialisasi Kearsipan.

D.7. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya.

Keberlanjutan pengadaan dan pemanfataanya mengacu pada ratio maha-siswa dan dosen hingga tercapai
jumlah ideal. Berdasarkan anailisis beban tugas dosen dan analisis jabatan untuk memenuhi kekurangan
dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan tidak
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tetap (honorarium). Pemanfaatan dioptimalkan dahulu di satauan organisasi  dalam rangka mencapai
sasaran mutu.

D.8. Deskripsi SWOT Kesimpunan Komponen D
1. Kekuatan (Strengths)

a. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengelolaan
mengikuti pola yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. ISI Denpasar memiliki dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitas memiliki komitmen
untuk mendukung mewujudkan visi dan misi ISI Denpasar. Kualifikasi pendidikan dosen minimal
S2 telah memenuhi batas minimal dan 77% jumlah dosen telah sertifikasi.

c. Ratio mahasiswa-dosen telah divalidasi oleh PDPT Ditjen Dikti Kemdik-bud secara minimal telah
memenuhi persyaratan.

d. ISI Denpasar telah memeiliki kode etik pegawai dalam rangka mewujudkan kehidupan kampus
sebagai lingkungan akademik yang dinamis sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya,
berwawasan budaya Indonesia, bermoral  Pancasila, dan berkepribadian Indonesia

2. Kelemahan (Threats)
a. Kualifikasi pendidikan dosen S3 (8,29%) masih rendah dan memilki hanya 4 orang (1,95%)

guru besar.
b. ISI Denpasar belum memiliki aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) menyebabkan

kinerja proses admnistrasi kepegawain kurang maksimal dan pimpinan lamban mengambil
keputusan dalam bidang kepegawaian.

c. Penempatan tenaga kependidikan belum merata dan belum sesuai dengan kualifikasi
pendidikan.

d. Satuan organisasi belum seluruhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
standarisasi cara yang dilakukan satuan organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang
menjadi tugasnya.

e. Usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat lebih tinggi terhambat karena kualifikasi
pendidikan  dosen S2/S3 tidak linier.

f. Jumlah penelitian dosen masih rendah, karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
belum banyak dipublikasikan tingkat internasional.

3. Peluang (Opportunities)
a. Tawaran beasiswa studi lanjut S3 di dalam negeri dan di luar negeri dari pemerintah dan

swasta.
b. Pemerintah telah menetapkan remunerasi tenaga kependidikan, sertifikasi dosen.
c. Kemdikbud menawarkan program hibah penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan

penulisan buku teks tingkat nasional.
4. Ancaman (Weaknesses)

a. Penyusunan perencanan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh
pemerintah sering berubah dan belum mememiliki pedoman yang baku

b. Kelas jabatan tenaga kependidikan belum ditetapkan oleh Kemdikbud sehingga remunerasi
tidak dibayarkan tepat waktu.

c. Kenaikan jabatan dosen ke guru besar semakin ketat dosen yang telah memiliki angka kredit
yang dipersyaratkan tetapi kualifikasi pendidikan dosen tidak linier tidak bisa diproses.
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Komponen E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

E.1. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Dalam mengembangkan kurikulum, ISI Denpasar berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta
mempertimbangkan masukan dari stakeholders. Program pendidikan yang dikembangkan oleh ISI Denpasar
telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kurikulum, proses pembelajaran
dan suasana akademik mempunyai kesesuaian yang signifikan dengan daya dukung lingkungan yang
menekankan pada aspek keunggulan, wawasan kebangsaan demi memperkaya nilai-nilai kemanusiaan
sesuai perkembangan zaman.

Visi, misi dan tujuan institusi dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi telah dijabarkan dalam visi
dan misi pada tiap-tiap program studi dalam bentuk rumusan tugas,kewajiban dan rancangan tindakan yang
jelas dan spesifik, yang secara nyata dilaksanakan dalam proses belajar mengajar (PBM). Proses belajar
mengajar meliputi tridharma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Proses belajar mengajar ditentukan dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan institusi, serta kebutuhan
mahasiswa, dosen, staf, dan stakeholder. Untuk menjamin kebutuhan semua stakeholder terpenuhi,
pimpinan dan tim koordinasi akademik menyusun proses belajar mengajar yang merupakan learning-
centered processes. Proses ini disusun dengan menggunakan beberapa data berikut : job market trend,
information on employer needs, student demographics, tingkat kompetisi, dan current & future student
interest.

E.2. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders.

Relevansi dengan stakeholders adalah penyesuaian dari setiap perubahan kurikulum yang dilakukan setiap
lima tahun sekali dengan melibatkan stakeholders, alumnus, ahli kurikulum, sehingga kebutuhan pasar bisa
diketahui dan ditafsirkan dalam bentuk kurikulum, baik hard skill maupun soft skill.

Perubahan dari kurikulum content based ke kompetensi based, dimaksudkan untuk menekankan kejelasan
hasil yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna dan
berguna bagi diri mahasiswa dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran berorientasi pada output dan
outcome lulusan. Kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa setidak-tidaknya berwujud seperangkat
kemampuan (keahlian dan keterampilan) minimal sesuai kebutuhan lapangan kerja yang ada. Dengan
demikian outcome lulusan diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar kerja yang tersedia di
masyarakat (stakeholder), baik di instansi pemerintah maupun swasta. Bahkan lebih ditekankan kepada
kemampuannya menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri.

E.3. Struktur dan isi kurikulum (keluasaan, kedaaman, koherensi, penataan/ organisasi)

Struktur kurikulum ISI Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
232/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
mahasiswa. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas : (1)
kurikulum inti yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu
program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional; (2) kurikulum institusional
merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi,
terdiri atas tambahan atau kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan
keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Penyebaran matakuliah berdasarkan struktur kurikulum berbasis kompetensi dikelompokkan ke dalam lima
kelompok : Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK),
Matakuliah MKB, Matakuliah Keahlian Berkarya (MPB) dan Matauliah Berkehidupan Bersama (MBB).

Beban studi yang ditetapkan dalam satuan keredit semester (sks) pada Program Pascasarjana ditetapkan
48 sks dan pada program S1 dan D-IV berjumlah 144 sks jenis matakuliah, termasuk matakuliah paralel.
Selanjutnya di program studi S1/D-IV selanjutnya ditetapkan sebanyak 35 satuan kredit semster (sks)
ditetapkan sebagai matakuliah di tingkat institut yang ditawarkan kepada seluruh program studi terdiri atas :
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1 Pendidikan Pancasila 2 sks
2 Bahasa Indonesia 2 sks
3 Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks
4 Pendidikan Agama 2 sks
5 Bahasa  Inggris 2 sks
6 Ilmu Kebudayaan 2 sks
7 Estetika 2 sks
8 Filsafat Seni 2 sks
9 Metodologi Penelitian 2 sks
10 Pengetahuan HaKI 2 sks
11 Seminar 2 sks
12 Manajemen Seni (Tata Kelola) 2 sks
13 Sejarah Seni  Budaya 2 sks
14 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 sks
15 Tugas Akhir 6 sks

Kemudian terdapat 26 sks mata kuliah di tingkat fakultas, yang ditawarkan di masing-masing fakultas, dan
83 sks merupakan mata kuliah di tingkat program studi masing-masing. Dengan demikian beberapa mata
kuliah pendukung yang dikembangkan ditekankan pada karakteristik budaya lokal (local genius), dan gayut
dengan kompetensi utama.

Isi matakuliah yang tertuang dalam kurikulum, meliputi uraian seperangkat pengalaman belajar dan
pengalaman sosial yang berorientasi kepada kejelasan hasil didik sebagai seorang yang berkompeten
dalam hal ; menguasai kaidah ilmu seni dan ketrampilan profesi, menguasai penerapan ilmu pengetahuan
dalam bentuk kekaryaan, menguasai sikap berkarya yang benar sesuai ilmu pengetahu-an dan kepatutan
etik/norma-norma agama, serta memahami kaidah-kaidah budaya yang berlaku di masyarakat.

Beban studi  program S1/D4 pada ISI Denpasar memiliki bobot mata kuliah 144 sks. Dalam
penyelesaiannya dijadwalkan untuk 8 semester dan selama-lamanya 14 semester dengan penyebaran
matakuliah pada masing-masing program studi.

E.4. Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu).

Institut Seni Indonesia Denpasar terfokus pada satu bidang yaitu penciptaan maupun pengkajian seni S1,
S2, dan D4 ditujukan kepada kearifan lokal (local genius), yaitu Bali. Seni nasional maupun internasional
tetap menjadi garapan yang serius dan menjadi tolok ukur untuk memperkaya pengembangan seni
tradisional Bali.

Dalam pengkajian, pelestarian dan pengembangan, serta rekonstruksi kesenian Bali dan inventarisasi seni
Bali menjadi garapan utama. Keterkaitan kurikulum pembelajaran dan suasana akademik langsung bisa
dirasakan oleh masyarakat Bali, baik melalui ngayah maupun KKN.

Dalam penataan/organisasi kurikulum pembelajaran dan suasana akademik melibatkan struktural yang
sudah ada pada lembaga, sedangkan pada penerapan di masyarakat mengikutkan tatanan desa adat/desa
pakraman. Untuk sosialisasi dan uji masa sehingga sering dilakukan ujian langsung di tempat di mana
didapatkan ide, kemudian pagelaran sesuai roadmap, demikian pula dengan pameran.

E.5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat dan kepentingan internal
lembaga.

Kearifan lokal kesenian tradisional Bali menjadi mata kuliah utama di tiap prodi, fakultas yang ada di ISI
Denpasar. Kurikulum lokal menjadi utama dikarenakan Bali sudah dikenal oleh dunia tentang seni dan tradisi
Bali, sehingga menjadi ciri khas dari lembaga dengan motto satyam siwam sundaram (kesucian, kebenaran,
keindahan).

Kesesuaian komposisi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ISI Denpasar untuk beban studi S1 adalah 45
% (64 sks) merupakan kurikulum inti (kompetensi utama) dan 55% (80 sks) merupakan mata kuliah institusi
(pendukung). Bahan kajian atau pelajaran sebagai muatan kurikulum institusional yang dipilih harus sesuai
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dengan standar nasional, kompetensi lulusan, mutu program studi, dan kebutuhan masyarakat pengguna
lulusan. Tambahan bahan kajian atau pelajaran yang disunting, juga mempertimbangkan kebutuhan
lingkungan dan ciri khas perguruan tinggi (ISI Denpasar). Dengan demikian bahan kajian dan pelajaran yang
dicakup diprioritaskan pada seni-seni tradisi dengan kearifan lokal, manajemen seni, kepariwisataan dan
kewirausahaan.

E.6. Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa secara
individual/kelompok mahasiswa tertentu.

Mata kuliah pilihan diberikan kepada mahasiswa dari mata kuliah program studi lain dalam satu fakultas
untuk mengetahui, mengembangkan mata kuliah yang ada di prodinya berdasarkan dari mata kuliah yang
dipilih. Matakuliah yang merujuk pada harapan lebih besar bertumpu pada kelompok; Mata Kuliah Keahlian
Berkarya (MKB) yang berkisar antara 27 SKS standar nasional (utama) dan 24 SKS standar institusional
(pendukung).

Untuk meningkatkan mutu karya seni dengan kualifikasi akademik, disajikan pula sebaran  Mata Kuliah
Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai landasan ilmiah, yang berkisar antara 18 SKS standar nasional
(utama) dan 22 SKS standar institusional (pendukung). Agar dalam proses berkarya dapat dilakukan dengan
prosedur yang benar,  maka terdapat pula kelompok Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) yang disajikan
berkisar antara 4 SKS standar nasional (utama) dan 8 SKS standar institusional (pendukung).

Untuk mengembangkan/ menerapkan keahlian mahasiswa di masyarakat, kelompok Mata Kuliah
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) diberikan berkisar anatara 1 SKS standar nasional (utama), dan 8 SKS
standar institusional (pendukung). Semua kelompok matakuliah diatas harus dilaksanakan dengan
pertimbangan nilai-nilai atau kaitannya dengan norma sosial yang berllaku di masyarakat, maka kelompok
matakuliah yang mendasari pelaksanaan MKB, MKK, MPB dan MBB adalah Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK), dengan bobot 8 SKS standar nasional (utama).

E.7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan studi, mengembangkan
pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang
studinya, mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable skills),
terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan.

Peluang mengembangkan diri bagi mahasiswa adalah mahasiswa pada umumnya melanjutkan Studi ke
jenjang S-2 yang sudah tersedia di ISI Denpasar. Untuk pengembangan diri mahasiswa bisa ikut serta
dalam penelitian dosen, ikut serta dalam pagelaran, pameran, studi banding, mengikuti seminar.
Mengadakan kontrak kerja dengan asosiasi profesi di luar kampus, yang diawali dengan Kerja Praktek
sehingga terjadi transferable skills, hal ini yang selalu direspon secara baik, dan mahasiswa bisa
memanfaatkan untuk mengadakan program kontrak kerja dengan perusahaan dengan dibiayai kuliah namun
setelah selasai harus bekerja pada perusahaan tersebut.

E.8. Misi pembelajaran

a. Pengembangan/ pelatihan kompetensi yang diharapkan
Dalam satu tahun minimal didakan satu Workshop oleh setiap program studi sebagai pendalaman
keilmuan secara nyata/praktek untuk mengem-bangkan kompetensi matakuliah. Diadakan pelatihan
dengan parter kerja sama, seperti yang telah dilakukan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain tentang
seni lukis tradisional Cina dari Hebey Normal University yang sangat mirip dengan teknik
sigarmangsi di Bali atau yang dilakukan tiap semester dengan UWA, utuk memperkenalkan potensi
Bali pada mahasiwa University Western of Australia yang dipandu oleh mahasiwa dan Dosen
sebagai tutornya.

b. Efesiensi Internal dan Eksternal.
Dalam pembelajaran, terutama praktek mengenal budaya Bali dilakukan efesiensi waktu dan tempat
pembelajaran, yaitu memanfaatkan lingkungan kampus sebagai obyek pembelajaran, demikian pula
pemanfaatan UPTD Taman Budaya Provinsi Bali yang lokasinya bersebelahan dengan kampus.

E.9. Mengajar:
a. Kesesuaian Strategi dan metode dengan tujuan.



Evaluasi Diri Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2014 46

Mengajar, dosen diwajibkan untuk membuat silabus, bahan ajar, buku ajar dan SAP sesuai mata
kuliah yang diampu. Kesesuaian strategi, metode dan tujuan tidak ada masalah selama kontrak
kuliah dilaksanakan secara sinergi antara dosen dan mahasiswa.

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan matakuliah
Tujuan matakuliah sudah ditentukan oleh silabus dan demikian pula  dengan materi pembelajaran
terdapat dalam pustaka yang disertakan dalam tiap mata kuliah pada silabus.

c. Efesiensi dan Produktivitas.
Efesiensi dilakukan dengan ketepatan waktu sesuai jadwal, pemberlakuan system belajar sebelum
pembelajaran di kelas dan evaluasi pada akhir jam mengajar. Produktivitas mengajar bukan secara
kuantitaif tapi lebih pada kualitatif, sehingga lebih diperuntukan pada pengenalan dan pemahaman
materi ajar.

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar
Struktur mengajar dilakukan dengan sistem semester dilakukan dengan rentang kegiatan yang d
bagi dalam 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
Untuk matakuliah teori 1 sks terdiri atas 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan struktur,
dan 60 menit kegiatan mandiri. Untuk matakuliah praktek 1 sks terdiri atas 100 menit tatap muka.
Untuk matakuliah praktek lapangm 1 sks atas kegiatan 4 sampai 8jam perminggi selama 1
semester.

e. Penggunaan teknologi informasi
Penggunaan teknologi informasi dalam mengajar dilakukan untuk meng-optimalkan hasil, seperti
penggunaan alat mengajar dan mendapatkan bahan ajar diluar kelas melalui teknologi informasi,
seperti; on line berupa bloger yang disediakan oleh masing-masing dosen, baik untuk bahan ajar,
tugas dan diskus

E.10. Belajar:

a. Keterlibatan Mahasiswa
Dalam proses belajar mengajar menggunakan sistem SCL (Student Centered Learning), dosen
sebagai fasilitator untuk mengarahkan, mem-bimbing dan dan menentukan tujuan sesuai dengan
silabi dari tiap mata kuliah. Hal ini diutamakan pada mata kuliah praktek.

b. Bimbingan Skripsi/tesis/disertasi
Bimbingan Skripsi untuk pengkajian dan Tugas Akhir untuk penciptaan, dilakukan sama dengan
mata kuliah lain yaitu diselenggarakan dalam satu semester atau 16 minggu melalui tahapan
Evaluasi, dua kali evaluasi di program stdinya masing masing dan satu kali dievaluasi kesiapan oleh
fakultas melalui pembantu dekan bidang akademik. Mahasiswa yang mengambil penciptaan atau
Studio dilakukan uji publik dengan mengada-kan Pameran sekurangnya lima hari,  dibimbing oleh 2
orang Dosen yang sudah mandiri atau sekurangnya S2. Diuji dalam siding ujian sarjana oleh tiga
dosen penguji mandiri atau sekurangnya berpendidikan S2. Bimbingan Tesis tidak jauh beda
dengan proses pembimbingan skripsi namun dosen pembimbing dan dosen penguji sekurangnya S3
atau S2 berpengalaman. Sedangkan untuk pembimbingan Disertasi belum bisa dijelaskan karena di
ISI Denpasar belum diadakan Pendidikan S3.

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan.
1) Pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya

Dalam belajar diberikan tugas harian dan tugas pokok sehingga antara tugas harian dan tugas
pokok ada peluang untuk mengem-bangkan pengetahuan dan pemahaman materi

2) Keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable)
Keterampilan hand free ketelitian dan pengembangannya, menjadi tugas pokok dalam
transferable bidang seni.

3) Pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri.
Pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri, mutlak diper-lukan karena di bidang
seni tanpa pemahaman dan kemampuan sendiri maka seni tidak jadi apa-apa, karena akan
hanya itu-itu saja, tidak ada pencipataan seni tanpa pemahaman dan pemanfaatan
kemampuan sendiri.

4) Kemampuan belajar sendiri.
Hal ini selalu dipacu oleh dosen Seni, karena dengan kemampuan belajar sendiri akan banyak
yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam pembelajaran seni, baik pemahaman, pengembangan,
penciptaan maupun pelestarian.

5) Nilai, Motivasi dan Sikap
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Dalam proses belajar value atau nilai, motivasi dan sikap menjadi satu kesatuan yang sulit
dipisahkan, karena setiap nilai akan memacu pada motivasi dan menentukan sikap mahasiwa
dalam proses belajar mengajar yang lebih sering terjadi oleh karena seleksi alam.

E.11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar:

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa
b. Peraturan tentang nilai tertera pada panduan studi termasuk lama studi, dan bila menginjak

pada semester batas akhir studi, dua semester sebelumnya diberi peringatan secara tertulis
dan disampaikan ke alamat rumah mahasiswa.

c. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa
d. Dilakukan melalui SIA (Sistem Informasi Akademik) perangkat on line untuk mengetahui nilai,

indek Prestasi (IP) mahasiswa tiap semester dan IP komulatif, sehingga bisa diketahui
mahasiswa berhasil atau tidak.

e. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar seorang mahasiswa pada akhir
jenjang pendidikan).

f. Yudisium sebagai akhir dari pendidikan S1 hasilnya mulai tahun kelulusan 2009 sampai
sekarang IP komulatif berkisar pada angka 3, sebagain besar mahasiwa mempunyai IP
Komulatif lebih dari 3.

E.12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, baik di dalam maupun
di luar kampus, dan untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan dan kegiatan
akademik/profesional.

Sarana yang tersedia untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar
kampus, meliputi; ruang studio, ruang pameran, ruang perpustakaan dan lab komputer. Termasuk peralatan
studio, sarana ruang pameran dan buku-buku perpustakaan cukup memadai. Layanan untuk penggunaan
peralatan dimaksud, sudah tersedia petugas laboran, petugas perpustakaan beberapa telah memiliki
kualifikasi pustakawan.

E.13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan civitas academica
lainnya.

Mutu interaksi antara sivitas akademika (dosen, mahasiswa, pegawai administrasi dan alumni) cukup baik.
Hubungan dosen dan mahasiswa berlangsung secara kekeluargaan melalui program bimbingan, pameran
bersama, studi banding, Peksiminas, FKI dan dalam ajang PKB. Layanan staf administrasi terhadap
kebutuhan mahasiswa dalam pengisian KRS, data based, beasiswa dan lain-lain cukup harmonis, termasuk
layanan staf administrasi terhadap penyediaan kelengkapan pembelajaran dosen juga dilakukan dengan
baik. Hubungan terhadap alumni juga terbangun dengan baik melalui kerjasama dalam pertunjukan
kolaboratif, pameran bersama, dan masukan untuk pengembangan program studi dilakukan melalui
pengisian angket oleh alumni.

E.14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk
pembelajaran, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

Program pergelaran dan pameran bersama, kegiatan pembelajaran di kelas/ studio, workshop, serasehan
dan pengabdian masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata maupun Kerja Praktek, dapat berlangsung
dengan kondusif. Untuk penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa belum terprogram, sehingga
hubungan kerjasama dosen dan mahasiswa di bidang ini belum terbangun secara ekstensif.

E.15. Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar, simposium, diskusi,
eksibisi) di kampus.

Intensitas Kegiatan civitas academica dalam bentuk pagelaran, pameran, sarasehan seni budaya, workshop
cukup tinggi, tetapi kegiatan seminar, diskusi. Baik mahasiswa dan dosen lebih terfokus pada skill atau
keahlian menciptakan karya seni, oleh karena kompetensi inilah lebih relevan dengan kebutuhan
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masyarakat pengguna lulusan. Amat sedikit lulusan yang bergerak dalam pekerjaan sebagai kurator,
ilustrator, ilmuan dan sejenisnya, kecuali mereka yang berminat menjadi guru atau dosen.

E.16. Pengembangan kepribadian ilmiah.

Sikap ilmiah di kalangan mahasiswa sesungguhnya telah terbangun, terutama dalam sikap berkarya. Tetapi
untuk hal-hal pembuatan karya tulis dalam bentuk paper, makalah, tugas akhir belum optimal. Hal ini tampak
dalam proses pembimbingan, banyak karya tulis mahasiswa belum memiliki bobot ilmiah yang memadai.
Kemampuan menganalisis fakta-fakta empirik dengan dasar keilmuan yang terkait pada bidangnya, belum
dapat dilakukan secara mendalam. Sehingga prosedur ilmiah dalam proses pemecahan masalah yang
dihadapi tidak dapat dideskripsikan secara benar.

E.17. Hasil pembelajaran:
a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan.

Hasil pembelajaran menunjukkan perolehan nilai yang dicapai mahasiswa cukup baik. Secara
kuantitas dapat dilihat dari kemampuan rata-rata IPK mahasiswa 3,00. Tetapi secara kualitas baik
menyangkut strategi pem-belajaran dosen, sistem penilaian hasil belajar secara penuh, dan
operasionalisasi prangkat pembelajaran dosen perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan untuk
mengetahui hasil akhir belajar mahasiswa yang dapat mencakup ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik secara simultan.

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat lulusan.
Kesesuaian kompetensi sudah cukup memadai walaupun masih ada lulusan yang bekerja tidak
sesuai kompetensi

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa (termasuk
IPK dan yudisium lulusan).
Setelah perubahan kurikulum penyelesaian studi mahasiswa relatif lebih baik, demikian pula dengan
IPK yang diperoleh

d. Kepuasan lulusan
Kepuasan lulusan dalam bidang karya seni memuaskan, namun  bidang penulisan masih jauh dari
harapan.

E.18.  Pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.

Pemanfaatan lulusan, untuk tenaga pendidik (guru, dosen), laboran diharapkan dari pihak pemerintah
membuka peluang lebih luas untuk S1 Seni, penyerapan lulusan lebih kepada sekolah menengah seni,
diperlukan kerjasama bahkan sekolah binaan.

E.19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan
prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.

ISI Denpasar telah menghasilkan produk-produk melalui program studi berupa model-model dan karya-karya
inovatif. Melalui penelitian dosen pemula dan hibah fundamental, para dosen melakukan penelitian yang
dapat menghasilkan model-model seperti VCD pembelajaran dan buku ajar. Dalam penciptaan karya seni
para dosen telah berhasil membuat karya-karya inovatif, berupa seni pertunjukan atau seni rupa dan desain.

Hasil karya-karya inovatif ISI Denpasar masih banyak yang belum didaftarkan untuk mendapatkan hak
paten, bahkan karya seni pertunjukan hampir belum semua didaftarkan hak patennya. Peluang yang sangat
besar untuk didaftarkan hak patennya pada karya-karya seni rupa dan desain atau, desain dan lainnya.
Hasil penelitian dan penciptaan yang telah dihasilkan oleh para dosen menjadi acuan atau sumber
pengembangan bagi kajian-kajian penelitian maupun sumber penciptaan selanjutnya.

E.20. Deskripsi SWOT Kesimpulan Komponen E
1. Kekuatan (Strengths)

a. Kurikulum masing-masing program studi di lingkungan ISI Denpasar sesuai dengan visi dan
misi program studi dan ISI Denpasar serta memperhatikan masukan dari stakeholder.

b. Telah tersedia peraturan perundang-undangan, pedoman-pedoman penyusunan kurikulum
yang sudah diimplementasikan pada kurikulum ISI Denpasar.
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c. Sebagian besar dosen telah memperoleh pelatihan penyusunan kurikulum, dan mengikuti
pelatihan Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Aplied
Aproach (AA)

d. Adanya komitmen pimpinan tentang kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik yang telah termuat dalam Statuta ISI Denpasar.

2. Kelemahan (Weakneses)
a. Belum meratanya persepsi dosen dalam penyelenggaraan KBK.
b. Belum seluruh kurikulum inti pada program studi yang ditetapkan berdasarkan masukan dari

masyarakat profesi dan pengguna lulusan, hal ini diakibatkan forum masyarakat profesi
program studi seni belum seluruhnya tebentuk.

c. Sarana prasarana pendukung proses pembelajaran belum sepenuhnya tersedia.
d. Belum meratanya penyelenggaraan proses pembelajaran di setiap fakultas.

3. Peluang (Opportunities)
a. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

telah mengatur dan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi
kurikulum serta standar proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

b. Kearifan lokal seni-budaya Bali menjadi ciri khas pada masing-masing program studi di
lingkungan ISI Denpasar

c. Perubahan nomenkelatur Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan membuka peluang untuk membuka program studi ilmu budaya.

4. Ancaman (Threats)
a. Belum seluruhnya program studi perguruan tinggi seni memiliki forum program studi seni dan

belum melibatkan dunia profesi serta stakeholders, sehingga kurikulum  inti program studi yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi tidak konsisten.

b. Perubahan kebijakan yang tidak sinkron dengan kurikulum sehingga diadakan penataan
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Komponen F.  Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

F.1. Sistem alokasi dana.

Institut Seni Indonesia Denpasar adalah satuan kerja yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat peran ISI Denpasar sebagai
penyelenggara pendidikan, sistem alokasi dana mengikuti Peraturan Pemerintah no 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan. Berdasarkan peraturan tesebut yang dimaksud dana pendidikan adalah sumber
daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggara-kan dan mengelola pendidikan, dan yang dimaksud
pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan
dan pengelolaan pendidikan.

Pendanaan pendidikan ISI Denpasar bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dengan penjelasan:
1. Rupiah murni merupakan dana yang bersumber dari pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat,

dana ini  digunakan dalam rangka  membiayai layanan perkantoran berupa pembayaran gaji,
tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 1997 pasal 2, kelompok
Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi .
a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah.
b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda

administrasi.
f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.
g. Penerimaan lainnya yang diatu dalam undang-undang tersendiri.

Jenis PNBP yang belum tercakup dalam kelompok PNBP sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Sebagai berikut.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara

Bukan Pajak. Jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara
lain
a. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
b. Penerimaan karcis tanda msuk museum
c. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi
d. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyeleng-garaan pendidikan tinggi
e. Penerimaan dari sumbangan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga non

pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengunaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang  bersumber dari Kegiatan Tertentu dan berisi suatu keputusan :
Sebagian dana dari suatu PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis
PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Kegiatan tertentu meliputi kegiatan :
a. Penelitian
b. Pelayanan kesehatan
c. Pendidikan dan pelatihan
d. Penengakan hukum
e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu
f. Pelestarian sumber daya alam.

Untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pada Perguruan Tinggi di keluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Pengunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
Negeri.
Pada pasal 2 Keputusan ini ditetapkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PTN terdiri
atas :

a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan
b. Biaya Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi
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c. Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi
d. Hasil Penjualan Produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non Pemerintah

dan
f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, ISI Denpasar dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan
melalui PNB hanya mengandalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya seleksi Ujian Masuk
Perguruan Tinggi, Wisuda dan KKN. ISI Denpasar yang merupakan perguruan tinggi yang bergerak dalam
bidang seni kurang menggali sumber penerimaan lain yang nantinya bisa menambah pendapatan lembaga,
seperti :

a. Melaksanakan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, Dalam hal
ini ISI Denpasar dapat melaksanakan kerjasama perguruan tinggi yang diatur oleh Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014. Perguruan tinggi dapat
melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan
tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Hasil Penjulan Produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.ISI Denpasar
memiliki 12 (duabelas) Prodi, dan setiap tahun ISI Denpasar menyediakan anggaran untuk
pembelian bahan-bahan per-kuliahan dan bahan partikum, bahan tersebut digunakan oleh
maha-siswa untuk kegiatan pratikum dan membuat suatu produk karya seni. Selama ini produk
yang dihasilkan mahasiswa tersebut belum terkelola dan belum dimanfaatkan.

Setiap tahun seluruh satker diwajibkan untuk mengumpulkan target penerimaan ke unit eselon I (Dirjen
Dikti). Target penerimaan ini mencantumkan target anggaran yang nantinya akan diperoleh satker dari SPP
dan biaya lainnya. Besarnya tarif SPP berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di lingkungan Kemendikbud.
Berdasarkan peraturan tersebut Senat ISI Denpasar melaksanakan rapat dan mengeluarkan Berita acara
Senat tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa ISI Denpasar, yang nantinya digunakan
sebagai dasar BAAKK mengeluarkan pengumuman tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal dan Pembayaran
SPP bagi mahasiswa.

Berdasarkan surat Edaran Dirjen Dikti Kemdiknas Nomor 107/D/T/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang
Alokasi Dana Mayarakat bahwa agar setiap perguruan tinggi dapat melaksanakan tridharma berpedoman
pada :

a. penggunaan dana masyarakat dan sumber lainnya yang diperoleh perguruan tinggi untuk
menyelenggarakan tridharma dilaksanakan dengan perinsip alokasi secara proporsional antara
dharma pedidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. alokasi penggunaan dana masyarakat sebagai mana dimaksud di atas, diatur secara
proporsional sebagai berikut :
1) penyelenggaraan dharma pendidikan tidak lebih dari 75%;
2) penyelenggaraan dharma pengabdian kepada masyarakat penelitian sekurang-kurangnya

10%;
3) penyelenggaraan dharma pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 5%;
4) penunjang penyelenggaraan tridharma tidak lebih dari 10%.

Sistem alokasi dana ISI Denpasar melibatkan secara aktif satuan organisasi setiap tahun anggaran mulai
dari UPT, jurusan, fakultas, biro  berdasarkan Rencana Strategis ISI Denpasar, Rencana Kerja Tahunan
(RKT) ISI Denpasar, Rencana Strategis Ditjen Dikti Kemdikbud, dan Rencana Strategis Kementerian
Pendidian dan Kebudayaan, yang menjadi rujukan dalam menyusun Rencana Anggaran Kementerian dan
Lembaga (RKAKL) dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Institut Seni Indonesia Denpasar belum memiliki pedoman baku dalam penentuan sistem alokasi dana,
proses alokasi dana dari tahun ke tahun terus berubah dalam rangka menuju perbaikan dan kesempurnaan
sistem alokasi dana  bagi seluruh unit kerja.

Hingga saat ini sistem  alokasi dana  IISi Denpasar Denpasar didistribusikan ke unit-unit kerja yang terdiri
dari BAUK, BAAKK, FSRD, FSP, LP2M, UPT. Pusat Komputer, UPT. Bengkel Peralatan Kesenian, UPT.
Pusat Dokumentasi, UPT. Ajang Gelar, UPT. Penerbitan, UPT. Perpustakaan, Pascasarjana dan Satuan
Pengawasan Internal. Pada awal tahun subbagian perencanaan ISI Denpasar yang berada dibawah
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naungan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) menyampaikan surat ke unit-unit kerja untuk
mengumpulkan usulan kegiatan dan anggaran untuk tahun yang akan datang (TS+1). Unit-unit kerja diberi
jangka waktu 1 (satu) bulan untuk menyampaikan usulan sesuai dengan format yang telah ditentukan
(terlampir). Format pengusulan dibagi ke dalam 4 (empat) bidang pengawasan  yaitu

1. Bidang Akademik
2. Bidang Kemahasiswaan
3. Bidang Umum dan Keuangan
4. Bidang Kerjasama.

a. Setelah batas waktu pengumpulan selesai, seluruh usulan unit-unit kerja tersebut direkap dan
dipilah-pilah sesuai bidangnya. Rekap usulan unit kerja tersebut nantinya akan disampaikan ke
Rektor dan Pembantu Rektor I s/d IV selaku pengawas kegiatan untuk dipelajari guna menentukan
kegiatan yang nantinya harus dilaksanakan dan menjadi prioritas lembaga. Namun tahap kegiatan
ini sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, hal ini disebabkan terkadang unit
kerja mengumpulkan usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga menghambat
proses rekap kegiatan.

b. Setelah ada penentuan prioritas lembaga tersebut, Pembantu Rektor II melaksanakan Rapim I
(pertama) yang mengundang pengawas dan penanggung jawab kegiatan untuk membahas prioritas
kegiatan lembaga dan  menerima masukan-masukan dari penanggung jawab masing- masing unit
kerja.

c. Setelah ditentukan besarnya alokasi anggaran untuk prioritas kegiatan lembaga dan kegiatan yang
nantinya akan dilaksanakan unit kerja maka masing-masing penanggung jawab kegiatan diberi
waktu melaksanakan rapat disetiap unit kerja masing-masing, untuk membahas kegiatan yang
nantinya akan dilaksanakan dengan pagu yang telah ditentukan pada Rapim I (pertama).

d. Semua unit kerja mengumpulkan TOR, RAB dengan alokasi dana yang telah ditentukan pada Rapim
I, usulan unit kerja tersebut diserahkan  ke subbagian perencanaan.

e. Subbagian perencanaan membuatkan jadwal rapat review dan penelitian internal bagi setiap unit
kerja. Pada review dan penelitian tersebut, setiap unit kerja mempresentasikan seluruh kegiatannya
dan ditelaah oleh tim yang terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor, PPK dan Subbagian Perencanaan.

f. Setelah pelaksanaan penelitian dan review internal dilaksanakan, hasilnya akan dianalisa kembali di
subbagian perencanaan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat diaplikasi
RKA-KL. yang nampak pada Gambar 6.1. Sehingga menjadi suatu Rincian Kertas Kerja Satker
Institut Seni Indonesia Denpasar.

Gambar 6.1
Aplikasi RKA-KL

g. Dokumen usulan anggaran yang terdiri dari RKA-KL dan data pendukung-nya akan dikirimkan ke
unit eselon I dalam hal ini adalah direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud untuk ditelaah
lebih lanjut, yang dilaksanakan secara bertahap sehingga nantinya terbit Daftar Isian Pelaksanaan
anggaran (DIPA).

h. Setelah DIPA disahkan, subbagian perencanaan mendistribusikan seluruh anggaran pada DIPA ke
unit-unt kerja terkait dan menginformasikan agar setiap unit kerja kembali mengkaji ulang serta
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memastikan jadwal kegiatan tsb dilaksanakan dan mengumpulkan kepada subbagian perencanaan
untuk direkap/digabung.

i. Pelaksanaan Rapat pimpinan II, pada rapat ini disampaikan rangkuman jadwal seluruh kegiatan
sehingga akan terlihat di bulan apa terjadi penumpukan kegiatan yang nantinya akan mengganggu
proses pembelajaran dan di bulan mana kegiatan tersebut dialihkan.

Pada tahun anggaran 2014 ISI Denpasar memperoleh pagu anggaran senilai Rp. 88.687.262.000,-
(delapan puluh delapan milyard enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Pagu tersebut dialokasikan ke 13 (tiga belas) unit kerja. Dari alokasi anggaran tersebut sekitar 96%
anggaran bersumber dari rupiah murni yang merupakan dana dari pemerintah pusat, dan 4% dana
bersumber dari dana PNBP.

Tabel 6.1.
Pagu Anggaran ISI Denpasar 2010-2014

No Sumber Dana
Tahun Anggaran (ribuan rupiah)/%

2010 2011 2012 2013 2014
1 PNBP 1.773.705 2.091.540 2.568.343 3.171.034 3.503.824
2 APBN 38.596.220 73.454.877 87.996.560 73.950.000 85.183.438
3 Pinjaman Hibah 5.565.797 0 38.866 0 0

Jumlah 46.026.722 75.546.417 90.603.796 77.121.516 88.687.262
Kenaikan -9,41% 64,41% 19,93% -17,51% 15,00%
Realisasi 40.664.451 73.060.637 80.088.477 54.591.849

Daya serap 88,37% 96,71% 88,39% 70,79%

Gambar 6.2
Pagu Anggaran 2010-2-14

Gambar 6.3
Pagu Anggaran 2014
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Dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) ISI Denpasar jumlah pagu tahun 2014
tersebut dibagi kedalam 5 (lima) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) output.

Pelaporan keuangan dilakukan secara terpusat di tingkat institut dan diadministrasikan bendahara
penerimaan, sedangkan secara desentralisasi di-kelola di setiap satuan kerja sesuai alokasi dana yang
diterima dan dikoordinasi-kan dengan bendahara dalam suatu pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang
berlaku.

F.2. Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana.
Sistem pengelolaan keuangan ISI Denpasar didasarkan pada Manual Prosedur yang mengadopsi

Peraturan Menteri Keuangan  No. 190/PMK.05/2012, yang memuat tentang :
1. Prosedur pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan
2. Tugas, fungsi, wewenang dari masing-masing pengelola keuangan dan
3. Tugas, fungsi, dan kewajiban dari pengguna dana (penanggung jawab kegiatan)

Diharapkan dengan adanya manual prosedur ini, kebijakan penggunaan dana ISI Denpasar lebih
dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak awal tahun 2014 pencatatan transaksi keuangan sudah mulai beralih dari manual ke
komputerisasi, walaupun dengan aplikasi yang sangat sederhana dan belum dapat terintegrasi menjadi satu.
Diharapkan dari penggunaan aplikasi tersebut akan dapat mengatasi kekurangan sumber daya manusia
serta lebih cepatnya pengambilan keputusan manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
Aplikasi keuangan yang digunakan terdiri dari :

1. Aplikasi Bendahara Pengeluaran

Gambar 6.4
Aplikasi Bendahara Pengeluaran

2. Aplikasi Bendahara Pengeluaran Pembantu
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Gambar 6.5
Aplikasi Bendahara Pengeluaran Pembantu

3. Aplikasi Bendahara Penerimaan

Gambar 6.6
Aplikasi Bendahara Penerimaan

Sistem Pelaporan Keuangan dihasilkan dari SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan, yang terdiri atas SAK (Sistem Akutansi Keuangan) dan SIMAK BMN (Sistem
Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara). Untuk melaksanakan SAK dibentuk Unit Akuntansi
Keuangan yang terdiri dari, UAPA, UAPPA-E1, UAPPA-W dan UAKPA. Dalam hal ini ISI Denpasar termasuk
dalam UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
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Gambar 6.7
Aplikasi SAK

Gambar 6.8
Tata Aliran Kerja UAKPA

Untuk melaksanakan SIMAK BMN dibentuk Unit Akuntansi Barang yang terdiri dari, UAPB,UAPPB-E1,
UAPPB-W dan UAKPB. Dalam hal ini ISI Denpasar termasuk dalam UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna  Barang) yaitu satuan kerja/ kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang
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Gambar 6.9
Aplikasi Siman BMN

Gambar 6.10
Flowchart Mekanisme SAI

Penjelasan Flowchart
1. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca.
1a. UAKPB menyampaikan secara semesteran ke UAPPB-W/UAPPb-E1 berupa file data transaksi BMN dan

Laporan BMN untuk digabungkan.
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2. UAKPA menyampaikan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya ke KPPN
berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan. UAKPA melakukan
rekonsiliasi data tersebut di  atas dengan data di KPPN termasuk data transaksi pembiayaan dan
perhitungan. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

2a. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke UAPPA-W/ UAPPA-E1 bagi yang tidak memiliki UAPPA-W berupa
file data, LRA dan neraca termasuk file data transaksi pembiayaan dan perhitungan untuk digabungkan.

3. KPPN mengirim semua file data termasuk file data transaksi pembiayaan dan perhitungan setiap bulan ke
Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP.

4.  UAPPB-W melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan pada UAPPA-W semester.
4a. UAPPB-W menyampaikan file data dan laporan BMN ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I.
4b. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN ke Kanwil Ditjen PBN.
5. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan

perhitungan  secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP, dan melaksanakan rekonsiliasi
untuk tingkat wilayah setiap triwulan. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

5a. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan
secara bulanan ke UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi
dengan CALK.

6. UAPPB-E1 melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1.
6a. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian

negara/lembaga.
7. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan

secara bulanan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian
negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

7a. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan
Ditjen PBN cq. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester.

8. Kanwil Ditjen PBN mengirim file data termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan ke pusat data
base yang berada di Ditjen PBN cq. DIA sebagai bahan rekonsiliasi dengan kementerian negara/ lembaga di
tingkat pusat.

9. UAPB melakukan pencocokan data dengan UAPA tiap semester dalam rangka penyusunan neraca
tingkat kementerian negara/lembaga.

9a. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga ke Ditjen PBN c.q.Dit.PBM/KN.
10. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan DIA setiap semester.
11. UAPA menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga termasuk transaksi pembiayaan dan

perhitungan ke Ditjen PBN c.q. DIA dalam  rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.
12. Dit. PBM/KN Ditjen PBN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke DIA sebagai bahan penyusunan

neraca Pemerintah Pusat.
13. Khusus dana pembiayaan dan perhitungan :

• UAKPA wajib menyampaikan laporan dilampiri bukti-bukti ke Ditjen. PBN cq. Dit. Pelaksanaan
Anggaran secara bulanan.

• Kanwil Ditjen PBN menyampaikan secara bulanan file data belanja anggaran pembiayaan dan
perhitungan (APP) yang diterima dari KPPN, ke Ditjen PBN c.q. Dit PA.

14. UAPA menyampaikan  LRA  dan  neraca  anggaran  pembiayaan  dan  perhitungan  ke  Ditjen
Perbendaharaan c.q. DIA dan Dit. PA yang bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan.

15. Direktorat PA menyampaikan LRA hasil penggabungan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ke Ditjen
Perbendaharaan c.q. DIA.

Untuk pelaporan tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digunakan Aplikasi EMSA (E-Monitoring
Serapan Anggaran) yang nampak pada Gambar 6.9. dan Gambar 6.10. Laporan EMSA ini menguraikan
anggaran setiap kegiatan secara rinci, sesuai dengan yang tercantum pada RKAKL sehingga memudahkan
satuan kerja untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan di unit kerja, pada aplikasi emsa ini juga
mencantumkan rencana kerja kegiatan serta PPK yang nantinya bertanggung jawab untuk kegiatan
tersebut. Laporan ini setiap bulannya dilaporkan ke Kemendikbud melalui unit eselon I.
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Gambar 6.11
Aplikasi EMSA

Gambar 6.12
Aplikasi EMSA

Selain aplikasi diatas, ISI Denpasar juga menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemenkeu
antara lain :

Gambar 6.13.
Aplikasi Pin PPSPM

Aplikasi Pin PPSPM yaitu tanda tangan elektronik Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yang berisi
sederet angka yang diverifikasi autentikasinya (keasliannya) oleh sistem pada KPPN. PIN PPSPM yang
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dapat diterima aplikasi SP2D KPPN merupakan bentuk pernyataan bahwa SPM adalah benar telah
diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM satker bersangkutan.
Mekanisme pengeluaran anggaran secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PPK membuat SPP melalui aplikasi SPP. Hardcopy SPP beserta kelengkapan dan ADK disampaikan
kepada PPSPM

b. PPSPM memeriksa SPP dan menerbitkan SPM melalui aplikasi SPM.
c. PPSPM menginjeksi PIN PPSPM ke dalam ADK SPM melalui aplikasi PIN PPSPM
d. ADK SPM beserta hardcopy SPM dan kelengkapan disampaikan melalui petugas satker pemegang

KIPS ke Petugas Front Office (FO) KPPN
e. KPPN memeriksa SPM. Jika benar KPPN akan memproses SPM menjadi SP2D.
f. SP2D lembar ketiga disampaikan oleh KPPN ke Bank Operasional dan lembar kedua ke penerbit

SPM. Dalam proses ini, dana yang dicairkan ditransfer ke rekening yang dituju dalam SPM.
g. Petugas Satker mengambil SP2D lembar kedua ke KPPN
h. Di akhir bulan berkenaan/ awal bulan selanjutnya, satker melakukan rekonsiliasi SAKPA dan LPJ

Bendahara ke KPPN

Pada Bulan April 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah resmi melaunchingkan aplikasi baru yakni
aplikasi Silabi.
SiLabi atau singkatan dari Sistem Laporan Bendahara Instansi adalah sebuah aplikasi bendahara terbaru
terkait penatausahaan, pembukuan dan pertanggung-jawaban bendahara, atau lebih singkatnya lagi Aplikasi
LPJ Bendahara.

Gambar 6.14
Aplikasi Silabi

Aplikasi Silabi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi SPM versi 14.1.3. Seperti halnya SPP
(surat permintaan pembayaran) yang merupakan bagian dari aplikasi SPM dengan membuat user baru pada
startup.

Sedangkan pelaporan untuk tingkat Direktorat Pendidikan Tinggi, ISI Denpasar setiap bulan mengirimkan
laporan melalui aplikasi Sistem Laporan Perkembangan Program/Kegiatan (LAPKER) seperti terlihat pada
Gambar  6.14. Aplikasi ini merupakan aplikasi online dan dibatasi untuk peng-inputa-an data setiap minggu
ke 4 (empat) dan apabila sampai batas waktu tsb satuan kerja masih membutuhkan waktu dalam input data,
satuan kerja tersebut harus menginformasikan terlebih dahulu ke laman www. lapker.dikti.go.id
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Gambar 6.15
Aplikasi Lapker

Untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan yang akuntabel, maka dilakukan pengawasan oleh Itjen
Kemndikbud setiap tahunnya. Sedangkan untuk melakukan evaluasi atas pelaporan SAI ISI Denpasar, pada
tahun 2012 telah dilakukan pendampingan oleh BPKP dalam menyusun Laporan Keuangan Tahunan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap satuan kerja menyusun penetapan kinerja setelah meneima dokumen pelaksanaan
anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan satker, Dokumen penetapan kinerja digunakan oleh pimpimnan
instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang nantinya dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja, penyempurna-an dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan penyem-
purnaan berbagai kebijakan untuk periode yang akan datang. Setiap tahun ISI Denpasar membuat laporan
LAKIP Institusi. LAKIP Institusi dibuat berdasarkan atas laporan LAKIP dari unit-unit kerja pelaksana.
Terkadang laporan ini mengalami hambatan dikarenakan ada beberapa unit kerja yang membuat laporan
LAKIP tidak sesuai dengan format yang telah ada.

Gambar 6.16
LAKIP ISI Denpsar2013

F.3. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya.
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Setiap tahun ISI Denpasar selalu mengajukan usulan pengadaan barang dan jasa berupa sarana dan
prasarana penunjang pendidikan. Pada tahun 2014 Institut Seni Indonesia Denpasar memperoleh anggaran
sarana prasarana sebesar Rp. 22.500.000.000,- (Dua puluh dua milyard lima ratus juta rupiah). Anggaran
tersebut digunakan untuk melanjutkan proses pembangunan gedung parkir dan studio tari yang
perencanaannya sudah dilaksanakan pada tahun 2013. Mengingat kurangnya sarana prasarana yang
dimiliki ISI Denpasar, pada  Bulan Juni, ISI Denpasar mengusulkan tambahan anggaran pengadaan sarana
parasarana yang diharapkan bisa didanai dari APBN-P. Usulan pengadaan tersebut antara lain untuk
pengadaan alat lab dan alat penunjang pendidikan, pengadaan IT, pengadaan meubelair, pengadaan audio
dan video conference, dan pengadaan kendaraan dinas dan karoseri.

F.4. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Untuk pengolahaan sarana dan prasarana ISI Denpasar telah menggunakan teknologi sistem informasi
yaitu dengan software aplikasi Aplikasi Sistem Akuntasi Kuasa Penggunaan Barang dengan. Pada software
ini sudah mampu menampung data semua data inventaris yang dimiliki ISI Denpasar saat ini. Sesuai
dengan skala pelaporan barang dan data inventaris lainnya, maka data software ini akan diedit per tahun
sekali.

Setiap aset yang dimiliki harus dicatat dengan baik, seperti sistem pengkodean, nama aset dan juga nilai
aset. Pada gambar 5.2 ditampilkan satu aset yang dimiliki oleh ISI Denpasar  yaitu tanah. Data yang ada
dalam software ini memungkinkan untuk untuk ditambah, diubah atau dihapus sesuai dengan
perkembangan dilapangan, misalnya tanah yang miliki ISI Denpasar  bertambah atau juga nanti berkurang
karena dijual, maka pada software ini dapat diubah per setiap item aset tersebut.

F.5. Ketersediaan dan mutu gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dll.

Ketersedian Sarana untuk proses pembelajaran  maupun sarana aktifitas kegiatan mahasiswa (ekstra
kurikuler) secara umum telah dikelola  dengan baik dengan jumlah maupun kualitasnya minimal dan siap
pakai diperoleh melalui pendanaan yang bersumber dari APBN, Dana Masyarakat. Namun demikian sarana
yang tersedia di Pogram Studi sampai saat ini baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Oleh
karena itu keberlanjutannya masih akan sangat tergantung pada sustainability jumlah aliran dana
sebagaimana yang tersebut di atas. Disamping itu, kebijaksanaan finansial di era otonomi kampus akan
lebih memperioritaskan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana berikut perawatannya.
Untuk mengelola sarana dan parasara ISI Denpasar telah menggunakan teknologi sistem informasi yaitu
dengan sofware aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), sofware ini sudah mampu
menampung data semua inventaris yang dimiliki oleh ISI Denpasar. Sarana dan prasarana yang dimiliki
merupakan barang milik negara (BMN) yang telah diinventarisasi terdiri dari :

a. Lahan

Lahan kampus tahun 2004 seluas 45.165 m2 selama 7 tahun telah bertambah untuk memenuhi kebutuhan
minimal menjadi seluas 50.188 m2, pertambahan luas kampus 5.023 m2 diadakan secara bertahap sebagian
besar digunakan untuk perluasan gedung baru, berpedoman pada standar yang minimal seharusnya
memiliki 300.000 m2 lahan kampus

Tabel 6.2
Lahan ISI Denpasar

NUP Asal Thn Kuantitas Satuan
Nilai

Satuan Total
Perolehan Perolehan (Rp) (Rp)

1 I Wyn Tegeg 1979 3.100 M2 1.407.000 4.361.700.000
2 I Md Repig 1980 2.550 M2 1.407.000 3.587.850.000
3 I Nym Regreg 1980 650 M2 1.407.000 914.550.000
4 I Kt Jirna 1981 1.890 M2 1.407.000 2.659.230.000
5 I Wyn Sukartha 1982 3.120 M2 1.407.000 4.389.840.000
6 I Nym Manah 1982 700 M2 1.407.000 984.900.000
7 I Nym Manah 1983 440 M2 1.407.000 619.080.000
8 Ni Manis 1983 2.700 M2 1.407.000 3.798.900.000
9 I Kt Gedjor 1985 2.160 M2 1.407.000 3.039.120.000

10 Ida Bagus Rai 1986 550 M2 1.407.000 773.850.000
11 Ka. DepDikBud Propinsi 1989 8.450 M2 1.407.000 11.889.150.000
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Bali
12 I Gst Putu Jiwa 1990 1.500 M2 1.407.000 2.110.500.000
13 IB Weda Agama 1993 1.300 M2 1.407.000 1.829.100.000
14 I Gst Putu Rawi 1993 2.300 M2 1.407.000 3.236.100.000
15 I Gst Putu Gede 1993 750 M2 1.407.000 1.055.250.000
16 I Kt Jendra 1994 450 M2 1.407.000 633.150.000
17 Proyek 1997 2.700 M2 1.407.000 3.798.900.000
18 Proyek 1997 3.000 M2 1.407.000 4.221.000.000
19 I Gst Gede Danakumawa 2000 150 M2 1.407.000 211.050.000

20 IB Rai Dharma Wijaya,
SE 2000 155 M2 1.407.000 218.085.000

21 Dr IB Rai Manuaba 2002 700 M2 1.407.000 984.900.000
22 Dr IB Rai Manuaba 2002 1.400 M2 1.407.000 1.969.800.000

23 IB Rai Dharma Wijaya,
SE 2003 1.200 M2 1.407.000 1.688.400.000

24 IB Rai Dharmajaya, SE 2004 1.180 M2 1.407.000 1.660.260.000
25 I Nym W Weraspati 2004 2.070 M2 1.407.000 2.912.490.000
26 Proyek 2005 1.050 M2 1.495.238 1.570.000.000
27 Proyek 2005 483 M2 1.500.000 724.500.000
28 Proyek 2005 1.155 M2 1.500.000 1.732.500.000
29 AA Ayu Made Oka 2006 2.335 M2 1.500.000 3.502.500.000

TOTAL 50.188 71.076.655.000

b. Bangunan Gedung

ISI Denpasar memiliki berbagai jenis dan jumlah bangunan 30 unit  (17.332 m2), terdiri dari gedung rektorat,
gedung dekanat fakultas, ruang kuliah, studio/ laboratorium, gedung seni pertunjukan, gedung pameran,
perpustakaan dan ruang penunjang pendidikan lainnya dengan kondisi yang cukup baik. Hal ini
membutuhkan dana pengelolaan pemeliharan dan perbaikan yang cukup besar setiap tahunnya oleh karena
itu harus digunakan secara efektif dan efisien.
Rencana perluasan tanah kampus tidak memungkinkan lagi karena kampus ISI Denpasar terletak ditengah-
tengah pemukiman masyarakat yang sangat padat kecuali pengadaan tanah di luar kampus. Dalam 5 tahun
ke depan telah direncanakan membangun gedung/studio baru antara lain penambahan 3 (tiga) unit gedung
kuliah dan 2 (dua) gedung studio Televisi dan Film serta studio Seni Musik di areal kampus yang masih
tersedia.

Tabel 6.3
Gedung Pendidikan  dan Penunjang

No Merk Type Luas
(m2)

Thn Nilai Total
Perolehan Perolehan Nilai

1 Senat Mahasiswa, UPT penerbitan 240 1982 28,800,000 227,475,000
2 Gd. Rektorat (Niti Praja Mandala) 1,500 1993 466,225,000 5,106,264,500
3 Pura Padma Nareswara 90 1983 3,500,000 3,500,000
4 R. Kuliah Fotografi (Gd. Cokot) 300 1982 73,157,000 637,068,150
5 Gd. Kuliah FSP (Granyam & Lempad) 240 1982 16,510,000 218,834,000
6 Gd. Kuliah FSP (IB Ngurah) 120 1982 7,255,000 99,692,000
7 Gd. Green Room (Lila Sanggraha) 300 1983 160,643,000 388,100,000
8 Gd. Kuliah FSP  (Kaler) 120 1983 8,255,000 98,907,000
9 Gd. Kuliah FSP (Manik) 255 1983 27,745,000 730,403,600

10 Natya Mandala 1,382 1987 355,980,000 3,149,055,000
11 Open Stage (Nretya Mandala) 1,382 1988 72,808,000 120,457,000
12 Patung, Keramik, Krya Kayu 140 1990 117,979,000 485,419,000

13 Gd. Pameran Seni Rupa (Krya Hasta
Mandala) 1,000 1991 1,052,079,000 1,262,417,000

14 Gd. Kuliah Tari & Karawitan (Lotring) 600 1992 289,986,000 2,243,260,500
15 Pusdok (Latamahosadhi) 4,000 1994 1,412,376,000 6,621,339,500
16 Gd. Kuliah FSP (I Gd Geruh) 240 1994 136,660,000 605,448,000
17 Gd. Puskom (Sidemen) 236 1994 121,687,000 650,276,500
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18 Wantilan Pegongan (Loka Wira Sabha) 144 1994 252,090,000 128,954,000
19 Gd. Kuliah Pedalangan (I Gst Pt Griya) 360 1997 256,623,000 578,774,000
20 Gd. Arena Tertutup (Chandra Metu) 1,200 1999 2,064,323,000 1,938,017,000

21 Perpustakaan, Lab Bahasa, LP2M (Loka
Widya Sastra) 600 2002 898,940,000 871,342,000

22 Perluasan Gd. Manik 176 2002 119,546,315 225,608,000
24 Gedung Kuliah FSRD (AA Gd Sobrat) 600 2007 1,352,427,000 1,388,252,950
25 Gd. Serbaguna (Cita Kelangen) 3,800 2012 47,988,190,002 47,988,190,002
26 Gd. Tempat Alat Kesenian (Di Pura) 24 2013 189,700,000 189,700,000

27 Gedung Dekanat FSRD (Widya Niti Praja
Mandala) 600 2008 1,537,579,000 1,537,579,000

28 Bangunan Gardu/cubicle 12 1996 38,950,000 38,950,000
29 Gedung Dekanat FSP 306 2009 2,093,774,200 2,093,774,200
30 Gedung Lab FSRD (IB Nyana) 389 2009 2,086,288,590 2,086,288,590

Jumlah 17.332 83,816,850,492

Untuk meningkatkan akses proses pembelajaran ISI Denpasar telah menyusun program kerja dengan
memanfaatkan lahan dan gedung UPTD Taman Budaya Provinsi Bali yang terletak disebah selatan kampus.
UPTD Taman Budaya sebelum otonomi daerah adalah salah satu UPT Dinas Pendidikan Nasional dibawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

ISI Denpasar telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali dalam bentuk kerjasama untuk
pengembangan UPTD Taman Budaya Provinsi Bali dan ISI Denpasar sebagai Pusat Seni-Budaya Provinsi
Bali. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi : (a) pemanfaatan sarana dan prasarana UPTD Taman Budaya
Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan proses pembelajaran ISI Denpasar; (b) mengijinkan UPTD
Taman Budaya Provinsi Bali sebagai akses jalan keluar masuk kampus ISI Denpasar; dan (c) ISI Denpasar
akan menyusun program /kegiatan secara rutin di UPTD Taman Budaya. Melalui bentuk kerjasama ini
diharapkan kebutuhan lahan dan gedung dapat menunjang meningkatkan mutu pendidikan tinggi di
lingkungan ISI Denpasar.

F.6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian.

Pada saat ini ISI Denpasar telah memiliki beberapa fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran yang
disiapkan pada Studio/Laboratorium di masing-masing jurusan/program studi antara lain Lab Bahasa, Lab.
KomputerLab. Fashion Lab. Kriya Seni Lab. Fotografi & Film dan televise, Lab. Seni Rupa Murni, Lab.
Fashion Studio DKV. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian disajikan dalam
Gambar 6.13. sampai dengan Gambar 6.21 dibawah ini

Gambar 6.17
Laboratorium Bahasa
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Gambar 6.18
Laboratorium Desain Interior

Gambar 6.19.
Laboratorium Desain Komunikasi Visual

Gambar 6.20
Studio Desain Fashion
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Gambar 6.21
Studio Seni Patung

Gambar 6 .22
Studio Seni Lukis

Gambar 6.23
Studio Seni Tari
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Gambar 6.24
Studio Seni Pedalangan

Gambar 6.25
Studio Seni Karawitan

F.7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana.

Setiap tahun ISI mengusulkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran,
namun karena keterbatasan akan dana yang ada maka tidak semua usulan ISI Denpasar disetujui. Karena
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keterbatasan anggaran tersebut ISI Denpasar membuat skala prioritas dan pemerataan dalam menentukan
paket pengadaan yang nantinya akan dilaksanakan. Sehingga ada beberapa peralatan penunjang
pendidikan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal.

Pada tahun 2011 ISI Denpasar mengusulkan Rp. 11.826.508.850,- untuk pengadaan sarana dan prasarana,
namun dari dana tersebut ISI Denpasar hanya memperoleh Rp. 2.950.000.000,- sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana, direalisasikan secara bertahap. Pada tahun 2012 ISI Denpasar
memperoleh anggaran APBN-P sebesar Rp. 8.537.015.000,- dari usulan sebesar Rp. 8.734.016.900,-
Dengan bertambahnya jumlah Prodi yang dimiliki, ISI Denpasar sangat membutuhkan anggaran sarana dan
prasarana, untuk mengadakan peralatan penunjang pendidikan.

F.8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, ISI Denpasar setiap tahun
mengusulkan permohonan bantuan anggaran sarana  dan prasarana ke Dirjen Dikti. Setiap pengadaan
sarana dan prasarana yang telah disetujui diproses oleh ULP untuk direalisasikan, barang yang diadakan
telah melalui proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa dan didistribusikan ke unit kerja pengguna. Setiap unit
kerja setiap tahun memperoleh anggaran untuk melak-sanakan perbaikan dan pemeliharaan barang-barang
tersebut.

F.9. Rancangan pengembangan sistem informasi.

Sejak tahun 2006 ISI Denpasar telah menggunakan program sofware Sistem Informasi Akademik (SIA) dari
pengembangan PT. Gamatehno Indonesia Yogyakarta untuk mendukung proses pembelajaran  di
lingkungan ISI Denpasar. Program SIA telah dirasakan manfaat dan keuntungan-keuntungan yang diberikan
kepada mereka yang menggunakan fasilitas tersebut sebagai bagian dari rencana kerja meningkatkan
proses pembelajaran.

Pada Tahun 2007 ISI telah mengembangkan system informasi dengan membentuk Pusyandis (Pusat
Layanan Data dan Informasi Seni) yang dikelola oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Komputer, system
tersebut didanai oleh anggaran hibah kompetisi Inherent K-0.

Pada Tahun 2008 ISI kembali mendapat hibah kompetisi Inherent K-1 untuk konten Inherent dan mendapat
pendanaan untuk perluasan jaringan intranet ke seluruh fakultas.

Pada Tahun 2010 ISI Denpasar kembali mendapat bantuan dari Program I-MHERE yang antara lain untuk
pengembangan sistem informasi, peralatan backbone dan peralatan digital signane namun tidak dapat
direalisasikan karena saat itu ISI Denpasar belum memiliki SDM untuk melakukan pelelangan Internasional
(ICB) sebagai syarat pengadaan dari dana loan program I-MHERE.

Berdasarkan Grand Design Sistem Informasi ISI yang dibuat sejak tahun 2007 rencana pengembangan
sistem informasi yang akan dibangun antara lain :

a. Pembangunan Infrastruktur Jaringan (Network)
1. Microtik hotspot application
2. Akses internet/hotspot (jardiknas)
3. Pembuatan jaringan hotspot coverage area
4. Perluasan Jaringan ISI Denpasar terpadu (JISTA)
5. Perluasan JISTA/hotspot coverage area
6. Pemasangan Jaringan kabel fiber optics

b. Software (Perangkat Lunak) Program Aplikasi Sistem Informasi
1. Pembuatan website http://inherent.isi-dps.ac.id dan http://media.isidps. ac.id.
2. Pembuatan system untuk pengelolaan KRS, Bimbingan Akademik secara online dan virtual

class melalui website
3. Pembuatan web mail ISI Denpasar http://mail.isi-dps.ac.id.
4. Pembangunan Sistem Informasi pendaftaran dan registrasi mahasiswa secara online
5. Pembangunan sistem informasi kepegawaian
6. Pembuatan sistem informasi pengajuan proposal penelitian, penelitian, publikasi dan jurnal
7. Pembuatan system pemetaan seni
8. Pembuatan jurnal elektronik
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9. Sistem informasi keuangan dan BMN
10. Smarc Card Aplications untuk mahasiswa, dosen dan pegawai

Namun karena keterbatasan dana yang ada, rancangan Grand Design Sistem Informasi ISI tersebut belum
bisa terlaksana sepenuhnya, dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang
diberikan oleh pemerintah pusat.

ISI Denpasar telah mengalami kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan
dalam melakukan manajemen semua komponen yang terintegrasi dalam lingkungan akademik. Semua itu
dilakukan untuk suatu proses menuju transparansi, akuntabilitas, kemudahan dan kecepatan akses
informasi, efektivitas pelayanan untuk civitas akademika dan publik serta efisiensi manajemen pendidikan.
Perubahan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi bukan hanya telah terjadi pada perguruan
tinggi luar negeri tetapi juga telah diterapkan di beberapa perguruan tinggi di  Indonesia.

Mengingat begitu banyak manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi, khususnya pada bidang
pendidikan maka banyak lembaga pendidikan yang berusaha sejak dini mempersiapkan semua infrastruktur
dan sistemnya untuk mengimplementasikan suatu proses bisnis yang berbasiskan pada teknologi informasi.

Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh ISI Denpasar kepada para mahasiswa dan masyarakat luas
semakin hari dituntut ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu ISI Denpasar melalui UPT. Pusat Komputer
dan Bagian Akademik membangun sistem informasi akademik untuk mewujudkan pelayanan di bidang
akademik yang lebih cepat, tepat dan akurat.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang pembangunan sistem informasi akademik ini adalah sebagai
berikut.

1. Belum adanya integrasi data antar unit/bagian kerja dan masih menggunakan sistem manual
atau semi manual yang bisa mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan.

2. Untuk mempermudah akses informasi sehingga setiap pihak yang memerlukan informasi baik
dari internal maupun pihak eksternal atau masyarakat luas.

3. Adanya kebutuhan untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja dengan suatu fasilitas yang
mampu mengakomodir semua kebutuhan manajemen data .

4. Dengan sistem yang berbasiskan teknologi informasi diharapkan akan meningkatkan image dan
daya saing ISI Denpasar sekaligus sebagai barometer lembaga pendidikan seni di Indonesia.

Setelah sistem informasi akademik diterapkan pada fakultas dilingkungan ISI Denpasar, timbul beberapa
kendala pada sistem informasi akademik. Oleh karena itu dibutuhkan penyempurnaan dan penambahan fitur
pada sistem informasi akademik, supaya sistem informasi yang dibangun semakin handal.
Hingga saat ini Sistem Informasi ISI Denpasar yang sudah ada terdiri dari :

- SIA
Setelah sistem informasi akademik diterapkan pada fakultas dilingkungan ISI Denpasar, timbul
beberapa kendala pada sistem informasi akademik. Oleh karena itu dibutuhkan penyempurnaan dan
penambahan fitur pada sistem informasi akademik, supaya sistem informasi yang dibangun semakin
handal.

- Repository telah terintegrasi dengan portal garuda
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- E-jurnal ISI Denpasar

Gambar.6.26
Aplikasi SIA

F.10. Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana pendukung untuk
pemberdayaan sistem informasi.

Rencana perioritas UPT. Puskom ISI Denpasar adalah membenahi infrastruktur agar koneksi jaringan
internet dapat terjangkau di seluruh lingkungan ISI Denpasar. Sementara jangka panjang adalah
mengembangkan software penyimpanan data dan pengolahan data pada setiap divisi dan unit kerja di ISI
Denpasar berbasis web. Sehingga realisasi ISI Denpasar sebagai center of excellent terwujud dengan
pemanfaatan Pusyandis (Pusat Layanan Data dan Informasi Seni) ISI Denpasar dapat digunakan secara
maksimal oleh segenap civitas akademika ISI Denpasar.

Untuk mendukung perwujud Grand Desain pengembangan sistem informasi Pusat Komputer telah memiliki
perangkat keras (hardwere) antara lain :

 Server IBM x3250 sebanyakd 4 unit digunakan untuk website, webmail, jaringan ISI Denpasar
terpadu, dan Network Operating Control.

 Peralatan video conference
 Server HP sebanyak 2 unit
 Rak server sebanyak 1 unit.
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 Microtic Hotspot sebanyak 1 unit
 Server IBM x3550 sebanyak 3 unit untuk aplikasi tambahan master dan back up
 Serve HP pro liant DL 380 G7 sebanyak 2 unit digunakan untuk jurnal ISI Denpasar
 Firewall Juniper SRX 2400H sebanyak 3 unit
 Switch EX3300 sebanyak 6 unit
 Switch EX 4200 sebanyak 3 unit

F.11. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi

Portal ISI Denpasar www.isi-dps.ac.id berisi informasi tentang perkem-bangan terkini kegiatan tridharma ISI
Denpasar, seluruh informasi di bawah koordinasi UPT Pusat Komputer (Puskom). Teknologi Informasi
komunikasi (TIK)  ISI Denpasar telah memberikan manfaat yang besar bagi meningkatkan peran ISI
Denpasar dalam pembangunan pendidikan nasional, meningkatkan citra publik, dan meningkatkan
kerjasama dengan pihak lain, dalam hal citra publik ISI Denpasar telah masuk orbit webometrics meskipun
peringkatnya masih rendah.

Webometrics menilai kualitas suatu perguruan tinggi berdasarkan data tertentu yang dapat diperoleh dari
website perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, peringkat webometrics menunjukkan kualitas suatu
perguruan tinggi. Peringkat webometrics untuk web ISI Denpasar tahun 2013 berada di posisi 68 dari ribuan
perguruan tinggi di Indonesia. Peringkat tersebut menggambarkan bahwa ISI Denpasar sebagai peringkat 2
besar PT seni di Indonesia setelah STISI Telkom. Peringkat 3 besar PT di Bali setelah Udayana dan
Undiksa. Rangking ini mengalami penurunan setelah sebelumnya web ISI Denpasar pernah berada pada
peringkat 54.

Untuk itu UPT Puskom ISI Denpasar mengikuti pelatihan webometrics guna memperoleh strategi–strategi
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peringkat. Peringkat webometrics disajikan pada Gambar 6.23

Gambar 6.27
Tampilan Peringkat ISI Denpasar pada Webometrics

Sumber: http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20
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F.12. Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices (intranet).

Penyebaran intranet jaringan ISI Denpasar sudah tersebar di lingkungan ISI Denpasar. Namun demikian
civitas akademika ISI Denpasar belum seluruhnya aktif dalam penggunaan blog,  belum optimalnya
pemanfaatan fasilitas e-learning oleh dosen. Fasilitas e-learning sudah tersedia dalam Sistem Informasi
Akademik (SIA), keterlibatan komponen civitas akademika untuk mengisi konten pada sub domain unit kerja
masih kurang maksimal. Jumlah halaman web masih sedikit, perlu peningkatan jumlah halaman web dengan
mengunggah dokumen dan membuat situs-situs yang mendukung operasional tridharma perguruan tinggi.

Rendahnya minat civitas akademika, khususnya dosen untuk menghasilkan karya tulis (artikel) yang
nantinya dapat mengisi konten repository ISI Denpasar utntuk meningkatkan Openness. ISI Denpasar belum
memiliki digital library, sehingga berdampak nilai openness pada peringkat  Webometrics tidak maksimal.

Keterlibatan komponen civitas akademika untuk mengisi konten pada sub domain unit kerja masih kurang
maksimal, jumlah halaman web masih sedikit. Perlu peningkatan jumlah halaman web dengan mengunggah
dokumen dan membuat situs-situs yang mendukung operasional tri darma perguruan tinggi.

F.13. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet).

Sesuai dengan rencana strategis, Pusat Komputer berencana untuk mem-perluas penggunaan infrastruktur
ICT, menyempurnakan sistem informasi mana-jemen yang lengkap, akurat dan mutahir, meningkatkaan
kapasitas dan fungsi Pusat Komputer, mengembangkan e-learning dan e-library, mengembangkan e-
management baik dalam bidang akademik dan non-akademik, serta mengem-bangkan perpustakaan
berbasis ICT.

Program studi telah memanfaatkan fasilitas tersebut, terutama jaringan internet dan e-learning. Ini dapat
teridentifikasi dari penugasan bagi siswa untuk mencari informasi dan data melalui jaringan internet dan
komunikasi virtual terutama dalam mata kuliah menulis dan editing.

F.14. Deskripsi SWOT Kesimpulan Komponan F
1. Kekuatan (Strength)

a. Sudah menggunakan sejumlah software aplikasi sistem informasi untuk menyelenggarakan
administrasi keuangan dan sarana parasarana (SAI, SAK, SIMAKBMN, EMSA, LAPKER dan
SILABI), serta penyelenggaraan administrasi akademik telah menggunakan software aplikasi
informasi akademik SIA secara online.

b. Sarana prasarana proses pembelajaran dikelola dengan baik dan siap pakai
c. ISI sudah masuk orbit webmatrics peringkat 68 dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia

menunjukkan kualitas suatu perguruan tinggi.
2. Kelemahan (Opportunity)

a. Belum adanya standar biaya minimal dalam membiayai perkuliahan dan pratikum mahasiswa
setiap prodi selama 8 (delapan) semester

b. Sumber dana masyarakat belum digali secara optimal, kegiatan akademik hanya
mengandalkan  SPP

c. Civitas akademika ISI Denpasar belum seluruhnya aktif dalam penggunaan blog,e-learning,
keterlibatan komponen civitas akademika untuk mengisi konten pada sub domain unit kerja
masih kurang maksimal. Jumlah halaman web masih sedikit, perlu peningkatan jumlah halaman
web dengan mengunggah dokumen dan membuat situs-situs yang mendukung operasional
tridharma perguruan tinggi.

d. ISI Denpasar belum memiliki digital library, sehingga berdampak nilai openness pada peringkat
Webometrics tidak maksimal.

3. Peluang (Opportunity)
a. Terbitnya Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi yang mengatur antara lain standar nasional pembiayaan dan sarana prasarana
pendidikan tinggi.

b. Tersedianya penyedia/pengembang softwere aplikasi teknologi infor-masi dan komunikasi yang
dibutuhkan untuk menunjang proses pem-belajaran.
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c. Golabilisasi membuka peluang ISI Denpasar bersaing di dalam dan di luar negeri

4. Ancaman (Threats)
a. Terbatasnya dana pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan pendanaan untuk

membiayai Grand Desain untuk mengembangan teknologi informasi komunikasi ISI Denpasar.
b. Terbatasnya dana pemerintah kerja sama luar negeri lambat terwujud.
c. Meningkatnya biaya pemeliharaan sarana prasarana karena penyalah-gunaan human error,

umur ekonomis, pencurian, bencana alam.
d. Sarana penunjang yang digunakan cepat kehilangan nilai guna dan akurasinya.
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Komponen G.  Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja sama

G.1. Mutu, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan  dana penelitian dan
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengambdian Kepada Masyarakat ISI Denpasar, dalam mengemban tugasanya
mengacu pada Renstra ISI Denpasar tahun 2010-2014, dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan
kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta berpedoman pada indikator yang termuat
dalam Renstra ISI Denpasar, antara lain; 1) jumlah dosen muda yang mengajukan proposal; 2) jumlah
Proposal yang lulus Kompetisi; 3) jumlah penelitian yang memperoleh paten dan HKI; 4) jumlah penelitian
yang di jadikan referensi; 5) adanya perpustakaan penelitian.

a. Mutu dan Produktivitas
Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir LP2M ISI Denpasar, bedasarkan data konkret bahwa
secara substansi mutu hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat belum mencapai
mutu yang signifikan, indikatornya adalah; (1) kurangnya hasil penelitian yang mendapat hak paten
dan HAKI; (2) belum banyak hasil penelitian yang dimuat dalam publikasi internasional; 3) kurangnya
jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat dalam skim IMB, IBIK, dan lainnya. Pernyataan
tersebut bedasarkan data kuantitatif tingkat hasil penelitian dan pengabdian Institut Seni Indonesia
Denpasar, antara lain (1) rasio jumlah hasil penelitian dengan jumlah Guru Besar dan Jumlah Doktor;
(2) Jumlah Penelitian yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) jumlah hasil
penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi Nasional/International; (4) Jumlah
Hasil Penelitian yang telah dimanfaatkan oleh Masyarakat Luas, dan (5) Jumlah Penelitian yang telah
dikompilasi untuk dijadikan buku ajar sebagai bahan pengayaan bahan kuliah mahasiswa. (6) jumlah
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang teralisasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut capaian kegiatan Penelitian dan pengabdian Institut Seni
Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan bedasarkan data tersebut di atas, produktivitas peneliti-an dan pengabdian
kepada masyarakat belum menunjukan peningkatan yang memadai. Hal ini juga diakibatkan kuantitas
proposal yang masuk sangat kurang, dan rendahnya minat para dosen untuk meneliti dan malakukan
pengabadian kepada masyarakat. Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut Unit LP2M ISI
Denpasar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini melakukan terobosan-terobosan melalui
sosialisasi dan pembinaan/bimbingan proposal kapada para dosen ISI Denpasar. Langkah ini
ditempuh dengan tujuan memobilisasi minat dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

b. Relevansi Sasaran

Merujuk pada hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terealisasi, secara
keseluruhannya sudah menunjukan relevansi yang signifikan dengan relevansi keilmuan dan
kebutuhan referensi pembelajaran. Pernyataan ini bedasarkan atas data konkrit bahwa cukup banyak
hasil penelitian yang relevan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat, sebagai reperensi
dalam pengembangkan pengatahuan.

Dalam dekade 3 (tiga) tahun  terakhir relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dibiaya oleh DP2M DIKTI maupun Kegiatan KKN telah sesuai dengan pengembangan bidang
keilmuan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas. Berdasarkan pemetaan Kinerja Perguruan
Tinggi khususnya dalam bidang Penelitian dan Pengabdaian Kepada Masyarakat di bawah LP2M
bahwa Institut Seni Indonesia sudah masuk dalam kategori Madya yang sebelumnya ini masuk
kategori Binaan.

c. Efesiensi Pemanfaat Dana Penelitian, dan Pelayanan Pengabdaian Kepada Masyarakat

LP2M ISI Denpasar dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian kepada masayarakat selalu
berorientasi pada efesiensi anggaran terutama pada pengelolaan anggaran penelitian dan
pengabdian yang bersumber dari PNBP ISI Denpasar. Pagu dana yang bersumber dari PNBP



Evaluasi Diri Renstra Institut Seni Indonesia Denpasar 2014 75

merupakan pagu gelontoran atas kebijakan KPA ISI Denpasar dalam meningkatkan capaian kuantitas
penilitian maupun pengabdaian Kepada masyarakat, sehingga pengelolaannya masih dapat
diefesiansikan bedasarkan kebutuhan capain sasaran dan indikator Renstra ISI Denpasar. kebijakan
efesiensi yang dilakukan adalah memecah pagu anggaran tersebut pada sekem penelitian dosen
muda, penciptaan seni dan pengabdian kepada masayarakat. Langkah kebijakan ini ditempuh dengan
tujuan membuka peluang lebih besar dan memotifasi minat dosen untuk melakukan penelitian,
mecipta dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain anggaran dari PNBP, anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola
oleh LP2M ISI Denpasar bersumber dari DP2M Dikti. Pagu anggaran ini telah ditentukan oleh DP2M
DIKTI sesuai bobot proposal setelah hasil seleksi, yang diumumkan melalui web DP2M DIKTI.
Misalnya skema Penelitian Fundamental, Hibah Bersaing, Disertasi, Strategis Nasional dan
Pengabdian kepada Masyarakat dari Skema IbM, dan Program Desentralisasi Penelitian.

G.2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada
masyarakat.

a. Agdenda dan Keberlanjutan

Dalam mengemban tugasnya, LP2M ISI Denpasar mengacu pada Visi Misi Institut Seni Indonesia
Denpasar serta Visi dan Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Institut Seni Indonesia Denpasar, selama ini Unit Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M) Institut Seni Indonesia Denpasar mencanang-kan agenda program “diklat”
penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, seperti diklat penyusunan proposal dan pengabdian,
diklat penyusunan artikel ilmiah dan penyusunan buku ajar. Kegiatan ini melibatkan instruktur dan
para pakar peneliti senior dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia seprti ITB Bandung, UGM, ISI
Yogyakarta, UNUD, Undiksha dan Ditlitabmas Dirjen Dikti. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan
meningkatkan daya saing dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga
kategori ISI Denpasar dapat ditingkatkan dari kategori madya menjadi kategori mandiri.
Tujuannya untuk memberikan berbagai kegiatan diklat penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, seperti diklat penyusunan proposal dan pengabdian, diklat penyusunan artikel ilmiah
dan penyusunan buku ajar. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan daya saing dosen
dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga kategori ISI Denpasar dapat
ditingkatkan.
Program kegiatan ini dicanangkan untuk memupuk keberlanjutan penelitian dan pengabdaian
kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya usulan proposal baik penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat bersaing untuk merebut dana hibah penelitian, seperti Dosen Pemula, Skema
Fundamental, Skema Hibah Bersaing, Skema Disertasi dan Strategis Nasional dan hibah
pengabdian kepada masyarakat seperti IbM,  Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara substansi
cukup mengalami peningkatan baik dari Kualitas maupun Kuantitas. Diagendakannya program diklat
tersebut di atas, merupaka upaya LP2M ISI Denpasar dalam menjaga keberlajutan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih signifikan baik kuantitas maupun kualitas
beroientasi pada kebutuhan penunjang pengajaran.
Keberlanjutan Program Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ISI Denpasar kedepan
adalah :
1) membuat program kegiatan pemberdayaan peneliti melalui pelatihan, diskusi, workshop dan

klinik proposal penelitian yang dicanangkan setiap tahun;
2) mendorong dan memberi kesempatan kepada dosen untuk lebih proaktif dalam melakukan

kegiatan penelitian dan pengambdian kepada masyarakat;
3) membentuk kelompok-kelompok research pada tingkat program studi;.
4) kerja sama dengan dengan dunia usaha, sanggar-sanggar seni, seni kerajinan, museum,

gallery, dan kelompok-kelompok industri kreatif lainnya. Disamping itu pula kerjasama
dilakukan dengan pemerintah daerah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, dengan berbagai
perguruan tinggi dalam dan luar negeri melalui sharring sumber daya penelitian sehingga
dapat membantu mewujudkan harapan ISI Denpasar berbasis research

b. Deseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam Periode 3 (tiga) tahun terakhir hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LP2M ISI
Denpasar, didesiminasi dalam proseding yang diterbitkan oleh LP2M ISI Denpasar setiap tahun
anggaran berjalan. Hasil proseding ini diditribusikan pada perpustakaan ISI Denpasar, Pespustakan
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Fakultas, dan Prodi masing-masing fakultas. Selain itu beberapa hasil penelitian dan Pengabdaian
kepada masyarakat didesiminasikan pada majalah dan jurnal lintas perguruan tinggi seperti,
majalah atau jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat “Udaya Membanun”  yang diterbitkan oleh
LPPM Universitas Udayana, Jurnal Sains & Teknologi, Jurnal Pendidikan Indonesia oleh  Lemlit
Undiksha

G.3. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan
mahasiswa.

Kegiatan penelitaian dan publikasi, kuantitas penelitian dan publikasi dosen tingkat nasional sudah cukup
bagus dan kualitasnya perlu ditingkatkan. Belum ada karya ilmiah dosen yang mendapat hak paten, dan
masih sedikit yang dimuat di jurnal yang berkualitas. Sedangkan untuk tingkat internasional, baik kuantitas
maupun kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Kewajiban penyusunan proposal penelitian minimal 1 proposal pertahun bagi para dosen mengharuskan
setiap dosen melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam kegiatan ini para dosen diminta untuk terjun
langsung ke masyarakat untuk mengeksplorasi setiap masalah Seni dan Budaya yang ada di tempat
tersebut dan bila memungkinkan mereka langsung menyarankan alternatif solusi yang harus dilakukan di
dalam upaya untuk memperbaiki kondisi di tempat tersebut.

Dengan Kewajiban ini dosen yang akan membuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka
aktivitas penelitian yang dilakukan oleh dosen semakin meningkat. Seirama dengan peningkatan minat dan
aktivitas penelitian tersebut, maka proses pembelajaran juga semakin efektif dilihat dari keseriusan dan
motivasi dosen di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dari setiap semester. Di samping itu
dalam melaksanakan tugas Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dosen diharapkan untuk
mengunjungi berbagai tempat untuk mengumpulkan data dan menginventarisasi permasalahan yang
berkaitan dengan Seni dan Budaya, sehingga memberi peluang kepada dosen untuk melakukan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian dosen umumnya dipublikasikan melalui kegiatan seminar pada tingkat lokal, nasional
maupun internasional, Rangkuman penelitian diwajibkan untuk dipublikasikan melalui jurnal yang
diterbitankan oleh LPPM ISI Denpasar yang terbit dua kali dalam setahun. Sampai saat ini ada 33 judul
penelitian dosen yang sudah dipublikasikan di jurnal tersebut.

Keberlanjutan Program Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ISI Denpasar kedepan adalah :
1. membuat program kegiatan pemberdayaan peneliti melalui pelatihan, diskusi, workshop dan klinik

proposal penelitian yang dicanangkan setiap tahun;
2. mendorong dan memberi kesempatan kepada dosen untuk lebih proaktif dalam melakukan kegiatan

penelitian dan pengambdian kepada masyarakat;
3. membentuk kelompok-kelompok research pada tingkat program studi.
4. Kerja sama dengan dengan dunia usaha, sanggar-sanggar seni, seni kerajinan, museum, gallery,

dan kelompok-kelompok industri kreatif lainnya. Disamping itu pula kerjasama dilakukan dengan
pemerintah daerah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar
negeri melalui sharring sumber daya penelitian sehingga dapat membantu mewujudkan harapan ISI
Denpasar berbasis research.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ISI Denpasar sampai saat ini belum mengagendakan secara
khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. Untuk kegiatan ini LP2M ISI Denpasar
mengambil kebijakan yang mewajibkan setiap dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
secara proakif dan hasilnya wajib diseminarkan. Salah satu cara yang ditempuh untuk keberlanjutan
kegiatan ini adalah dengan jalan memotivasi para dosen agar mau berkiprah dalam kegiatan ilmiah dan
program studi berusaha mensubsidi dana untuk setiap staf yang makalahnya diterima disalah satu kegiatan
seminar di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat diupayakan melalui kegiatan lapangan yang dirancang secara
kolaboratif antara staf dengan mahasiswa dan diagendakan setiap semester melalui mata kuliah tugas
lapangan maupun dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oelh Dosen.
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen baik secara bersama-sama maupun mandiri,
sedangkan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa masih sebatas pada kegiatan
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yang terintegrasi dengan tugas lapangan (TL) yang dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya.
Dalam hal ini para staf dosen bertindak sebagai pembimbing dan selalu siap memberikan arahan kepada
mahasiswa terkait dengan permasalahan yang sedang digarap.

Disamping itu kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan
kegiatan civitas akademika ISI Denpasar khususnya, dalam mewujudkan visinya menjadi pusat unggulan
seni dan budaya pada tahun 2020, ISI Denpasar berupaya mensejahterakan masyarakat di desa melalui
agenda kegiatan diantaranya KKN yang mana mahasiswa harus mampu membina kader pembangunan di
desa untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks di bidang seni-budaya.

Menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi di masyarakat berdasar kajian akademik, dan melakukan
alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat demi kelestarian sumber daya yang dimiliki masyarakat
setempat. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya KKN,  LP2M ISI Denpasar melak-
sanakannya sesuai dengan panduan yang telah dibuat. Penentuan lokasi KKN ditentukan sesuai dengan
permintaan dari masing-masing desa yang telah mengajukan permohonan ke ISI Denpasar melalui LP2M.
Oleh karena banyaknya permintaan maka ditentukan lokasi PKM KKN ISI Denpasar melalui rapat dan
dengan segala prioritas di masing-masing desa. Selain kegiatan KKN, kerjasama dengan masyarakat
maupun instansi terkait yang bernaung di Pemda, beberapa agenda kegiatan yang rutin dilaksanakan yaitu
Pameran Pembangunan dalam rangka HUT Pemda Bali.

G.4. Banyak dan Mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa secara adminstrasi dikoordinir dibawah Biro
Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAAKK) berkoordinasi dengan para Pembantu
Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Sedangkan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat berada
dibawah koordinasi LP2M dan fakultas.

Kegiatan penelitian mahasiswa melalui kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), PKM merupakan
salah satu program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen DiktiKemdikbud
di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan yang diharapkan dapat menjadi wahana pembentukan
jiwa kreatif para mahasiswa, dengan tetap mengacu pada etika akademik. PKM telah dicanangkan sejak
tahun 2001 yang selanjutnya disem-purnakan setelah mendapat masukan berbagai perguruan tinggi di
seluruh Indonesia.

PKM terdiri atas 7 (tujuh) jenis kegiatan yaitu : PKM Penelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI),
PKM-GagasanTertulis (PKM-GT), dan PKM-KARSACIPTA (PKM-C). PKM bertujuan dalam rangka mahasiswa
mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausaha-an, mandiri, arif, mahasiswa diberi
peluang untuk mengimplementasikan kemam-puan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun
kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang
ditekuni.

Sejak tahun 2007 ISI Denpasar secara aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh
mahasiswa untuk mengajukan proposal yang akan diseleksi di tingkat fakultas/jurusan dan institut secara
berjenjang sesuai dengan program studinya. Proposal yang akan diajukan dititik-beratkan pada PKM-KT,
PKM-T, PKM-P, PKM-K, PKM-M, PKM-KC, dan PKM-AI.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kegiatan PKM yang diikuti oleh mahasiswa disajikan pada
Tabel 7.1.
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Tabel 7.1.
Jumlah Judul PKM Mahasiswa 2012-2014

No Tahun 2012 PKMP PKMK PKMM PKMT PKMKC PKMAI PKMGT Jumlah
1 Jumlah

proposal yang
diusulkan

6 14 16 0 24 11 35 106

2 Jumlah
proposal lulus 0 1 5 0 5 0 0 11

3 Pimnas 0 0 1 0 1 0 0 2
No Tahun 2013 PKMP PKMK PKMM PKMT PKMKC PKMAI PKMGT Jumlah
1 Jumlah

proposal yang
diusulkan

9 3 13 2 17 0 0 44

2 Jumlah
proposal lulus 2 0 10 0 11 0 0 23

3 Pimnas 0 0 0 0 1 0 0 1
No Tahun 2014 PKMP PKMK PKMM PKMT PKMKC PKMAI PKMGT Jumlah
1 Jumlah

proposal yang
diusulkan

0 0 0 0 0 21 32 53

2 Jumlah
proposal lulus 0 1 4 1 5 0 0 11

3 Pimnas 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedangkan kegiatan mahasiswa pelayanan/pengabdian masyarakat dilaku-kan dalam bentuk pagelaran
seni “ngayah” ke desa-desa sesuai permintaan desa adat untuk berpartisipasi dalam upacara keagamaan
dikoordinir oleh fakultas. Setiap tahun sesuai dengan kalender akademik mahasiswa yang mengambil
matakuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai program studi,  lokasinya ditentukan oleh LP2M sesuai
permohonan dari Pemda Kabupaten atau Desa Adat.

G.5. Hubungan antara Pengajaran, Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil-hasil penelitian dari Dosen Pemula, Skema Fundamental, Skema Hibah Bersaing, Skema Disertasi
dan Strategis Nasional secara substansial mendukung pengajaran sesuai bidang ilmu. Masing-masing
skema proposal penelitian yang di biaya oleh DIKTI marupakan kebutuhan penunjang pengajaran yang
memiliki relevansi terdahap mata kuliah inti dan matakuliah pendukung (muatan lokal) masing-masing
Program studi, seperti matakuliah kritik tari, Analisis tari dan gerak, Deskripsi dan analisis tari, mata kuliah
studio kriya 4, Mata kuliah teknik produksi, studio lukis I, Kritik seni rupa, Mata kuliah Desain Interior Bali
modern, dan mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Hasil penelitian menjadi sumber reperensi dalam
memotivasi kreativitas mahasiswa ketika mengerjakan karya ilmiah baik dalam bentuk penciptaan karya seni
dan pengkajian. Secara esensi memperkaya khazanah dan wawasan mahasiswa dibidang seni.
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat memiliki relevansi dengan mata kuliah KKN. Pada matakuliah ini
mahasiswa dituntut harus mampu membina kader pembangunan di desa untuk menjawab tantangan masa
depan yang semakin kompleks. Menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi di masyarakat berdasar
kajian akademik, dan melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat demi kelestarian sumber
daya yang dimiliki masyarakat setempat. Selain itu mahasiswa juga dituntut harus mampu berbaur dengan
masyarakat, menjalin kekerabatan, beretika, dengan masyarakat lokasi binaannya. Hasil binaannya
dievaluasi melalui pergelaran dan pameran pada akhir pelaksanaan kegiatan, dalam memberikan penilain
terhadap kemampuan mahasiswa di lapangan.

G.6. Banyak dan Mutu Kegiatan Penelitian dan Publikasi Dosen.
Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, bedasarkan data kuatitatif jumlah penelitian sesuai

dengan skeme hibah penelitian, sebagai berikut;
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Tabel .7.2
Skeme Penelitian

No Skem Penelitian
Tahun

2011 2012 2013
1 Dosen Muda/Pemula 5 8 10
2 Fundamental 2 13 7
3 Hibah Bersaing 5 2 5
4 Disertasi Doktor - - 5
5 Penciptaan - - 9
Jumlah 12 23 36

Berdasarkan kuantitas capaian hasil penelitian tersebut pada table di atas keseluruhannya 71 (tujuh puluh
satu) judul cukup memadai, tetapi perlu ada upaya peningkatan libih signifikan. Secara substansi mutu hasil
penelitian pada masing-masing skeme hibah penelitian dan penciptaan seni cukup baik, memiliki relevansi
terhadap kebutuhan penunjang pengajaran masing-masing Program Studi.

Merujuk pada data yang ada, jumlah publikasi dosen dalam masa waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah 20
judul pada jurnal terakridisitasi Mudra ISI Denpasar, 6 judul buku, diterbitkan ISI Denpasar, 1 judul buku
yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Propinsi Bali, 33 judul pada jurnal Segara Widya, Vol.1.
/2013. Berdasarkan data jumlah publikasi dosen tersebut, belum memadai, dan perlu ditingkatkan. Secara
esensi mutu  publikasi dosen cukup baik. kategori baik diukur bedasarkan, materi-materi yang diterbitkan
sebelumnya sudah di-seminarkan pada publik, untuk mengujikan kelayakannya.

G.7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri.
ISI D
enpasar mengadakan pembenahan secara berkala untuk meningkatkan mutu program kerjasama dan juga
mutu capaian program kegiatan kerajama, sehingga dapat bersaing di masyarakat baik lokal, nasional
maupun international mengarah pada perguruan Tinggi yang relevan. Guna meningkatkan mutu kerjasama
dan kemitraan, ISI Denpasar melakukan evaluasi diri untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang
akuntabilitas program kerjasama dibidang akademik, meliputi  penilitian, pembinaan seni budaya, workshop,
pergelaran seni budaya, pemutaran film, mural, pertukaran tenaga pengajar, dan pertukaran mahasiswa.

Hasil evaluasi dimaksudkan sebagai dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan berikutnya dalam rangka
pengisian Borang dan Portofolio ISI Denpasar agar dapat bermanfaat secara efektif dan efisien. Di samping
itu bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran dari pengalaman mengenai pengelola-an
aktivitas, output, outcome dan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan sebagai umpan balik dalam rangka
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan kajian ulang (review),
khususnya dibidang kerjasama.

Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) ISI Denpasar 2010-2014 yang merupakan perencanaan
otonomi yang disusun mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Renstra mencakup kerangka kebijakan,
isu dan tujuan strategis, serta strategi pengembangan dan sasarannya. Permasalahan utama yang berhasil
diidentifikasi di Sub. Bidang KABAG Kerjasama mencakup; kualitas sumber daya, internal manajemen dan
peningkatan kerjasama. Untuk pengem-bangan program yang bernilai strategis, maka tingkat capaian
program yang telah dilaksanakan sebelumnya akan digunakan sebagai dasar kajian. Data kuantitatif yang
teridentifikasi dibidang kerjasama dan kemitraan dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir tercatat 16 (enam
belas) insatansi Perguruan Tinggi Luar negeri 1 (satu) instansi Pemeritah Luar Negeri, 4 (empat) intansi
Perguruan Tinggi dalam Negeri dan 3 (tiga) instansi Pemerintahan.

G.8. Mutu dan Kurun Waktu Penyelesaian Skripsi/Tesis/termasuk proses Penulisan dan
Bimbing.

ISI Denpasar sebagai lembaga pendidikan tinggi memikul tangung jawab sosial dalam memenuhi tuntutan
masyarakat yang semakin meningkat. Beban moral ini merupakan mobilitas bagi ISI Denpasar untuk
mencapai target lulusan yang  berkulaitas dan mampu mandiri dalam pergaluan masyarakat dunia. Dalam
pengelolaan pendidikan ISI Denpasar berpijak pada visi - menajadi pusat penciptaan, pengkaji, penyajian
dan pembina seni, serta berpedoman pada target indikator  sekurang-kurang 40% IPK Mahasiswa minimal
3.00, dengan masa studi 8 semester.
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Berdasarkan data yang ada dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, mahasiswa lulusan ISI Denpasar rata-
rata dengan masa studi 8 (delapan) semester dengan kurun waktu penyelesaian skripsi/srkip karya/tesis 1
(satu) Semester, dengan capaian mutu sangat memuaskan, rata-rata IPK 3,40.

1. Prosedur Pengajuan Proposal Tugas Akhir
Seorang mahasiswa dapat mengajukan proposal Tugas Akhir setelah memperoleh 144 SKS (tanpa
ada nilai D) dengan menunjukkan bukti transkrip nilai yang dikeluarkan dari administrasi akademis
fakultas, dan atas rekomendasi.

a. Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Seni/Program Studi.
b. Calon peserta ujian mengajukan proposal Tugas Akhir (rangkap 4) kepada Ketua Program

Studi Seni/Ketua Program Studi yang telah mendapat pengesahan dari Pembimbing
Akademik, dengan warna sampul putih (transparan bening tidak berwarna).

c. Ketua Program Studi Seni/Ketua Program Studi melakukan seleksi proposal melalui
presentasi oleh pengusul di hadapan Tim Seleksi proposal yang ditetapkan oleh Ketua
Program Studi Seni/Program Studi.

d. Berdasarkan hasil presentasi tersebut Ketua Program Studi Seni/Ketua Program Studi
bersama tim penilai proposal berhak menerima atau menolak proposal yang diajukan calon
peserta ujian, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

e. Bersamaan dengan diterimanya proposal Tugas Akhir, Dekan Fakultas menentukan
Pembimbing Tugas Akhir sesuai dengan wewenang dan peraturan yang berlaku, atas usul
Ketua Program Studi Seni/Ketua Program Studi. Selanjutnya Dekan menetapkan para
Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan sesuai usulan dari Prodi dan beberapa pertimbangan
Dekan dalam Sebuah Surat Keputusan.

f. Mahasiswa yang telah lolos seleksi proposal, mendaftarkan diri kepada Sub. Bagian akademik
Fakultas Seni Pertunjukan untuk mendapatkan kartu (blangko) bimbingan TA dengan
menyerahkan satu proposal yang telah disetujui/diterima Tim seleksi Proposal.

2. Prosedur Bimbingan Karya Seni, Skrip Karya dan Skripsi
a. Dalam proses penggarapan karya seni, penulisan skrip karya dan skripsi mahasiswa

diwajibkan untuk melakukan minimal 12 kali bimbingan yang disertai bukti tanda tangan
pembimbing Tugas Akhir.

b. Apabila proses bimbingan tidak memenuhi syarat pada point di atas, maka mahasiswa calon
peserta TA tidak diperkenankan mengikuti ujian Tugas Akhir.

c. Jangka waktu penggarapan karya seni, penulisan skripsi dan skripsi adalah maksimal 6 bulan.
Apabila calon peserta ujian TA tidak mampu menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut, atas
persetujuan pembimbing Tugas Akhir dan Ketua Program Studi Seni/Program Studi, maka
mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan memperpanjang waktu maksimal
6 bulan. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan kedua, calon peserta ujian tidak dapat
menyelesaikan karya seni, skrip dan skripsinya, maka calon yang bersangkutan diwajibkan
untuk mengajukan proposal baru ulang.

d. Jadwal dan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir diatur oleh panitia ujian yang ditetapkan dengan
SK Dekan.

G.9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman skripsi/ desertasi

Kuantitas penelitian dan publikasi dosen tingkat nasional sudah cukup bagus dan kualitasnya perlu
ditingkatkan. Belum ada karya ilmiah dosen yang mendapat hak paten, dan masih sedikit yang dimuat di
jurnal yang berkualitas. Sedangkan untuk tingkat internasional, baik kuantitas maupun kualitasnya masih
perlu ditingkatkan.

Kewajiban penyusunan proposal penelitian minimal 1 proposal pertahun bagi para dosen mengharuskan
setiap dosen melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam kegiatan ini para dosen diminta untuk terjun
langsung ke masyarakat untuk mengeksplorasi setiap masalah Seni dan Budaya yang ada di tempat
tersebut dan bila memungkinkan mereka langsung menyarankan alternatif solusi yang harus dilakukan di
dalam upaya untuk memperbaiki kondisi di tempat tersebut.

Dengan kewajiban ini dosen yang akan membuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka
aktivitas penelitian yang dilakukan oleh dosen semakin meningkat. Seirama dengan peningkatan minat dan
aktivitas penelitian tersebut, maka proses pembelajaran juga semakin efektif dilihat dari keseriusan dan
motivasi dosen di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dari setiap semester. Di samping itu
dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen diharapkan untuk
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mengunjungi berbagai tempat untuk mengumpulkan data dan menginventarisasi permasalahan yang
berkaitan dengan Seni dan Budaya, sehingga memberi peluang kepada dosen untuk melakukan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian dosen umumnya dipublikasikan melalui kegiatan seminar pada tingkat lokal, nasional
maupun internasional, Rangkuman penelitian diwajibkan untuk dipublikasikan melalui jurnal yang
diterbitankan oleh LPPM ISI Denpasar yang terbit dua kali dalam setahun. Sampai saat ini ada 33 judul
penelitian dosen yang sudah dipublikasikan di jurnal tersebut.

G.10. Kerjasama Dengan Instasi Yang Relevan

Dalam menjalin Kerjasama dan Kemitraan Luar Negeri ISI Denpasar berdasarkan surat kesepakatan
kerjasama (MOU/MOE) dalam bidang workshop, seminar, pertukaran tenaga pengajar worshop, seminar,
penelitian dan pertukaran mahasiswa, adalah Hijio Interprise Inc, Seoul Korea, The School of Music,
Coservatorium, Monash Univercity Australia, KBRI Phonomphenh, Kamboja, Suan Sunandar Rajabhat
University, Bankok Thailand, Balai Bahasa Indonesia Perth, Australia, Faculty of Music, Okinawa Perfectural
Uneversity Of Art, Jepang,  The University of Brithish Colombia School of Music, Kolombia, The University of
Western, Australia, Shongkla Rajabhat University, Thailand, Alliance Francaise Denpasar, Indonesia,
University Of South Africa, South Africa, Edith Choan University, Perth Australia, National Taiwan University
of Art (NUA), Taiwan, College Of the Holy Cross. Amerika, Ochanomizu University, Jepang.

Kerjasama dan Kemitraan ISI Denpasar dalam negeri berdasarkan surat kesepakatan kerjasama
(MOU/MOE) mencakup bidang workshop, pembinaan seni, Juri dibidang seni, pertukaran tenaga pengajar,
dan penelitian adalah; Direktur Jendral, Permerintah Kota Denpasar, Unverstas Kristen Maranata,  ISI
Surakarta, Universitas Cendrawasih,Jayapura, Universitas Kristen Petra Surabaya, Pemerintah Kabupaten
Gianyar, Pemerintah Kabutan Bangli, SMK Negeri 3 Sukawati, dan SMK 3 Belitar.

G.11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama

Secara keseluruhan pelaksanaan program kegiatan kerjasama ISI Denpasar dimotoring dengan mengacu
pada indikator dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem pengawasan lasung secara berkala.
Motoring juga dilakukan dengan sistem direk monitoring yaitu pengawasan secara langsung oleh pengawas
dari DIKTI. Sistem ini diaplikasikan pada pelakasanaan program kerjasama yang di biaya DIKTI melalui
program muibah seni budaya, dan KJRI

Sistem evaluasi pelakasanaan kegiatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan pada
akhir kegiatan, berdasarkan pada indikator dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Sistem ini dilakukan
melihat sebagian besar program kejasama berbentuk workshop seni budaya, seminar, mural, pemutaran
film, dan pementasan/pertunjukan, pembinaan seni budaya, dan sebagian kegiatan kerjasama adalah
pertukar tenaga pengajar baik dalam maupun Luar Negeri. Kegiatan pertukaran tenaga pengajar ini
dievaluasi langsung oleh mitra kerja bedasarkan kinerja sesuai kebutuhan tenaga kerja yang  diperlukan
serta kualitas kinerja dan hasil kenerja dari tenaga pengajar yang dikirim, yang kemudian dilaporkan kepada
ISI Denpasar.

G.12. Hasil Kerjasama yang saling menguntungkan.
Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, pelaksanaan program Kerjasama dan Kemtiraan di bidang

Akdemik yang mencakup dalam bidang workshop, seminar, pertukaran tenaga pengajar worshop, seminar,
penelitian dan pertukaran maha-siswa. Secara substansi kedua pihak saling menguntungkan, dalam
pengem-bangan kreatvitas, inovasi dan mutu hasil karya cipta baik dosen dan mahasiswa, serta
memperluas profesionalisme dosen sesuai bidang dan keahliannya. Selain itu, saling memberi dan mengisi
khazanah budaya tradisi kedua belah pihak sebagai bahan pembelajaran dan kajian.

G.13. Kepuasan Pihak-Pihak bekerja sama

Kepuasan mitra kerjasama berdasar jawaban kuestioner yang dikirim via email, hampir 50% mitra kerjasama
menyatakan puas terhadap pelakasanaan kegiatan yang dicanangkan dengan skala prioritas berjalan
dengan baik. Target indiktor dan sasaran pelaksanaan kegiatan tercapai dengan baik pula, walaupun dalam
rentang waktu pelaksanaan yang pendek. Kendala yang menjadi hambatan secara umum adalah
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pembiayaan untuk terlaksananya kegiatan, yang berdampak pada pendeknya waktu dalam realisasi
kegiatan.

G.14. Deskirpsi SWOT Kesimpulan Komponen G

1. Kekuatan (Strengths)
a. ISI Denpasar telah memiliki Renstra Penelitian Tahun 2012-2016 sebagai pedoman atau

arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam melakukan pengelolaan penelitian yang
dilaksanakan oleh LP2M.

b. Meningkatnya kinerja penelitian LP2M ISI Denpasar sebelumnya masuk katagori Binaan telah
meningkat ke katagori Madya.

c. Beberapa hibah penelitian telah berhasil dimenangkan antara lain dosen pemula, skema
fundamental, hibah bersaing, MP3EI, penelitian desertasi dan strategis nasional.

d. Dosen ISI Denpasar telah banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
bentuk pelayanan seni yang disebut dengan istilah “ngayah”

e. Telah memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup di bidang penelitian dan  pengabdian
kepada masyarakat serta kerjasama.

2. Kelemahan (Weaknesses)
a. Hasil penelitian masih rendah antara lain  ratio jumlah hasil penelitian dengan guru besar dan

doktor, jumlah penelitian yang mendapat HKI, jumlah penelitian yang dipublikasikan, jumlah
hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, jumlah hasil penelitian yang dikompilasi
untuk dijadikan buku ajar.

b. Jumlah dosen yang mengajukan proposal hibah bersaing masih rendah untuk merebut
penelitian dosen pemula, skema fundamental, hibah bersaing, penelitian desertasi dan strategis
nasional

c. Komitmen pimpin belum maksimal memotivasi dosen merebut hibah kompetisi bidang
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.

d. ISI Denpasar telah mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar
negeri.

3. Peluang (Opportunities)
a. Kemdikbud dan swasta telah banyak menawarkan hibah penelitian dan kerja sama melalui

kompetisi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Skem penelitian  penelitaian banyak
c. Kemdikbud telah memberikan pendelegasian wewenang penilian proposal  yang sebelumnya

dilakukan secara sentralisasi oleh pusat dapat dilakukan secara desentraliasi di perguruan
tinggi

d. Realisasi kerja sama ISI dengan pihak perguruan tinggi sangat terbatas karena keterbatasan
dukungan dana.

e. Alokasi jumlah anggaran sebelum berdasarkan blockgrand sesuai dengan skem peneilitian dan
pengabdian kepada masyarakat dipermudah sesuai jumlah usulan proposal.

4. Ancaman (Threats)

a. Status katagori Madya dapat diturunkan jika kinerja LP2M tidak mampu menpertahankan
penyelenggaraan desentralilasi penelitian dapat mengancam pencapai visi ISI Denpasar
sebagai Pusat Unggulan.

b. Pangujuan angka kredit bidang penelitian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk
kenaikan jabatan fungsional bagi dosen semakin ketat.

c. Tuntutan terhadap paradigma pendidikan dan pengabdiankepada masyarakat  berbasis
penelitian.

d. Maraknya plagiatisme menjadi salah satu tantangan dalam era keterbukaan informasi.
e. Persaingan ketat antar perguruan tinggi non seni yang memiliki program studi seni pengajukan

proposal hibah kompetisi Seni Budaya ke Luar Negeri.
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II. ANALISIS SWOT

Pada Bab II ini data dan informasi yang diperoleh dari Bab I dalam rangka evaluasi-diri perlu diolah dan
dianalisis  melalui pendekat pencermatan lingkungan internal dan analisis pencermatan lingkungan eksternal
setiap komponen. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi-diri untuk Akreditasi Institusi Perguruan
Tinggi (AIPT) adalah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT analysis), yaitu analisis
antarkomponen dengan memanfaatkan deskripsi SWOT setiap komponen, untuk merumuskan strategi
pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu ISI Denpasar secara berkelanjutan.

1. Analisis Antarkomponen

Pada Bab I telah diadakan evaluasi diri terhadap 7 (tujuh) komponen secara ringkas dan mendalam, telah
diidentifikasikan kesimpulan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman masing-masing komponen. Pada
Sub Bab ini akan diadakan kesimpulan 7 (tujuh) kompenen dikelompokkan yang paling mendesak menjadi 3
(tiga) komponen terdiri atas: (1) komponen Masukan termasuk visi,misi,tujuan, sasaran, mahasiswa, sumber
daya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana; (2) komponen Proses termasuk tata
pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi,
penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama; (3) komponen
Keluaran termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, model-model, publikasi, hasil
pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

Pada Tebel II.1, Tabel II.2, dan Tabel II.3 disajikan analisis SWOT  komponen yang telah diidentifikasikan
yang paling  mendesak  sebagai berikut.

Tabel II.1.
Analisis SWOT Komponen Masukan

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Visi dan misi ISI Denpasar telah memiliki legalitas
2. Mahasiswa selektif dan memilki talenta
3. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan cukup

baik.
4. Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana

telah menggunakan aplikasi softwere disiapkan
oleh Kemdikbud dan Kemenkeu.

5. Telah menerapkan kurikulum berbasis kompetisi
(KBK).

1. Pimpinan satuan organisasi belum optimal
menyusun program kerja

2. Kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa kurang aktif
3. Kualifikasi pendidikan dosen S3 masih rendah
4. Sumber dana PNBP sangat terbatas belum digali

secara optimal.
5. Belum meratanya persepsi dosen dalam

penyelenggaraan  KBK

Peluang (O) Ancaman (T)

1. Perguruan tinggi seni memiliki daya saing di dunia
internasional

2. Kemdikbud menyediakan dana kemahasiswaan
melalui kompetisi

3. Adanya tawaran beasiswa S3 di dalam dan di luar
negeri beasiswa

4. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
yang mengatur standar nasional pembiayaan,
sarana dan prasarana

5. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
yang mengatur tentang evaluasi kurikulum dan
proses pembelajaran

1. Merosotnya karakter bangsa
2. Dibukanya program studi seni perguruan tinggi

lainnya merupakan saingan.
3. Kenaikan jabatan dosen ke guru besar sangat

ketat.
4. Terbatasnya dana dari pemerintah
5. Belum seluruh program studi memiliki forum

program studi.
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Tabel II.2.
Analisis SWOT Komponen Proses

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. OTK dan Statuta telah memiliki legalitas
2. Dalam pengambilan keputusan telah didukung dan

memanfaatkan program aplikasi softwere
3. Adanya komitmen pimpinan tentang kebijakan

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik.

4. Meningkatnya katagori LP2M ISI Denpasar dari
Binaan menjadi Madya

5. Telah memiliki grand desain sistem informasi
komunikasi

6. Kerja sama telah dilakukan dengan perguruan
tinggi di dalam dan di luar negeri

7. Telah memiliki satuan organisasi penjamiminan
mutu tingkat institut dan fakultas.

1. OTK dan Statuta belum diselaraskan dengan UU
Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah
12 Tahun 2014.

2. Belum meratanya penyelenggaraan proses
pembelajaran di setiap fakultas.

3. Hasil penelitian dosen masih rendah
4. Terbatasnya dana sistem informasi internal yang

dikembangkan sangat terbatas
5. Belum memiliki digital library, sehingga berdampak

nilai openness pada peringkat Webometrics tidak
maksimal.

6. Tindak lanjut kerja sama luar negeri  karena tidak
didukung dana yang memadai.

7. Implementasi kegiatan penjaminan mutu belum
optimal.

Peluang (O) Ancaman (T)

1. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
yang mengatur standar nasional peluang untuk
meningkatkan program pendidikan tinggi,mengatur
standar penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

2. Pengembangan  ISI Denpasar sebagai pusat
unggulan seni-budaya lokal yang tidak dimiliki
perguruan tinggi seni lainnya

3. Perubahan nomenkelatur Kementerian Pendidikan
Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan membuka peluang untuk membuka
program studi baru ilmu budaya.

4. Adanya tawaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat melalui hibah kompetisi

5. Tersedianya penyedia/pengembang softwere
aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan untuk menunjang  proses
pembelajaran.

6. Adanya hibah kompetisi Seni-Budaya ke luar
negeri.

7. Adanya tawaran penjaminan mutu eksternal.

1. Adanya tuntutan pengelolaan tata pamong
perguruan tinggi bermutu

2. Reformasi birokrasi memberikan layanan prima
3. Kekebasan akademik, dan mimbar akademik

serig disalah gunakan.
4. Kinerja LP2M ISI Denpasar menurun

mempengaruhi katagori Binaan menjadi Madya.
5. Terbatasnya dana pemerintah grand desain

sistem informasi komunikasi lambat terwujud.
6. Kerja sama dengan luar negeri tidak dapat

diimplementasikan
7. Rendahnya  kualitas  penjaminan mutu

menurunkan akreditasi dan penilaian masyarakat.
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Tabel II.3.
Analisis SWOT Komponen Keluaran/Hasil

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Lulusan telah memperoleh pekerjaan kurang dari 1
tahun.

2. Lulusan telah dibekali kemampuan hardskill dan
softskill

3. Beberapa hibah penelitian telah berhasil
dimenangkan antara lain dosen pemula, skema
fundamental, hibah bersaing, MP3EI, penelitian
desertasi dan strategis nasional.

4. Dosen ISI Denpasar telah banyak melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
bentuk pelayanan seni yang disebut dengan istilah
“ngayah”

1. Penilaian alumni terhadap aspek pembelajaran,
proses belajar, kondisi fasilitas, kompetensi lulusan
rata-rata menjawab cukup.

2. Batas waktu masa studi lulusan rata-rata  9
(sembilan) semester dari yang dijadwalkan untuk 8
(delapan) semester dan dapat ditempuh kurang
dari 8 (delapan) semester

3. Dosen yang mengajukan proposal hibah kompetisi
masih terbatas.

4. Komitmen pimpinan belum maksimal memotivasi
dosen merebut hibah kompetisi bidang penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat .

Peluang (O) Ancaman (T)

1. Terbuka lowongan sebagai pencipta kerja (job
creator) daripada pencari kerja.(job seeker) .

2. Kemdikbud menawarkan hibah kompetisi penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Kemdikbud telah memberikan pendelegasian
wewenang penilian proposal  yang sebelumnya
dilakukan secara sentralisasi oleh pusat dapat
dilakukan secara desentraliasi di perguruan tinggi

4. Alokasi jumlah anggaran sebelum berdasarkan
blockgrand sesuai dengan skem peneilitian dan
pengabdian kepada masyarakat dipermudah
sesuai jumlah usulan proposal

1. Tuntutan masyarakat untuk menghasilkan lulusan
yang berkualitas serta menguasai hard skill dan
soft skill agar mampu bersaing di pasar kerja.

2. Tuntutan terhadap paradigma pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat  berbasis
penelitian.

3. Maraknya plagiatrisme  menjadi salah satu
tantangan dalam era keterbukaan informasi

4. Pangajuan angka kredit bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat  untuk kenaikan
jabatan fungsional bagi dosen semakin ketat.

2. Strategi dan Pengembangan

Pada Sub Bab ini diadakan analisis antarkomponan Masukan, komponen Proses, dan komponen
Keluaran/Hasil melalui analisis SWOT disajikan pada Tebel II.4, Tabel II.5, dan Tabel II.6 sebagai berikut.
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Tabel II.4
Analisis SWOT Strategi Komponen Masukan

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Visi dan misi ISI Denpasar telah memiliki legalitas
2. Mahasiswa selektif dan memiliki talenta
3. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan cukup baik.
4. Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana  telah

menggunakan aplikasi softwere disiapkan oleh
Kemdikbud dan Kemenkeu.

5. Telah menerapkan kurikulum berbasis kompetisi
(KBK).

1. Pimpinan satuan organisasi belum optimal
menyusun program kerja

2. Kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa kurang aktif
3. Kualifikasi pendidikan dosen S3 masih rendah
4. Sumber dana PNBP sangat terbatas belum digali

secara optimal.
5. Belum meratanya persepsi dosen dalam

penyelenggaraan KBK

Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O

1. Perguruan tinggi seni memiliki daya saing di dunia
internasional

2. Kemdikbud menyediakan dana kemahasiswaan
melalui kompetisi

3. Adanya tawaran beasiswa S3 di dalam dan di luar
negeri beasiswa

4. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
yang mengatur standar nasional pembiayaan,
sarana dan prasarana

5. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
yang mengatur tentang evaluasi kurikulum dan
proses pembelajaran

1. Tingkatkan  kualitas lulusan agar memiliki daya
saing ditingkat nasional  dan intenasional
(S1,2:O1,2)

2. Tingkatkan softskill mahasiswa melalui program
mahasiswa hibah kompetisi (S2:O2)

3. Tingkatkan kualitas  SDM  dosen  ke jenjang S3
(S3:O3)

4. Tingkatkan pengelolaan keuangan, dan sarana
prasarana(S4:O4)

5. Tata kurikulum susuai standar nasional pendidikan
tinggi (S5:O5)

1. Sosialisasikan renstra dan rencana operasional
(W1:O1)

2. Motivasi mahasiswa untuk secara aktif mengikuti
kegiatan kemahasiswa melalui  kompetisi (W1:O2)

3. Tugaskan dosen  untuk  studi lanjut  S3 (W3:O3)
4. Susun standar nasional  pembiayaan dan sarana

prasarana (W1:O4)
5. Sosialisasikan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

kepada seluruh dosen (W5:O5)

Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T

1. Merosotnya karakter bangsa
2. Dibukanya program studi seni perguruan tinggi

lainnya merupakan saingan.
3. Kenaikan jabatan dosen sangat ketat.
4. Terbatasnya dana dari pemerintah
5. Belum seluruh program studi memiliki forum program

studi.

1. Rancang program strategis untuk mendukung   visi
dan misi (S1:T1)

2. Sosialisasikan secara berkelanjutan keunggulan
program studi yang dimiliki (S2:T2)

3. Selenggarakan  dan inventarisasi kegiatan
tridharma dosen secara melembaga dan  mandiri
(S3:O3)

4. Kelola keuangan dan sarana prasara sesuai
standar nasional pendidikan tinggi (S4:T4)

5. Evaluasi KBK sesuai standar nasional pendidikan
tinggii (S5:T5)

1. Adakan sosialisasi penyusunan rencana program
secara berkelanjutan (W1:T1)

2. Bina organisasi kemahasisaan  (W3:T3)
3. Motivasi dosen agar memilii kualifikasi akademik

dan komtensi pendidik.(W3:T3).
4. Gunakan biaya operasional pendidikan sefektif dan

seefisien mungkin (W4:T4)
5. Tingkatkan kedalaman dan keluasan materi KBK

(W5:T5)
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Tabel II.5
Analisis SWOT Strategi Komponen Proses

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. OTK dan Statuta telah memiliki legalitas
2. Dalam pengambilan keputusan telah didukung dan

memanfaatkan program aplikasi softwere
3. Adanya komitmen pimpinan tentang kebijakan

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik.

4. Meningkatnya katagori LP2M ISI Denpasar dari
Binaan menjadi Madya

5. Telah memiliki grand desain sistem informasi
komunikasi

6. Kerja sama telah dilakukan dengan perguruan
tinggi di dalam dan di luar negeri.

7. Telah memiliki satuan organisasi penjamiminan
mutu tingkat institut dan fakultas

1. OTK dan Statuta belum diselaraskan dengan UU
Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah  12
Tahun 2014.

2. Belum meratanya penyelenggaraan proses
pembelajaran di setiap fakultas.

3. Hasil penelitian dosen masih rendah
4. Terbatasnya dana sistem informasi komunikasi

internal yang dikembangkan sangat terbatas
5. Belum memiliki digital library, sehingga berdampak

nilai openness pada peringkat Webometrics tidak
maksimal.

6. Tindak lanjut kerja sama luar negeri  karena tidak
didukung dana yang memadai

7. Implementasi kegiatan penjaminan mutu belum
optimal

Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O

1. Terbitnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
yang mengatur standar nasional peluang untuk
meningkatkan program pendidikan tinggi,mengatur
standar penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pengembangan  ISI Denpasar sebagai pusat
unggulan seni-budaya lokal yang tidak dimiliki
perguruan tinggi seni lainnya

3. Perubahan nomenkelatur Kementerian Pendidikan
Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan membuka peluang untuk membuka
program studi baru ilmu budaya.

4. Adanya tawaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat melalui hibah kompetisi.

5. Tersedianya penyedia/pengembang softwere
aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan untuk menunjang  proses pembelajaran.

6. Adanya hibah kompetisi Seni-Budaya ke luar negeri.
7. Adanya tawaran penjaminan mutu eksternal.

1. Tingkatkan tata kelola, kepemimpinan  secara
berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi
(S1,2,3:O1,2)

2. Selenggarakan program studi baru ilmu budaya
(S1,2,3:W3)

3. Tingkatkan mutu,produktivitas peneltian dan
pengabdian kepada masyarakat dan
tingkatkan/pertahankan  katagori LP2M (S4:O4).

4. Wujudkan  sistem informasi komunikasi sesuai
grand desain (S5:O4,5).

5. Tingkatkan kualitas usulan proposal program  hibah
kompetisi Seni-Budaya ke luar negeri  secara
berkelanjutan (S6:O6).

6. Adakan kerja sama untuk meningkatkan mutu
perguruan tinggi (S7:O7)

1. Susun usulan penyelarasan Statuta,OTK,Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (W1:O1,2)

2. Selaraskan proses pembelajaran sesuai standar
nasional pendidikan tinggi (W2:O1,2,3)

3. Upayakan dosen memenuhi melaksanakan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
sesuai beban tugas dosen (W3:O4).

4. Kelola sistem informasi komunikasi secara efektif
dan efisien (W5:O5)

5. Upayakan memiliki digital library untuk
meningkatkan proses pembelajaran (W5:O5)

6. Upayakan meraih hibah kompetisi Seni-Budaya ke
Luar Negeri (W6:O7)

7. Maksimal kegiatan penjaminan mutu melalui kerja
sama dengan unit penjaminan mutu eksternal
(W7:O7).
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Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T

1. Adanya tuntutan pengelolaan tata pamong
perguruan tinggi bermutu

2. Reformasi birokrasi memberikan layanan prima.
3. Kekebasan akademik, dan mimbar akademik serig

disalah gunakan.
4. Kinerja LP2M ISI Denpasar menurun mempengaruhi

katagori Binaan menjadi Madya.
5. Terbatasnya dana pemerintah grand desain sistem

informasi komunikasi lambat terwujud.
6. Kerja sama dengan luar negeri tidak dapat

diimplementasikan.
7. Rendahnya  kualitas  penjaminan mutu menurunkan

akreditasi dan penilaian masyarakat.

1. Laksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman
pada OTK dan Statuta (S1:T1)

2. Manfaatkan aplikasi softwere dalam pengambilan
keputusan untuk mewejudkan layanan prima (S2:T2).

3. Laksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
dan kebebasan mimbar akademik untuk memenuhi
kaedah sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik (S3:T3)

4. Pertahankan dan tingkat katagori Madya atau yang
lebih tinggi untuk menegmbangkan ilmu pengetahuan
dan tehnologi (W4:T4).

5. Wujudkan grand desain sistem  informasi komunikasi
(S5:T5)

6. Koordinasikan kerja sama yang saling
menguntungkan (S6:W6)

7. Implementasikan program penjaminan mutu untuk
meningkatkan kinerja akademik  ISI Denpasar.

1. Selaraskan OTK dan Statuta agar pengelolaan tata
pamong  dalam rangka mewujudkan perguruan
tinggi bermutu (W1,2:T1,2,3)

2. Motivasi dosen melakukan  penelitian untuk
mempertahankan katagori LP2M (W4:W4)

3. Tingkatkan layanan dan upayakanpengelolaan
perpustakaan berbasis sitem informasi teknologi
(W5:T5)

4. Jalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk
meninkatkan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi
(W6:T6).

5. Maksimalkan  kegiatan penjaminan mutu melalui
kerja sama dengan unit penjaminan mutu eksternal
(W7:T7)
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Tabel II.6
Analisis SWOT Strategi Komponen Keluaran/Hasil

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Lulusan mendapatkan pekerja lebih dari 1 tahun
2. Lulusan telah dibekali kemampuan hardskill dan

softskill
3. Beberapa hibah penelitian telah berhasil

dimenangkan antara lain dosen pemula, skema
fundamental, hibah bersaing, MP3EI, penelitian
desertasi dan strategis nasional.

4. Dosen ISI Denpasar telah banyak melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
bentuk pelayanan seni yang disebut dengan istilah
“ngayah”

1. Penilaian alumni terhadap aspek pembelajaran,
proses belajar, kondisi fasilitas, kompetensi lulusan
rata-rata menjawab cukup

2. Batas waktu masa studi lulusan rata-rata  9
(sembilan) semester dari yang dijadwalkan untuk 8
(delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari
8 (delapan) semester

3. Dosen yang mengajukan proposal hibah kompetisi
masih terbatas

4. Komitmen pimpinan belum maksimal memotivasi
dosen merebut hibah kompetisi bidang penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat .

Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O

1. Terbuka lowongan sebagai pencipta kerja (job
creator) daripada pencari kerja.(job seeker) .

2. Kemdikbud menawarkan hibah kompetisi penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Kemdikbud telah memberikan pendelegasian
wewenang penilian proposal  yang sebelumnya
dilakukan secara sentralisasi oleh pusat dapat
dilakukan secara desentraliasi di perguruan tinggi

4. Alokasi jumlah anggaran sebelum berdasarkan
blockgrand sesuai dengan skem peneilitian dan
pengabdian kepada masyarakat dipermudah sesuai
jumlah usulan proposal

1. Tingkatkan mutu lulusan yang memiliki komptensi
tinggi (D1:O1,2)

2. Tingkatkan jumlah dan mutu penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (S3,4:O 3,4)

1. Tingkatkan layanan aspek pembelajaran,kondisi
fasilitas, kompetensi lulusan (W1:O1)

2. Evaluasi masa studi lulusan mahasiswa untuk
meningkatkan proses pembelajaran (W2:O1)

3. Adakan pelatihan penyusunan proposal hibah
kompetisi untuk meningkatkan mutu penelitian
(W3,4:O2,3)

Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T

1. Tuntutan masyarakat untuk menghasilkan lulusan
yang berkualitas serta menguasai hard skill dan soft
skill agar mampu bersaing di pasar kerja.

2. Tuntutan terhadap paradigma pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat  berbasis penelitian.

3. Maraknya plagiatrisme  menjadi salah satu
tantangan dalam era keterbukaan informasi

4. Pangajuan angka kredit bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat  untuk kenaikan
jabatan fungsionalbagi dosen semakin ketat.

1. Tingkatkan mutu lulusan yang memiliki kompetensi
tinggi (S1,2:W1,2)

2. Sususun standar nasional pendidikan tinggi bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
(S3,4:W3,4)

1. Tingkatkan mutu dan layanan aspek
pembelajaran,kondisi fasilitas, kompetensi lulusan
(W1,2:T1).

2. Tingkatkan mutu dan kwalitas proposal dan hindari
plagiatrisme untuk meningkatkan tridharma
(W3,4:T3,4)
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2.1. Tujuan Strategis

Hasil analisis strategis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman telah mampu
mengidentifikasikan isu-isu utama yang perlu mendapat prioritas.Langkah-langkah pengembangan
ISI Denpasar memfokuskan langkah ke depan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan komponen
sistem pendidikan tinggi ISI Denpasar yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat,tata pamong, sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

Hasil analisis Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, Strategi W-T merupakan faktor kunci
keberhasilan (keyfactor), dari sejumlah keyfactor yang dihasilkan dipilih 5 (lima) strategi yang
paling mendesak untuk segera ditanggulangi. Setiap strategi yang telah dipilih, masing-masing
disimpulkan dalam tujuan strategis sebagai berikut :

No Faktor Kunci Keberhasilan Kode Tujuan Strategis

1 Tingkatkan  kualitas lulusan agar
memiliki daya saing di tingkat
nasional  dan intenasional
(S1,2:O1,2)

T1 Menghasilkan lulusan bermutu yang
berdaya saing dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat sehingga mampu
bersaing di tingkat nasional dan
internasional

2 Tingkatkan mutu,produktivitas
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dan
tingkatkan/ pertahankan  katagori
Madya LP2M (S4:O4).

T2 Meningkatkan jumlah, mutu, dan
produktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi.

3 Tingkatkan tata kelola,
kepemimpinan  secara
berkelanjutan untuk mewujudkan
visi dan misi (S1, 2,3:O1,2)

T3 Mewujudkan organisasi dengan ciri
ramping struktur kaya fungsi, efektif, efisien
mencerminkan fleksibel, adaptif, memiliki
struktur berbasis tim, proses integratif,
berbasis kinerja, meminimkan birokrasi dan
kompleksitas.

4 Adakan kerja sama untuk
meningkatkan mutu perguruan
tinggi (S7:O7)

T4 Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak
di dalam dan di luar negeri guna
meningkatkan mutu kegiatan tridharma
perguruan tinggi.

5 Laksanakan otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, dan
kebebasan mimbar akademik
untuk memenuhi kaedah sesuai
otonomi keilmuan dan budaya
akademik (S3:T3)

T5 Mewujudkan kehidupan suasana kampus
yang kondusif, transparan, bermutu,
akuntabel, dan demokrasi.

2.2. Sasaran Strategis
Sasaran kelima tujuan strategis (T1-T5) dijabarkan ke dalam sasaran strategis (ST1-ST5)

dalam rangka  pengembangan ISI Denpasar 2015-2019 sebagai berikut :
Kode Sasaran Strategis.

ST1 Terwujudnya proses pembelajaran  bermutu yang berdaya saing dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat relevan sehingga mampu bersaing di tingkat
nasional dan internasional

ST2 Meningkatkannya jumlah, mutu, dan produktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

ST3 Terwujudnya  organisasi efektif, efisien, akuntabel  berbasis kinerja
ST4 Terjalinnya  kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri guna

meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi.
ST5 Terwujudnya  kehidupan suasana kampus yang kondusif, transparan, bermutu,

akuntabel, dan demokrasi.
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2.3. Strategi Pengembangan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan
dan program-program.

a. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
b. Program
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Strategi pengembangan dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan (T1-T5) dengan sasaran (ST1-
ST5) dijabarkan sebagai berikut.
ST1 : Terwujudnya proses pembelajaran  bermutu yang berdaya saing dan relevan

dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional
dan internasional

Kode Strategi Pengembangan

ST1.1 Peningkatan proses belajar mengajar
ST1.2 Penataan kurikulum
ST1.3 Peningkatan kompetensi lulusan
ST1.4. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan penunjang perkuliahan dan praktek
ST1.5 Peningkatan standar mutu pendidikan tinggi

ST2 : Meningkatkannya jumlah, mutu, dan produktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi

Kode Strategi Pengembangan

ST 2.1. Peningkatan hasil dan isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
ST2.2 Peningkatan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
ST2.3. Peningkatan peneliti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
ST2.4 Peningkatan pendanaan, sarana prasarana penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat
ST2.5 Peningkatan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

ST3 : Terwujudnya  organisasi efektif, efisien, akuntabel  berbasis kinerja

Kode Strategi Pengembangan

ST3.1 Peningkatan mutu layanan manajemen adminsitrasi, keuangan, dan sarana
prasarana berbasis teknologi informasi

ST3.2 Penguatan kinerja SPI dan Penjaminan Mutu
ST3.3 Pengembangan teknologi informasi komunikasi penunjang pendidikan
ST3.4 Peningkatan pengelolaan manajemen melalui peningkatan pengetahuan,

ketrampilan.
ST3.5 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya terpadu
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ST4 : Terjalinnya  kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar  negeri guna
meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi

Kode Strategi Pengembangan

ST4.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di
luar negeri.

ST4.2 Peningkatan kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi sejenis di dalam
dan di luar negeri

ST4.3 Peningkatan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan pemerintah
daerah , dunia usaha/industri untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat serta pengembangan potensi daerah.

ST5 : Terwujudnya  kehidupan suasana kampus yang kondusif, transparan, bermutu,
akuntabel, dan demokrasi

Kode Strategi Pengembangan

ST5.1 Peningkatam atmosfir akademik yang kondusif untuk penyelenggaaan pendidikan
tinggi.

ST5.2 Peningkatan mekanisme dan kinerja yang optimal .
ST5.3 Pengembangan organisasi dan  memberikan pelayanan yang bertanggung jawab

berdasarkan sistem yang standar.

Berdasarkan hasil evaluasi diri terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal ISI
Denpasar di atas, dengan menggunakan analisis SWOT terhadap sebanyak 7 (tujuh) kompenan di
atas, ISI Denpasar berpandangan bahwa saat ini ISI Denpasar memiliki kekuatan yang kuat untuk
memanfaatkan semua pulang-peluang untuk mendukung pencapaian visi tahun 2020. Untuk itu
dari sejumlah strategi yang telah diidentifikasikan merupakan faktor kunci keberhasilan (keyfactor)
selanjutnya dipilih 5 (lima) strategi yang paling mendesak yaitu : (1) menghasilkan lulusan bermutu
yang berdaya saing dan learning outcome relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga
mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; (2) meningkatkan jumlah, mutu, dan
produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar centre of
excelent; (3) mewujudkan organisasi dengan ciri ramping struktur kaya fungsi, efektif, efisien
mencerminkan fleksibel, adaptif, memiliki struktur berbasis tim, proses integratif, berbasis kinerja,
meminimkan birokrasi dan kompleksitas; (4) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam
dan di luar negeri guna meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan (5)
mewujudkan kehidupan suasana kampus yang kondusif, transparan, bermutu, akuntabel, dan
demokrasi.

Untuk mewujudkan visi, dan misi sangat diperlukan komitmen pimpinan, dan dukungan semua
pihak dan berupaya taat azas berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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