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PENGANTAR
ِبس ِْم ه
الر ِح ِيم
الرحْ َم ِن ه
اَّللِ ه
Assalamu’alaikum Wr Wb
Segala puji syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya sehingga
Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai lembaga pendidikan tinggi
semakin menunjukkan eksistensi dari waktu ke waktu. Kesadaran akan
eksistensi lembaga itu pula yang mendorong Universitas Muhammadiyah
Magelang senantiasa berbenah memperbaiki diri agar kontribusi terhadap dunia
pendidikan, riset, pelayanan masyarakat, dan dakwah semakin berarti.
Renstra dan renop Universitas Muhammadiyah Magelang 2016-2020 ini disusun
sebagai wujud amanah bagi Rektor terpilih untuk mewujudkan visi dan sasaran
mutu institusi. Guna mengantisipasi perubahan eksternal yang luar biasa, maka
Renstra dan renop ini disusun dengan brainstorming pimpinan unit kerja,
stakeholder, para alumni, komponen mahasiswa serta mempertimbangkan
kebijakan asosiasi yang terkait.
Selanjutnya Renstra dan renop ini digunakan sebagai pedoman penyusunan
program kerja selama satu periode rektorat. Indikator-indikator yang ditetapkan
dalam renstra dan renop merupakan standar minimal yang menjadi acuan bagi
seluruh unit untuk diwujudkan.
Akhir kata, semoga Renstra dan renop 2016-2020 ini dapat dijalankan dengan
baik dan mencapai hasil maksimal dengan ridlo Allah SWT.
Magelang, Juli 2016
Rektor,

Ir. Eko Muh Widodo, MT
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BAB 1 PENDAHULUAN
Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMagelang) berkomitmen untuk
menghasilkan lulusan yang unggul berorientasi pada kebutuhan
stakeholder dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai
Perguruan Tinggi dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah,
UMMagelang

melaksanakan

Catur

Dharma

Perguruan

Tinggi.

Pengembangan nilai-nilai Islam (Islamic values) dan kemuhammadiyahan
merupakan nilai tambah selain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
UMMagelang

juga

telah

menetapkan

Pola

Ilmiah

Pokok

(PIP)

“Entrepreneurship Islami” sebagai karakter dan nilai dasar dalam seluruh
kegiatan akademik. Penyatuan makna “Entrepreneurship Islami” sebagai
pola ilmiah pokok dalam mewujudkan keunggulan, memudahkan lulusan
untuk mencapai tujuan kesejahteraan hidup, dengan pola pikir yang
inovatif, kreatif, mandiri, berwawasan kedepan, berkeinginan untuk selalu
berbuat lebih baik dengan motivasi internal yang kuat berlandaskan nilainilai keislaman.
Dalam rangka mewujudkan komitmen dan kondisi ideal yang dicitacitakan tersebut, UMMagelang senantiasa memperhatikan kondisi
internal universitas dan kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan
pertimbangan potensi yang ada dan sedang berkembang, sedangkan
kondisi eksternal meliputi perubahan lingkungan, perkembangan
peraturan dan perundangan. Hasil kajian tentang potensi diri,
kekurangan, peluang, dan tantangan yang ada, digunakan sebagai acuan
untuk merumuskan strategi pengembangan, penguatan program, dan
langkah-langkah perbaikan.
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1.1. Tonggak Capaian (milestone)
Untuk mewujudkan visi, UMMagelang menetapkan Rencana Jangka
Panjang (RJP) 2008 – 2024 yang dibagi dalam 4 tahap. Setiap tahapan
diturunkan menjadi rencana strategis dan rencana operasional (empat
tahunan).

TARGET

STRATEGI

TAHAP 1
2008-2012

TAHAP 2
2012-2016

TAHAP 3
2016-2020

TAHAP 4
2020-2024

Penataan
kelembagaan
melalui
pembangunan
sistem tata
kelola

Penguatan
kelembagaan
melalui
internalisasi
“entrepreneurship
& islamic values”

Pengembangan
kompetensi
institusi,
academic process,
dan penguatan
networking

Pemantapan
prodi yang
memiliki
keunggulan
berbasis Islamic
Entrepreneurship

Sistem tata
kelola yang
efektif dan
efisien

Institusi yang
sehat
berorientasi pada
“Entrepreneurshi
p& islamic values”

Peningkatan
produktifitas
institusi

Terwujudnya
keunggulan prodi
berbasis proses
pembelajaran
Islamic
Entrepreneurship

PIP

Entrepreneurship Islami
Gambar 1. Milestone Universitas Muhammadiyah Magelang

Saat ini, UMMagelang telah memasuki tahap ketiga (2016-2020) dalam
RJP. Strategi pengembangan dalam tahap ini adalah pengembangan
kompetensi institusi, academic process,

dan penguatan networking

dengan target terwujudnya peningkatan produktifitas institusi. Untuk
mewujudkan target tersebut, kemudian dibuat rencana strategis dan
rencana operasional UMMagelang tahun 2016-2020.
Capaian membanggakan pada periode Rentra 2012-2016 antara lain :
1. Meraih akreditasi institusi dari BAN-PT dengan peringkat B pada
tahun 2015.
2. Pada tahun 2015, menempati peringkat 165 dari 3320 perguruan
tinggi nasional, baik PTN maupun PTS (berdasar Keputusan Menteri
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Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:
492.a/M/Kp/VIII/2015).
3. Merupakan satu satunya PTS di Jawa tengah yang berhasil meraih
Emas pada PIMNAS 2015 Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) di
Universitas Halu Oleo Kendari.
4. Pada tahun 2016 , disaat perolehan PKM oleh PTS rata-rata menurun
dari tahun 2015, UMMagelang justru meningkat dengan sebaran yang
merata di hampir seluruh Fakultas.
5. Jumlah penelitian dan pengabdian kompetitif meningkat dari tahun
ke tahun, bukan hanya jumlahnya, tetapi juga perluasan akses dari
penyandang dananya.
6. Sampai bulan April 2016, 12 dari 17 program studi telah
terakreditasi B.
7. Peningkatan produk penelitian berorientasi paten dan publikasi
ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

1.2. Sasaran Proses Bisnis UMMagelang
UMMagelang adalah organisasi nirlaba dengan kumpulan aktivitas atau
pekerjaan terstruktur

yang

saling

terkait

untuk

melaksanakan

menghasilkan :
1. Lulusan yang mencakup parameter kualitas tertentu;
2. Penelitian, publikasi ilmiah, dan karya akademik dosen dan atau
mahasiswa (produk akademik) dengan parameter kualitas dan
kuantitas tertentu;
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan
dosen dan atau mahasiswa dengan target luaran tertentu.
4. Kegiatan dakwah islamiyah yang menghasilkan “perubahan perilaku”
mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020
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BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
2.1. Visi
Visi UMMagelang adalah ”Menjadi Universitas Unggul dan Islami”.
1. Unggul
Makna ”Unggul”dalam visi universitas dimanifestasikan dalam
keunggulan/ kekhususan setiap program studi.
2. Islami
Pernyataan ”Islami” dalam visi universitas memiliki makna
integritas menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman (Islamic values)
dalam setiap perilaku dan peduli terhadap kesejahteraan
masyarakat serta perubahan dalam setiap aspek kehidupan di
linngkungannya.

2.2. Misi
1. Menyelenggarakan perguruan tinggi yang berkualitas dan
berlandaskan islam untuk membentuk cendikiawan muttaqin.
2. Melaksanakan penelitian yang kompetitif dan inovatif bagi
kemajuan ipteks, seni dan kemaslahatan umat.
3. Meningkatkan peran universitas dalam menyelesaikan persoalan
masyarakat dan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan
keilmuan bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar
benarnya.
4. Memberikan dasar moral-religius terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni, serta pembinaan iman dan taqwa
dalam rangka da’wah islamiyah dan amar ma’ruf nahi mungkar.
5. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan
berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur
dharma perguruan tinggi.
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2.3. Tujuan
1. Dihasilkannya atau terwujudnya lulusan yang beriman dan
bertaqwa, berakhlaq mulia yang memiliki kemampuan akademik
yang unggul dan profesional serta beramal menuju terwujudnya
masyarakat Islam yang sebenar benarnya.
2. Mengembangkan
teknologi

dan

dan
seni

menyebarluaskan
dalam

rangka

ilmu

memajukan

pengetahuan,
Islam

dan

meningkatkan kesejahteraan umat.

2.4. Indikator Fundamental
Peta pengembangan UMMagelang didasarkan pada upaya untuk
mewujudkan suatu visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditentukan dengan
kriteria yang memenuhi aspek :
1. Pencirian sebagai sebuah organisasi Pendidikan Tinggi Islam yang
sehat.
2. Ketercapaian core values yang merupakan parameter kunci (key
performance) dari rumusan visi dan tujuan.
Atas dasar pemenuhan kriteria-kriteria diatas, maka UMMagelang perlu
menetapkan indikator fundamental. Beberapa indikator fundamental
yang menjadi acuan arah pergerakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Indikator Fundamental

Aspek
Input
mahasiswa
Input
Sumber
daya

Pernyataan Mutu
(Indikator Fundamental)
Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya
tampung minimal 4:1
Populasi mahasiswa berasal dari minimal 20 provinsi
Dosen tetap memiliki kualifikasi S3/SP2 ≥ 50%
Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar
≥ 50%
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Aspek

Proses
pengelolaan

Output

Pernyataan Mutu
(Indikator Fundamental)
Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang
ilmu tingkat internasional atau nasional ≥ 50%.
Tenaga kependidikan fungsional (Laboran, pustakawan, teknisi,
analis, operator, programer) yang memiliki sertifikat
kompetensi ≥ 80%
Rata-rata beban kerja dosen 12-16 sks/ semester
Rasio jumlah dosen tetap terhadap mahasiswa aktif ≤ 1:20
untuk ilmu eksakta dan ≤1 : 30 untuk ilmu non-eksakta.
Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan (skala 1-5) ≥ 3.
Mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik
pada skala internasional dan nasional per tahun ≥ 2%
Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap
kebijakan dan layanan (skala 1-5) ≥ 3
Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan (skala 1-5) ≥ 3
Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah,
RPP/atau istilah lain, dimonitor, dan dievaluasi secara periodik
sesuai siklus SPMI
Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan
kebutuhan pemangku kepentingan ≤ 5 thn
Persentase biaya belanja pegawai per tahun terhadap APBU ≤
30 %
Persentase biaya investasi per tahun terhadap APBU ≥ 30 %
Dana penelitian dan pengabdian masyarakat ≥ 5 % dari APBU
Persentase perolehan dana dari non mahasiswa dibandingkan
dengan total penerimaan ≥40 %
Seluruh data dalam sistem informasi dapat diakses dengan
cepat dan akurat, sebagai dasar untuk membuat keputusan.
Indeks partisipasi dosen dalam penelitian per tahun ≥ 1
Indeks partisipasi dosen dalam PkM per tahun ≥ 1
Dosen dan tenaga kependidikan aktif dalam kepengurusan dan
kegaitan persyarikatan
Indeks Prestasi Komulatif (IPK) lulusan ≥ 3
Persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%
Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri ≤ 6%
Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama
yang sesuai dengan bidang keahlian ≤ 6 bulan
Jumlah publikasi dalam jurnal internasional bereputasi,
perolehan HKI (intelectual property right), teknologi tetap guna
yang dimanfaatkan industri, serta buku yang dapat digunakan
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Aspek

Pernyataan Mutu
(Indikator Fundamental)
sebagai sumber belajar terhadap jumlah dosen tetap per tahun
≥ 10 %
Kepuasan pengguna terhadap layanan dosen dan tenaga
kependidikan (sebagai subjek dakwah) dalam konteks
implementasi Al Islam dan Kemuhammadiyahan (skala 1-5) ≥ 3
Nilai BTQ, praktek ibadah, dan AIK mahasiswa minimal B

Indikator-indikator fundamental yang meliputi input, proses, dan output
seperti diuraikan pada tabel 2.1 kemudian dipetakan kedalam bidangbidang pengembangan institusi yang terkait dengan butir-butir penilaian
dalam butir borang akreditasi dan sebuah pencirian sebagai Perguruan
Tinggi Muhammadiyah. Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada
program studi menuju akreditasi unggul sekaligus sebagai panduan untuk
melaksanakan internalisasi islamic values dalam setiap kegiatan yang
dilakukan. Tentunya, dalam hal ini program studi didukung oleh seluruh
organ yang ada dengan melakukan sinergi antar lini.
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BAB 3 ANALISIS SITUASI DAN PRIORITAS STRATEGI
PENGEMBANGAN
UMMagelang menggunakan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan
Ancaman untuk memetakan evaluasi diri, berikut uraiannya:

3.1. Bidang Penguatan Institusi/ Kelembagaan
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 UMMagelang berada dibawah naungan  Jumlah program studi masih
Persyarikatan Muhammadiyah yang telah
terbatas, belum dapat memenuhi
berhasil mengelola Amal Usaha di bidang
seluruh kebutuhan masyarakat,
pendidikan.
termasuk
belum
tersedia
 UMMagelang melaksanakan catur dharma,
program
pascasarjana,
dan
sehingga melekat nilai nilai islam (Islamic
kedokteran.
values) pada lulusan.
 Jejaring
Persyarikatan
Muhammadiyah
memberikan fondasi kuat dalam hal
keberlangsungan institui
PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Meningkatkan aksesibilitas institusi, dengan
membuka program studi baru, termasuk pasca
sarjana, dan Fakultas Kedokteran
2. Meningkatkan nilai keunggulan dankeunikan
(diktiksi) program studi dan institusi (optimalisasi
kearifan lokal/local genuines)
PELUANG
ANCAMAN
 Kebutuhan stakeholder terhadap kualifikasi  Aksesibilitas
insitusi
lain
tenaga kerja dan akses [peningkatan Angka
(perguruan tinggi lain, termasuk
Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi].
dari luar negeri) yang semakin
luas.
 Alih status/penegerian salah satu universitas
swasta diMagelang memberikan semangat  Instabilitas politik, ekonomi, dan
baru
bagi
UMMagelang
untuk
keamanan nasional.
mensosialisasikan
keunggulan
dan  Ketat dan cepatnya perubahan
keunikannya ke masyarakat.
regulasi
pendidikan
tinggi
tingkat nasional dan global.
 Berkembangnya Islamisasi Ilmu Pengetahuan
(Islamization of Knowledge) dan kebutuhan
dunia kerja yang memerlukan SDM
berkarakter.
FAKTOR EKSTERNAL

Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020
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3.2. Bidang Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 UMMagelang pada dasarnya adalah  Sistem tata kelola universitas belum
milik umat dan merupakan lembaga
handal.
nirlaba, yang mengelola seluruh  Kebijakan-kebijakan yang mengarah pada
sumberdaya
hanya
untuk
pencapaian prestasi akademik sivitas
peningkatan mutu layanan.
akademika
belum
terintegrasi
dan
tersosialisasi secara merata.
 Sistem penjaminan mutu internal belum
optimal.
 Belum memiliki program studi dengan
akreditasi unggul

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1.Peningkatan kinerja institusi melalui pengembangan
kompetensi institusi, perbaikan academic process, dan
penguatan networking.
2.Peningkatan status akreditasi program studi sampai
peringkat unggul (A).
PELUANG
 Kebijakan otonomi pengelolaan
Perguruan Tinggi memberikan
kesempatan dan keleluasaan bagi
UMMagelang
untuk
memproyeksikan
masa
depan
secara mandiri.

ANCAMAN
 Tuntutan masyarakat dan stakeholder
terhadap kualitas sistem tata kelola dan
penjaminan mutu perguruan tinggi yang
baik.

FAKTOR EKSTERNAL
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3.3. Bidang Kemahasiswaan dan Layanan Alumni
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 Keterlibatan mahasiswa dalam catur  Kurang
beragamnya
demografi
dharma perguruan tinggi pada berbagai
mahasiswa
kegiatan penyelenggaraan institusi.
 Capaian pembelajaran mahasiswa
belum terukur secara kuantitatif.
 Layanan mahasiswa lengkap mulai dari
layanan akademik, informasi kerja,  Pola pengembangan kemahasiswaan
konseling, kesehatan, serta fasilitas
belum tersistem dengan baik.
untuk mendukung kemandirian dan  Layanan career belum tersistem
kreatifitas mahasiswa.
dengan baik.
 Peran alumni dalam pengembangan
institusi dan jejaring belum optimal.

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Mengembangkan networking untuk memperoleh
mahasiswa dari luar daerah, sehingga kuota daya
tampung terpenuhi dan proses seleksi lebih
kompetitif.
2. Peningkatan pola pengembangan kemahasiswaan
(polbangmawa).
3. Penataan sistem after threatment melalui program
layanan karir.
4. Penguatan jejaring alumni.

PELUANG
 Kebutuhan kualifikasi tenaga kerja
menjadi dorongan masyarakat untuk
menempuh pendidikan tinggi.
 Dukungan
pemerintah
terhadap
program-program peningkatan prestasi
mahasiswa dan layanan karir alumni.

ANCAMAN
 Persaingan global lulusan perguruan
tinggi, termasuk dari luar negeri.
 Pengaruh negatif budaya eksternal.
 Politisasi kampus.

FAKTOR EKSTERNAL
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3.4. Bidang Sumber Daya Manusia
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 Memiliki landasan yuridis yang  Dosen dengan kualifikasi S-3 masih kurang.
jelas dan prosedur baku tentang  Kemampuan dosen dalam bahasa asing masih
proses rekrutmen, pengelolaan,
rendah.
dan
monitoring-evaluasi  Distribusi beban kerja dosen kurang merata.
terhadap sumberdaya manusia.
 Kegiatan dosen dalam kegiatan ilmiah dan
keterlibatan dalam organisasi profesi belum
merata.
 Sistem pengelolaan SDM belum efektif.

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Penguatan sistem pengembangan SDM.
2. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga
kependidikan.
3. Meningkatkan kegiatan ilmiah dosen pada skala
nasional dan internasional.
PELUANG
ANCAMAN
 Tersedia fasilitas pembiayaan  Adanya
pasar
global
terbuka
yang
dari pemerintah dan beberapa
menawarkan kesempatan berkarir bagi dosen
lembaga
lainnya
yang
dan tenaga pendidikan dengan menjanjikan
memberikan kesempatan bagi
karir, fasilitas, dan kesejahteraan yang lebih
dosen dan tenaga kependidikan
baik.
untuk
studi
lanjut,
dan
pengembangan tri dharma tanpa
membebani keuangan institusi.
FAKTOR EKSTERNAL
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3.5. Bidang Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 Terintegrasinya
nilai-nilai
islam  Capaian pembelajaran belum diukur
(Islamic values) dalam kurikulum
secara objektif.
seluruh Program Studi.
 Belum tercipta suasana akademik yang
mendukung peningkatan kompetensi
 Inisiasi kerjasama dengan lembaga
pendidikan (dalam dan luar negeri)
dan prestasi mahasiswa.
dan
asosiasi
profesi
dalam  Belum
ada
standarisasi
sistem
pengembangan kurikulum.
pengembangan pembelajaran.
 Keterlibatan
praktisi
dalam
penyelenggaraan tri dharma masih
rendah.
PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Re-desain kurikulum yang mengarah pada
capaian pembelajaran sesuai SN-DIKTI yang
menginternalisasi
entrepreneurship
islami
sebagai university values.
2. Meningkatkan kapasitas layanan dan fasilitas
untuk mendukung suasana akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
PELUANG
ANCAMAN
 Kebijakan
pemerintah
tentang  Tuntutan global tentang standar
otonomi
perguruan
tinggi
kualitas/mutu pendidikan yang tinggi.
memungkinkan
untuk
mengembangkan kurikulum dan suasa
akademik lebih leluasa.
 Kebijakan dunia industri untuk
menjalin hubungan dengan dunia
pendidikan
memberikan peluang
untuk meningkatkan kerjasama dalam
hal pengembangan kurikulum.
FAKTOR EKSTERNAL
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3.6. Bidang Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem
Informasi
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 Sarana dan prasarana (hardware dan  Belum optimalnya sistem pengelolaan
software) lengkap, terawat,
dan
asset, sistem keuangan dan sistem
seluruhnya milik sendiri.
informasi.
 Biaya per satuan mahasiswa masih
relatif kecil.
 Operasional institusi masih didominasi
pendapatan dari mahasiswa.
 Tata kelola sistem informasi belum
optimal.

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Perbaikan sistem tata kelola asset, keuangan, dan
informasi secara menyeluruh.
2. Melakukan usaha untuk memperoleh dana selain
dari mahasiswa melalui unit usaha.
3. Peningkatan akses hibah institusi.

PELUANG
 Terbuka akses hibah dari pihak ketiga
untuk pengembangan sarana dan
prasarana.



Sistem informasi yang
kompetitor sangat handal.

ANCAMAN
digunakan

FAKTOR EKSTERNAL

Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020
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3.7. Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 Meningkatnya jumlah SDM peneliti dan  Publikasi
hasil
penelitian
dan
pengabdian pada masyarakat masih
pelaksana PkM
terbatas pada jurnal nasional dan lokal
sehingga
belum
terakses
oleh
masyarakat secara luas.
 Kemampuan kompetisi dana hibah
penelitian dan pengabdian masih
relatif rendah.
 Perolehan intelectual property right
(IPR) masih rendah
 Pemanfaatan hasil penelitian belum
optimal.
PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Peningaktan kuantitas dan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat berdasar RIP dan
RIPkM Universitas.
2. Mendorong dosen untuk mengakses hibah
penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas kerjasama dengan
instansi lain, dalam negeri dan luar negeri.

PELUANG
ANCAMAN
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan Kompetisi akses penelitian berskala
teknologi yang pesat menuntut penelitian
internasional makin berat.
berkelanjutan.
 Terbuka akses dana penelitian dari
pemerintah, dikti, litbang, dll.
 Terbuka akses kerjasama institusional
dengan institusi lain.
 Tingginya
kebutuhan
masyarakat
terhadap bantuan akademisi.
FAKTOR EKSTERNAL

Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020
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3.8. Bidang Dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
 Penyelenggaraan pembinaan Dakwah
 Masih rendahnya kesadaran civitas
Islam dan kemuhammadiyahan
akademika dalam mengikuti kegiatan
dilakukan secara rutin.
kajian Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.
 Memiliki Pusat Pengembangan dan
Pembinaan Studi Islam.
 Kurangnya partisipasi civitas
akademika dalam kegiatan dan
kepengurusan organisasi
persyarikatan.

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Meningkatkan intensitas civitas akademika
dalam kegiatan persyarikatan
2. Internalisasi nilai nilai islami ( Islamic
values) dan kemuhammadiyahan dalam
pelaksanaan catur dharma perguruan
tinggi.
PELUANG
 Tuntutan stakeholder terhadap lulusan
yang berkarakter religius.



ANCAMAN
Distorsi akidah dan akhlaq islam.

FAKTOR EKSTERNAL

Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020
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BAB 4 RENCANA STRATEGIS
Bidang strategis

Kode

A. Bidang Penguatan
Institusi/
Kelembagaan

A.1

Meningkatkan aksesibilitas institusi

A.2

Meningkatkan nilai keunggulan dan keunikan
(diktiksi)program studi dan institusi (dengan
mempertimbangkan kearifan lokal)

B. Bidang Penguatan
Tata Kelola dan
Penjaminan Mutu

B.1

Meningkatkanstatus akreditasi program studi
sampai peringkat unggul (A).

B.2

Peningkatan kinerja institusi melalui
pengembangan kompetensi institusi, perbaikan
academic process, dan penguatan networking.

C. Bidang
Kemahasiswaan
dan Lulusan

C.1

Mengembangkan networking untuk memperoleh
mahasiswa dari luar daerah, sehingga kuota daya
tampung terpenuhi dan proses seleksi lebih
kompetitif.

C.2

Peningkatan pola pengembangan kemahasiswaan
(polbangmawa).

C.3

Penataan sistem after threatment melalui program
layanan career.

C.4

Penguatan jejaring alumni.

D.1

Penguatan sistem pengembangan SDM.

D.2

Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga
kependidikan.

D.3

Meningkatkan kegiatan ilmiah dosen pada skala
nasional dan internasional.

E.1

Re-desain kurikulum yang mengarah pada capaian
pembelajaran
sesuai
SN-DIKTI
yang
menginternalisasi entrepreneurship islami sebagai
university values.

E.2

Meningkatkan kapasitas layanan dan fasilitas untuk
mendukung suasana akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan.

F.1

Perbaikan sistem tata kelola asset, keuangan, dan
informasi secara menyeluruh.

F.2

Melakukan usaha untuk memperoleh dana selain
dari mahasiswa melalui unit usaha.

F.3

Peningkatan akses hibah institusi.

D. Bidang Sumber
Daya Manusia

E. Bidang Kurikulum
dan Suasana
Akademik

F.

Bidang Sumber
Daya Asset,
Pembiayaan, dan
Sistem Informasi

Kebijakan Strategis
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Bidang strategis

Kode

G. Bidang Penelitian,
Pengabdian
kepada
Masyarakat, dan
Kerjasama

G.1

Peningaktan kuantitas dan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat berdasar RIP dan RIPkM
Universitas.

G.2

Mendorong dosen untuk mengakses hibah
penelitian dan pengabdian masyarakat.

G.3

Peningkatan kapasitas kerjasama dengan instansi
lain, dalam negeri dan luar negeri.

H.1

Peningkatan intensitas civitas akademika dalam
kegiatan persyarikatan

H.2

Internalisasi nilai nilai islami (Islamic values) dan
kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan catur
dharma perguruan tinggi.

H. Bidang Dakwah
Islam dan
Kemuhammadiya
han

Kebijakan Strategis
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BAB 5 RENCANA OPERASIONAL
3.1. Bidang Penguatan Institusi/ Kelembagaan
Kebijakan Strategis
1. Meningkatkan

aksesibilitas institusi

2. Meningkatkan nilai

keunggulan dan keunikan
(diktiksi)program studi
dan institusi (dengan
optimalisasi local
genuine)

Kode

Langkah Operasional

A.1.1

Pengembangan SDM

A.1.2
A.1.3
A.1.4

Pengembangan sarana dan prasarana
Penguatan kerjasama
Membuka program studi baru, termasuk
pasca sarjana, dan Fakultas Kedokteran

A.2.1
A.2.2

Tahun akademik
16/17
17/18 18/19

19/20

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

Perumusan keunggulan dan keunikan
(scientific vision) program studi

√

√

Internalisasasi university values
(entrepreneurship islamic)ke dalam
kurikulum

√

√
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3.2. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
Kebijakan Strategis
1. Meningkatkan status

akreditasi program studi
sampai peringkat unggul
(A).

2. Peningkatan kinerja

institusi melalui
pengembangan kompetensi
institusi, perbaikan
academic process, dan
penguatan networking.

Kode

Langkah Operasional

B.1.1
B.1.2

Re-disain sistem tata kelola organisasi
Pengembangan dan perbaikan sistem
penjaminan mutu internal (SPMI)

B.1.3

Pengembangan dan perbaikan sistem
penjaminan mutu eksternal (SPME)

B.2.1

Pengembangan kebijakan akademik dan
standar akademik sesuai SNPT.
Penguatan kembali kurikulum program
studi, termasuk perumusan learning
outcome yang merujuk pada SN-DIKTI
Pengerahan sumberdaya internal dan
eksternal untuk meningkatkan kinerja
institusi

B.2.2
B.2.3

Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020

Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
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3.3. Bidang Kemahasiswaan dan Lulusan
Kebijakan Strategis

Kode

1. Mengembangkan
networking
untuk
memperoleh
mahasiswa
dari luar daerah, sehingga
kuota
daya
tampung
terpenuhi
dan
proses
seleksi lebih kompetitif.
2. Peningkatan
pola
pengembangan
kemahasiswaan
(polbangmawa).
3. Penataan
sistem
after
threatment
melalui
program layanan career.

C.1.1
C.1.2

4. Penguatan jejaring alumni.

C.4.1
C.4.2

C.1.3
C.1.4
C.2.1
C.2.2
C.3.1
C.3.2

Langkah operasional
Pembentukan media jejaring
Optimalisasi jejaring anggota
persyarikatan dan pemerintah daerah
Penguatan promosi
Perbaikan sistem PMB
Revitalisasi biro kemahasiswaan, alumni,
dan CDC
Penguatan sistem penalaran mahasiswa
Intensifikasi job fair dan fasilitasi
perekrutan
Menawarkan lulusan ke perusahaan dan
atau instansi-instansi
Perbaikan sistem tracer study
Pelibatan alumni dalam perbaikan PBM
dan pengambilan keputusan
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Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
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3.4. Bidang Sumber Daya Manusia
Kebijakan Strategis

Kode

Langkah operasional

1. Penguatan
sistem
pengembangan SDM.

D.1.1
D.1.2

Optimalisasi sistem pengelolaan SDM
Penjadwalan studi lanjut sesuai dengan
peta pengembangan universitas
Sertifikasi tenaga kependidikan sesuai
dengan bidang pekerjaan
Peningkatan akuntabilitas penilaian
kinerja
Pemberlakuan sistem reward and
punishment
Intensifikasi dan fasilitasi kegiatan ilmiah
dosen pada skala nasional dan
internasional.
Pemberian penghargaan kepada dosen
dan tenaga kependidikan berprestasi

D.1.3
2. Peningkatan kesejahteraan
dosen
dan
tenaga
kependidikan.

D.2.1

3. Meningkatkan
kegiatan
ilmiah dosen pada skala
nasional dan internasional.

D.3.1

D.2.1

D.3.2
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Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

21

3.5. Bidang Kurikulum dan Suasana Akademik
Kebijakan Strategis
1. Re-desain kurikulum yang
mengarah pada capaian
pembelajaran sesuai SNDIKTI yang menginternalisasi
entrepreneurship islami
sebagai university values.

2. Meningkatkan kapasitas
layanan dan fasilitas untuk
mendukung suasana
akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi
keilmuan.

Kode

Langkah Operasional

E.1.1

Pembentukan unit khusus yang menangani
pengembangan pendidikan

E.1.2

Pendampingan penyusunan dan
pengembangan kurikulum di program
studi
Meningkatkan hubungan dengan
stakeholder untuk pengembangan
kurikulum, penempatan kerja praktek, dan
promosi magang.
Internalisasi nilai nilai Entrepreneurship
islami kedalam seluruh proses akademik

E.1.3

E.2.1

E.2.2

Integrasi kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat ke dalam proses
pembelajaran
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Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.6. Bidang Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem Informasi
Kebijakan Strategis
1. Perbaikan sistem tata
kelola asset, keuangan, dan
informasi secara
menyeluruh

2. Melakukan usaha untuk
memperoleh dana selain
dari mahasiswa melalui
unit usaha
3. Peningkatan akses hibah
institusi

Kode
F.1.1
F.1.2
F.1.3
F.1.4
F.1.5
F.2.1

F.3.1

Langkah Operasional
Penataan sistem pembiayaan mahasiswa
Monitoring dan evaluasi pendanaan
internal dan eksternal
Optimalisasi pemanfaatan asset.
Penataan sistem pengambilan keputusan.
Membangun sistem e-office dan e-service.
Membuka unit usaha

Mengoptimalkan fasilitasi hibah dalam
pelaksanaan tridharma
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Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20
√
√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.7. Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Kebijakan Strategis

Kode

1. Peningaktan kuantitas dan
kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat
berdasar RIP dan RIPkM
Universitas.

G.1.1

2. Mendorong dosen untuk
mengakses hibah penelitian
dan pengabdian
masyarakat.

G.2.1

G.1.2
G.1.3

G.2.2

G.2.3
3. Peningkatan kapasitas
kerjasama dengan instansi
lain, dalam negeri dan luar
negeri.

G.3.1

Langkah operasional
Revitalisasi Rencana Induk penelitian
(RIP)
Pengelolaan sistem manajemen penelitian
dan pengabdian.
Implementasi penelitian unggulan
perguruan tinggi (PUPT)
Pendampingan penulisan proposal
penelitian kompetitif.dan pengabdian
masyarakat kompetitif.
Fasilitasi penulisan artikel dalam jurnal
terakreditasi dan jurnal internasional
bereputasi, penulisan draft paten, dan
buku ajar.
Desiminasi hasil penelitian dalam bentuk
pengabdian masyarakat
Membangun hubungan dengan institusi
dan industri dalam penguatan penelitian
dan pengabdian masyarakat
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Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.8. Bidang Dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan
Tahun akademik
16/17 17/18 18/19 19/20

Kebijakan Strategis

Kode

Langkah operasional

1. Peningkatan intensitas
civitas akademika dalam
kegiatan persyarikatan
2. Internalisasi nilai nilai
islami (Islamic values) dan
kemuhammadiyahan dalam
pelaksanaan catur dharma
perguruan tinggi.

H.1.1

Pembinaan dan pengembangan AIK dosen,
tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

√

√

Revitasilsasi prosedur mutu dan instruksi
kerja pelaksanaan kegiatan yang
menginternalisasi Islamic values

√

√

H.2.1
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BAB 6 INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5.1. Bidang Penguatan Institusi/ Kelembagaan
Indikator kinerja
Jumlah program studi program pasca
sarjana
Jumlah program studi (S1, D3, dan
profesi)
Membuka fakultas kedokteran

2017

Target capaian
2018
2019

2020

2

2

3

3

20

22

24

26

Persiapan

Berdiri

5.2. Bidang Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
Indikator kinerja
Akreditasi institusi (Nilai/skor)
Akreditasi prodi dengan nilai A

2017

Target capaian
2018
2019

2020

B/315
>10%

B/315
>20%

B/340
>30%

B/340
>40%

Target capaian
2018
2019

2020

5.3. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Indikator kinerja
Jumlah pendaftar per daya tampung
Jumlah mahasiswa utusan
wilayah/daerah
Mahasiswa
berprestasi
bidang
akademik dan non akademik pada
skala internasional dan nasional per
tahun
Jumlah mahasiswa berkarya melalui
CDC
Indeks
kepuasan
mahasiswa
terhadap layanan (skala 1-5) ≥ 3.
Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
lulusan ≥ 3
Persentase kelulusan tepat waktu
Persentase mahasiswa yang DO atau
mengundurkan diri
Masa
tunggu
lulusan
untuk
memperoleh pekerjaan pertama yang
sesuai dengan bidang keahlian

2017
1.4

1.6

1.8

2.0

≥1%

≥1%

≥2%

≥2%

≥ 2%

≥ 2%

≥ 3%

≥ 3%

≥5%

≥10%

≥150%

≥20%

90%

90%

90%

90%

≥ 75%

≥ 80%

≥ 85%

≥ 90%

≥ 50%

≥ 55%

≥ 60%

≥ 65%

≤ 15%

≤ 12%

≤ 10%

≤ 6%

≤ 12
bulan

≤ 10
bulan

≤8
bulan

≤6
bulan
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5.4. Bidang Sumber Daya Manusia
Indikator kinerja
Jumlah dosen berkualifikasi S3/SP2
Dosen tetap yang memiliki jabatan
lektor kepala dan guru besar
Persentase dosen tetap
menjadi
anggota masyarakat bidang ilmu
tingkat internasional atau nasional
Tenaga kependidikan fungsional
(Puatakawan, laboran, teknisi, analis,
operator, programer) yang memiliki
sertifikat kompetensi
Indeks kepuasan dosen dan tenaga
kependidikan terhadap kebijakan
dan layanan (skala 1-5) ≥ 3
Indeks kinerja dosen dan tenaga
kependidikan (skala 1-5) ≥ 3

2017

Target capaian
2018
2019

≥10%

≥15%

≥20%

≥15%

≥20%

≥25%

≥30%

≥70%

≥75%

≥80%

≥85%

>60%

≥70%

≥75%

≥80%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

2020
≥25%

5.5. Bidang Kurikulum dan Suasana Akademik
Indikator kinerja
Rata-rata beban kerja dosen /
semester
Mata kuliah dilengkapi dengan
deskripsi mata kuliah, RPP/atau
istilah lain, dimonitor, dan dievaluasi
secara periodik sesuai siklus SPMI
Penyesuaian kurikulum dengan
perkembangan ipteks dan kebutuhan
pemangku kepentingan ≤ 5 thn

Target capaian
2017

2018

2019

2020

12-28

12-24

12-20

12-16

≥80%

≥90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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5.6. Bidang Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem
Informasi
Indikator kinerja
Persentase biaya belanja pegawai per
tahun terhadap APBU
Persentase biaya investasi per tahun
terhadap APBU
Dana penelitian dan pengabdian
masyarakat terhadap APBU
Persentase perolehan dana dari non
mahasiswa dibandingkan dengan
total penerimaan
Income generate dari unit usaha
terhadap APBU

Target capaian
2017

2018

2019

2020

≤50 %

≤ 45 %

≤ 40 %

≤ 35 %

≥ 30 %

≥ 30 %

≥ 30 %

≥ 30 %

≥2%

≥3%

≥4%

≥5%

≥20 %

≥25 %

≥30 %

≥35 %

≥0,5 %

≥1 %

≥1,5 %

≥2%

5.7. Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat,
dan Kerjasama
Indikator kinerja
Indeks partisipasi dosen dalam
penelitian per tahun
Indeks partisipasi dosen dalam
PkM per tahun
Jumlah publikasi dalam jurnal
nasional terakreditasi, jurnal
internasional bereputasi,
perolehan HKI (intelectual
property right), teknologi tepat
guna yang dimanfaatkan industri,
serta buku yang dapat digunakan
sebagai sumber belajar terhadap
jumlah dosen tetap per tahun
Jumlah penelitian unggulan
perguruan tinggi (PUPT) dan
penelitian kompetitif bergengsi skala
nasional

Target capaian
2017

2018

2019

2020

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥5%

≥6%

≥8%

≥ 10 %

5

10

15

20
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5.8. Bidang Dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan
Indikator kinerja
Persentase keterlibatan dosen dan
tendik dalam kegiatan peningkatan
AIK di kampus dan di masyarakat
Nilai BTQ, praktek ibadah, dan AIK
mahasiswa minimal B

Target capaian
2017

2018

2019

2020

≥70%

≥75%

≥80%

≥85%

100%

100%

100%

100%

Renstra dan Renop UMMagelang 2016-2020
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BAB 7 AZAS AZAS PENYELENGGARAAN
UMMagelang, sebagai lembaga pendidikan tinggi berlandaskan Islam,
menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik senantiasa
berlandaskan pada azas-azas sebagai berikut.
1. Asas Islami
UMMagelang diselenggarakanberlandaskan pada nilai-nilai Islam (Islamic
values) yang menjadi dasar dan tujuan Institusi.
2. Asas kualitas
UMMagelang diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas
input, proses dan output.
3. Asas kemandirian
UMMagelang diselenggarakan senantiasa didasarkan pada kemampuan
institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada
untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara
sistematik dan terstruktur.
4. Asas akuntabilitas
Penyelenggaraan UMMagelang harus dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan yang mutakhir
dan dinamis.
5. Asas transparansi
UMMagelang diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan
aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk
terselenggaranya pengelolaan yang kondusif.
6. Asas keterpaduan
UMMagelang diselenggarakan secara sinergis, terpadu, terstruktur,
sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi
institusi.
7. Asas kepatuhan
Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
penyelenggaraan UMMagelang harus taat pada hukum yang berlaku yang
penegakannya dijamin oleh negara.
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8. Asas manfaat
UMMagelang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi persyarikatan, bangsa, negara, institusi, dan segenap sivitas
akademika.
9. Asas kesetaraan
UMMagelang diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin
terciptanya pengelolaan yang kondusif.
10. Asas pelibatan
UMMagelang diselenggarakan atas dasar pelibatan pihak pihak terkait dalam
pengambilan keputusan.
11. Asas jamaah
UMMagelang diselenggarakan
potensi persyarikatan.

dengan

mengedepankan

pemberdayaan

12. Asas keberlanjutan
Kebijakan-kebijakan dibuat untuk menjamin keberlanjutan (sustainability)
institusi.
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BAB 8 PENUTUP
Renstra dan Renop 2016-2020 Universitas Muhammadiyah Magelang ini adalah
merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan sivitas
akademika. Renstra dan Renop ini disusun sebagai action plan Rektor terpilih,
yang akan selalu dikaji dan dievaluasi relevansinya terhadap perkembangan
dinamika lingkungan. Kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra dan Renop ini
pada hakekatnya ditentukan oleh empat faktor yaitu: komitmen dari segenap
sivitas akademika untuk melaksanakan/mengimplementasikan dalam kegiatan
nyata; berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; kedisiplinan dari
pelaksana, serta berkembangnya budaya kualitas.
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