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KATA PENGANTAR 

 

     Puja dan puji syukur, kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi 

Wasa, karena atas berkat dan rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Swasta (LAKIS) 

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (PPs-Unwar) tahun 2013 dapat diselesaikan 

dengan baik. 

     Lakis merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pimpinan atau Direktur 

kepada Badan Perwakilan Pascasarjana (BPPs) terhadap kinerja PPs selama 1 tahun sesuai 

dengan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disyahkan serta ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan lakis ini dapat terlihat secara jelas tentang pelaksanaan dari RKA yang telah 

dianggarkan, dilaksanakan program-program yang telah direncanakan, kendala atau 

permasalahan yang dihadapi, solusi pemecahan masalahnya, serta tercapainya indikator kinerja 

yang ditetapkan dan rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan ditahun berikutnya. 

     Pembuatan lakis ini, banyak mendapat masukan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, kami 

mengucapkan banyak terima kasih, semoga lakis ini ada manfaatnya. 

 

Denpasar, 15 Desember 2013 

 

Penyusun, 

Prof. Dr. Ir I Gde Suranaya Pandit, MP. 
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Bab. 1. Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

 

     Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (PPs-Unwar) didirikan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan stakeholders akan pentingnya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia bagi peningkatan peran dalam pengembangan IPTEKS dan berkontribusi 

dalam pembangunan. Hari jadi PPs-Unwar tanggal 31 Juni 2012 dengan surat keputusan Rektor 

Universitas Warmadewa No. 630/Unwar/KP-02/2012 yang sebelumnya didahului dengan 

adanya ijin operasional Program Studi Magister Manajemen melalui Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 93/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan 

Program Studi Magister Manajemen (S-2) tertanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya disusul 

dengan turunnya ijin operasional Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum, SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 297/E/O/2011 tanggal 21 Desember 

2011. Berikutnya turun ijin operasional Program Studi Magister Linguistik, SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 287/E/O/2012 tanggal 30 Agustus 

2012. Saat ini PPs-Unwar telah memiliki 3 (tiga) program magister.  

     Dewasa ini penyelenggaraan pendidikan tinggi (Sarjana dan Pascasarjana) dihadapkan 

pada satu kenyataan bahwa pasar kerja membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesional (hard skill dan soft skill knowledge) yang bermutu tinggi. 

     Beberapa jenis pekerjaan sudah tidak bisa lagi ditangani hanya dengan kemampuan 

intelektual semata, tetapi diperlukan ketrampilan, pengalaman dan karakter budaya kerja yang 

berintegritas tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai khusus seperti kejujuran, kebenaran, 

kewajaran sikap, saling menghormati, dan saling percaya. 

     Menyikapi kenyataan seperti itu, PPs-Unwar merupakan unsur pelaksana akademik 

setingkat Fakultas di Universitas Warmadewa sesuai Organisasi dan Tata Kelola (OTK) PPs-

Unwar yang menyelenggarakan program pendidikan magister. PPs-Unwar berkomitmen 

penuh untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dengan sistem pengelolaan yang 

berorientasi pada pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang baik yakni tata 
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kelola yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung jawab, 

dan adil. 

      Komitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, akan terwujud manakala 

pengelolaan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa dirancang secara 

sistematis dan terstruktur dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat kerangka 

kebijakan, visi, misi, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dasar untuk dijadikan acuan, 

kemudian dibuatkan lagi dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP) yang berisi sasaran, 

indikator kinerja, strategi dan program yang akan dilakukan. Dalam mengembangkan PPs-

Unwar dijabarkan lagi melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Petunjuk Operasional 

(PO).  

      Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Swasta (LAKIS) adalah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban institusi pengguna anggaran terhadap dana yang sudah digunakan, 

berupa berbagai program kerja atau kegiatan yang sudah dikerjakan, pelaksanaan program 

kerja, evaluasi kendala yang dihadapi, solusi yang dikerjakan, target indikator kinerja, apakah 

sudah tercapai, selanjutnya diberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan ditahun 

berikutnya. 

  

1.2. Tujuan  

Adapun tujuan dari lakis PPs-Unwar adalah, 

a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur kepada Badan Perwakilan Pascasarjana 

tentang pelaksanaan RKA tahun 2013 PPs-Unwar, sehingga terwujud akuntabilitas 

kinerja. 

b. Sebagai bentuk tranparansi PPs-Unwar dalam melaksanakan RKA tahun 2013, sehingga 

dapat memotivasi sumberdaya manusia untuk bekerja lebih semangat dalam 

membangun PPs-Unwar. 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi yang tetap, sehingga 

dapat memberikan rekomendasi perbaikan RKA di tahun berikutnya. 
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Bab. 2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 

 

     Rencana kegiatan dan anggaran tahun 2013 yang ada di PPs-Unwar telah disusun 

berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi adalah selalu 

meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sesuai tuntutan stakeholders. 

Untuk memenuhi hal tersebut, maka PPs-Unwar telah menyusun RKA PPs-Unwar dengan 3 

(tiga) PS. Magister, yaitu Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum dan Magister Linguistik. 

Penyusunan anggaran mengikuti  7 (tujuh) standar yang telah tertuang pada butir-butir Borang  

Akreditasi BAN-PT sesuai dengan prosentase anggaran yang sudah ditetapkan yaitu SK Rektor  

No : 1441/Unwar/UR-02/2012 tentang mekanisme pengelolaan dan penggunaan anggaran unit 

pelaksana kegiatan (UPK) Warmadewa dengan perincian 15 % dikelola Yayasan dan 85 % 

dikelola UPK Warmdewa. Dari 85 % yang dikelola UPK Warmadewa, dialokasikan kepelaksana 

kegiatan (Pascasarjana & PS. Magister) sebesar 70 % dan 30 % dipergunakan untuk menambah 

Pos biaya bersama/rutin.  Adapun kegiatan tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

 

2.1. Standar 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian 

     Untuk mengisi kegiatan pada standar 1, PPs-Unwar sebagai unit pengelola program studi 

magister mengajukan kegiatan untuk mendukung terwujudnya standar 1, selaras dengan PPs-

Unwar sebagai institusi yang baru, maka seyogyanya membuat rencana strategis yang akan 

menentukan arah pengembangan PPs-Unwar lima tahun ke depan. Sedangkan di masing-

masing PS. Magister yang keberadaannya lebih dulu terwujud yaitu PS. MM dan PS. MIH, tidak 

mengajukan kegiatan pada standar 1,  sedangkan PS. ML yang juga baru ada mengajukan 

kegiatan berupa menyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Program 

Studi Magister Linguistik. Disamping itu juga pembuatan Renstra PS. Magister Linguistik seperti 

dapat terlihat pada RKA Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Tahun 2013 dan 

dituangkan secara detail dengan petunjuk operasional (PO). 

     Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan standar 1 di atas, maka disusun kepanitiaan yang 

bertanggung jawab untuk terwujudnya kegiatan tersebut. Berdasarkan SK. Direktur tentang 

menyusunan renstra, visi, Misi, tujuan dan sasaran, panitia melaksanakan rapat-rapat 

koordinasi tentang pembagian tugas dan masing-masing bagian mempresentasikan draft-draft 

untuk memperoleh masukan-masukan pada rapat-rapat struktural. Akhirnya dilakukan 

lokakarya dengan mengundang stakeholder dengan tujuan untuk sosialisasi renstra dan visi, 

misi disamping untuk memperoleh masukan dari stakeholder tersebut. Hasil dari lokakarya 

dapat dibuatkan dokumen Renstra PPs-Unwar, dokumen Visi, Misi dan Tujuan serta Renstranya 

PS. Magister Liguistik. Dokumen-dokumen tersebut disyahkan dengan SK. Direktur tentang 

pemberlakuannya. Dokumen tersebut dijadikan pedoman atau arah bersama untuk 

pengembangan PPs-Unwar dan PS. Magister Linguistik lima tahun ke depan. 
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     Kegiatan sosialisasi dalam rangka memasyarakatkan renstra, visi, misi dan tujuan untuk 

civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat pengguna juga dilaksanakan secara 

intensif. Usaha tersebut meliputi percetakan dokumen untuk memperbanyak, pemasangan 

benner ditempat-tempat strategis untuk semua bisa memahami. Upload visi, misi di web site, 

sehingga bisa di akses oleh berbagai pihak. Disamping itu bagi pihak mengelola juga bisa 

menjadikan umpan balik untuk memotivasi komitmen yang sudah disepakati, sehingga 

kinerjanya menjadi optimal.  

 

2.2. Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

     Program kerja yang terkait dengan kegiatan standar 2 berupa tata pamong, kepemimpinan, 

system pengelolaan yang efektif dan memberikan manfaat bagi civitas akademika dan tenaga 

kependidikan yang optimal. Mengimplementasikan system penjaminan mutu yang continous 

improvement. Berdasarkan hal tersebut di atas ada 3 program kerja yang dikerjakan di Unit 

Pengelola PPs-Unwar yaitu 1) membuat kegiatan monevin terhadap PPs-Unwar dan 3 PS. 

Magister yaitu  MM, MIH, dan ML. 2) menyediakan ATK dan foto copy, serta 3) penyusunan 

data isian Borang Akreditasi Unit Pengelola PPs-Unwar.  

     Pelaksanakan kegiatan monevin dilaksanakan terhadap 3 PS. Magister di lingkungan PPs-

Unwar. Kegiatan ini dimulai dengan menetapkan SK. Direktur terdapat beberapa dosen yang 

telah memiliki Sertifikat Auditor, sehingga tim yang dibentuk dapat memahami etika auditor 

yang akan melaksanakan fungsinya memonev 3 PS. Magister di lingkungan PPs-Unwar. 

Pelaksanaan monevin ini sangat tepat berkaitan dengan data isian borang akreditasi yang akan 

diajukan ke BAN-PT. Adanya monevin ini dapat menjadi bahan masukkan untuk dapat 

diperbaiki sebelum di kirim ke BAN-PT. Termasuk data isian borang unit pengelola PPs-Unwar, 

juga di audit masing-masing auditor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu yang 

telah ada di PPs-Unwar.   

     Di PS. MM ada 11 program kerja yaitu 1) penyusunan data isian Borang Akreditasi Program 

Studi MM, 2) melaksanakan rapat-rapat dosen internal, 3) melaksanakan pembimbingan studi 

banding mhs ke Jakarta. 4) melaksanakan penerbitan Jurnal PS. MM, 5) pembelian sarana 

banten sehari-hari, 6) menugaskan tenaga keamaman dan kebersihan, 7) melaksanakan 

persembahyangan ke Pura dan kegiatan sukaduka, 8) menyediakan peralatan ATK, 9) menyusun 

laporan EPSBED, 10) menyusun RKA dan PO PS. MM, 11) membuat laporan 

bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan, 12) promosi mahasiswa baru serta 13) menyediakan 

komunikasi internal dan ekternal. 

     Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Ka. PS. MM dan Sekretaris, dengan membuatkan 

SK. Direktur untuk pelaksanaan penyusunan data isian borang PS. MM yang harus mengajukan 

borangnya ke BAN-PT. Adanya rapat-rapat koordinasi yang rutin dan didukung oleh seluruh staf 

dosen dan tenaga kependidikan, dengan segala kekurangannya, karena PS. MM baru berusia < 
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2 tahun, Borang PS.MM dapat diselesaikan dan sudah disampaikan ke BAN-PT dan saat ini 

sedang menunggu visitasi dari asesor BAN-PT. 

     Untuk PS. MIH dengan 10 program kerja yaitu 1) menyusun pedoman Akademik, 2) 

menyusun pedoman tesis, 3) rapat-rapat dosen internal, 4) menyusun RKA dan PO PS. MIH, 5) 

menyusun laporan EPSBED, 6) membuat laporan bulanan/triwulanan dan semesteran, 7) 

menyusun data isian Borang Akreditasi PS. MIH, 8) pengadaan ATK, 9) promosi mahasiswa baru, 

serta 10) pembelian sarana banten. 

     Pelaksanaan kegiatan di PS. MIH dilaksanakan oleh Ka. PS.MIH dan sekretaris yang 

berkoordinasi dengan PPs-Unwar. Pada kegiatan penyusunan pedoman akademik dan 

pedoman penyusunan tesis, dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur, 

sehingga tim melakukan rapat-rapat pembuatan draft-draft yang terus disempurnakan, dan 

akhirnya dilakukan lokakarya dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, sehingga 

terwujud buku Pedoman Akademik PS. Magister Ilmu Hukum dan Pedoman Penyusunan Tesis 

Magister Ilmu Hukum. 

     PS. ML melaksanakan 4 program kerja yaitu 1) membuat buku pedoman Akademik PS. ML, 2) 

menyusun buku pedoman penulisan tesis, 3) melaksanakan rapat-rapat internal PS. ML, 4) 

menyusun RKA dan PO PS. ML. 

     Pelaksanaan kegiatan di PS. ML dilaksanakan oleh Ka. PS.MIH dan sekretaris yang 

berkoordinasi dengan PPs-Unwar. PS. ML merupakan PS. Magister yang baru, sehingga 

panduan-panduan sangat diperlukan agar proses pembelajaran memiliki pedoman yang dapat 

diacu oleh mahasiswa. Pada kegiatan penyusunan pedoman akademik dan pedoman 

penyusunan tesis, dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur, sehingga tim 

melakukan rapat-rapat pembuatan draft-draft yang terus disempurnakan, dan akhirnya 

dilakukan lokakarya dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, sehingga terwujud buku 

Pedoman Akademik PS. Magister Linguistik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Linguistik. 

 

2.3. Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan 

     Pada standar 3 ini PPs-Unwar melaksanakan 3 program kerja yang terkait dengan mahasiswa 

dan lulusan yaitu : 1) melaksanakan promosi mahasiswa baru baik pada semester ganjil, 

maupun pada semester genap, 2) membuat buku pedoman penerimaan mahasiswa baru PPs-

Unwar, 3) melaksanakan kuliah umum bagi seluruh mhs PPs-Unwar. Di PS. MM untuk 

memenuhi standar 3 hanya membuat 1 program kerja yaitu mengadakan atribut mahasiswa, 

sedangkan di PS. MIH program yang terkait dengan standar 3 tentang mahasiswa dan lulusan 

ada 2 program kerja yaitu 1) pengadaan atribut mahasiswa, 2) penerbitan jurnal ilmiah. 

Selanjutnya untuk PS. ML pada standar 3 ini melaksanakan 2 program kerja yaitu 1) 

melaksanakan promosi mahasiswa baru, 2) melaksanakan stadium generale. 

      Pelaksanaan dari kegiatan standar 3. Yaitu mahasiswa dan lulusan yang program kerjanya 

adalah promosi atau pengenalan PPs-Unwar sebagai unit pengelola dengan 3 PS. Magister. 
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Disamping itu sesuai tuntutan borang akreditasi bahwa selayaknya harus memiliki sebuah 

pedoman tentang penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PPs-Unwar. Kegiatan ini tentunya 

didahului oleh adanya rapat struktur untuk menentukan kepanitiaan, untuk kegiatan penmaru 

dan kepanitiaan untuk pembuatan buku pedoman penmaru, yang nantinya bisa bertanggung 

jawab dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdasarkan SK. Direktur, maka 

panitia yang ditunjuk dapat bekerja yang didahului oleh rapat-rapat koordinasi pembagian 

tugas dan menyusun penentuan kalender atau jadwal kegiatan. Seperti kita ketahui bersama 

bahwa 3 program studi magister yang ada di PPs-Unwar menerima mahasiswa baru sebanyak 2 

kali dalam setahun atau penerimaan pada semester ganjil dan semester genap. Kegiatan awal 

promosi berupa pembuatan baliho untuk dapat dipasang ditempat-tempat strategis yang 

mudah untuk dilihat oleh stakeholder, disamping itu juga pembuatan brosur masing-masing PS. 

Magister, serta pemasangan iklan di mess media cetak untuk beberapa kali terbit, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui bahwa PPs-Unwar mengadakan penerimaan mahasiswa baru 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Disamping itu bertetapan dengan hari wisuda 

sarjana (S-1) juga merupakan moment yang baik, sebagai media promosi, karena Universitas 

Warmadewa memiliki alumni yang cukup besar, sehingga peluang dan potensi yang besar untuk 

dapat melanjutkan studi di almamaternya kembali. Kegiatan yang tidak kalah penting adalah 

kegiatan audiensi ke berbagai instansi yang terkait, guna memberikan kesempatan karyawan 

instansi tertentu seperti Pemda tingkat I dan Pemda tingkat II,  dinas-dinas terkait, serta 

karyawan swasta lainnya.      

     Pembuatan pedoman penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tuntatan borang BAN-PT, 

sehingga adanya pedoman ini akan memudahkan panitia, mahasiswa dan peminat yang ingin 

menjadi mahasiswa baru untuk mengikuti alur yang sudah tertera pada buku panduan. 

Disamping itu adanya panduan menunjukan akuntabilitas pelaksanaan seleksi mahasiswa di 

lingkungan PPs-Unwar. Panduan ini juga dibuat mengacu pada panduan penerimaan mahasiswa 

baru yang akan di Universitas Warmadewa. 

 

2.4. Standar 4. Sumber Daya Manusia 

     Adapun program yang terkait dengan standar 4 yaitu peningkatan sumber daya manusia 

yaitu 1) membuatan dokumen rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, serta 2) 

memperlancar proses pembelajaran pada sore dan malam hari. 

     Pedoman atau dokumen rekam jejak kinerja dosen ini sangat penting, untuk memantau 

kinerja tenaga pendidikan tertama di bidang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yaitu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang 

lainnya. Kinerja dosen diequivalenkan dengan setara 12 sks. Pelaksanaan kegiatan pembuatan 

rekan jejak kinerja dosen ini dibentuk dengan SK. Rektur dan diketuai oleh unit penjaminan 

mutu dan sekretarisnya. Dengan adanya tim yang sudah dibentuk, dan melakukan rapat-rapat 
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internal, maka disepakati adanya panduan Rekam Jejak Kinerja Dosen, yang nanti akan dipakai 

untuk melakukan monevin (monitoring dan evaluasi internal) setiap semester. 

     Di PS. MM ada 10 program kerja yang dilaksanakan yang relevan dengan standar 4 yaitu 1) 

menugaskan dosen untuk mengikuti seminar, lokakarya, dan  penataran, 2) kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru, 3) penyetaraan keilmuan mahasiswa baru dengan matrikulasi, 4) 

melaksanakan kegiatan ujian tengah semester, 5) melaksanakan peningkatan kompetensi 

keilmuan mahasiswa, 6) melaksanakan kegiatan ujian akhir semester, 7) memberikan 

pelayanan pembimbing akademik (PA), 8) melakukan bimbingan tesis, 9) melakukan evaluasi 

proposal tesis, 10) melakukan evaluasi ujian tesis. 

Sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dosen, maka PS. Magister melaksanakan 

dengan menugaskan dosen untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya atau workshop sesuai 

dengan disiplin masing-masing dosen. Berdasarkan undangan seminar, maka PS. Magister 

memberikan surat tugas untuk menghadiri dan mengikuti seminar tersebut untuk menambah 

atau menyegarkan bidang keilmuannya. Selesai kegiatan ada laporan dan pertanggungjawaban 

seminar serta sertifikat sebagai bukti mengikuti seminar, lokakarya dan sebagainya. 

Pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, merupakan suatu 

bentuk akuntabilitas dari proses pembelajaran yang dilakukan interaksi antara dosen dan 

mahasiswa dalam bentuk UTS dan UAS. Sesuai dengan prasyarat dapat dilakukan ujian 

pertemuan/tatap muka dilakukan 16 kali dalam satu semester, sehingga ujian tengah semester 

dilakukan pada minggu ke 8, dosen membuat naskah soal sesuai dengan materi dan mahasiswa 

menjawab dalam bentuk tertulis. Jawaban diberi penilaian sesuai dengan kriteria pedoman 

akademik yang ada di PPs-Unwar dan panduan akademik PS. Magister masing-masing. 

Mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliah teori pada semester 2 dapat mengajukan 

judul penelitian tesis kepada Ka. PS. Magister Ka. PS. Magister memberikan rekomendasi 2 

orang dosen pembimbing I dan II sesuai topik tesis dan bidang keilmuan dosen pembimbing 

dengan penetapan dosen pembimbing melalui SK. Direktur. Proses bimbingan berlangsung dan 

setiap kali bimbingan ada kartu sebagai tanda bukti proses bimbingan yang ditanda tangani 

dosen pembimbing. Dilakukan ujian proposal jika dianggap telah memenuhi syarat untuk 

dilakukan ujian proposal dengan membentuk tim penguji ujian tesis. Ujian proposal 

berlangsung secara presentasi, dibuktikann dengan ada berita acara ujian ada blangko penilaian 

dan perbaikan proposal, serta penentuan lulus ujian proposal. Setelah mahasiswa melakukan 

penelitian dan membuat hasil penelitian yang selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

dapat mengajukan seminar hasil penelitian dengan membentuk tim penguji seminar tesis. 

Seminar tesis berlangsung secara presentasi oleh mahasiswa dan selanjutnya ada tanya jawab 

antara dosen dengan mahasiswa untuk perbaikan laporan tesis.  

     Di PS. MIH melakukan 9 program kerja yaitu 1) melaksanakan kegiatan mahasiswa baru, 2) 

melakukan pembayaran honorarium proses pembelajaran, 3) melaksanakan kegiatan ujian 

tengah semester, 4) melaksanakan kegiatan ujian akhir semester, 5) melakukan kegiatan 
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keamanan ruangan, 6) melakukan  kebersihan ruangan, 7) melakukan pembimbingan akademik, 

8) menugaskan dosen untuk mengikuti seminar/workshop, 9) memperlancar komunikasi 

internal dan ekternal. 

     Pelaksanaan program kegiatan pembayaran honorarium dosen, berpedoman pada pedoman 

yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Pembayaran honor mengajar dosen berdasarkan 

kehadiran dalam proses pembelajaran sesuai dengan pangkat/golongan, jabatan akademik, 

serta jumlah sks pada mata kuliah yang diajarkan yang dibayarkan setiap triwulanan sesuai 

dengan RKA PPs-Unwar. Karena keterbatasan dosen pengajar, maka pemakaian tenaga 

pengajar yang berasal dari luar daerah Bali tidak dapat dihindari, karena pertimbangan berbagai 

hal atau kepentingan. Untuk pelaksanaannya dosen yang mendatangkan dari luar, didatangkan 

khusus dan proses pembelajaran dilakukan sampai 3 kali pertemuan pada satu kali kedatangan, 

sehingga dosen ybs mendapatkan honor dikali pertemuannya, ditambah dengan transportasi 

pesawat (PP), ditambah dengan akomodasi hotel diseputaran Kota Denpasar. Kedatangan 

dosen dari luar daerah ini maksimal 2 kali dalam satu semester dan sisanya diisi oleh dosen 

pendamping dari dalam. 

     Di PS. ML melaksanakan 4 program kerja yang terkait dengan peningkatan sumberdaya 

manusia yaitu 1) memperlancar kegiatan operasional proses pembelajaran di sore hari, 2) 

menugaskan dosen untuk mengikuti seminar/workshop, 3) melakukan proses pembimbingan 

akademik.  

     Kegiatan administrasi akademik di lingkungan PPs-Unwar dilaksanakan pada pagi hingga sore 

hari, sedangkan proses pembelajaran dilakukan pada sore (17.00 wita) hingga malam (22.00 

wita), mulai hari kamis sampai hari sabtu, sehingga untuk memperlancar kegiatan operasional 

proses administrasi perlu ada pemantauan yang dilakukan oleh tenaga struktural oleh Ka.PS. 

Magister dan sekretaris, atas kehadirannya ka. PS. Magister dan Sekretaris diberikan bantuan 

dana transportasi, sehingga administrasi juga dapat berlangsung di sore hari. Kegiatan 

Pembimbing akademik (PA) dalam rangka memperlancar pengambilan dan konsultasi mata 

kuliah dan sbgnya, maka proses pembimbingan akademik diberikan kepada mahasiswa dengan 

pembagian 10 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing dan kelipatannya yang 

ditetapkan dengan SK. Direktur. 

 

2.5. Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

     Untuk mendukung relevansi standar 5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, 

maka PPs-Unwar melaksanakan 3 program kerja yaitu 1) melaksanakan kegiatan seminar 

nasional/regional, 2) melaksanakan rapat-rapat koordinasi rutin bulanan, serta 3) melakukan 

pembelian sarana perbantenan dan sarana upacara. Sedangkan di PS. MM ada 1 program kerja 

yang terkait yaitu melaksanakan kuliah umum. Untuk di PS. MIH melaksanakan 7 program kerja 

yang terkait standar 5 yaitu 1) melaksanakan lokakarya penyempurnaan kurikulum. 2) 

mengadakan kuliah umum, 3) menyelenggarakan seminar, 4) mengadakan studi banding 
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mahasiswa, 5) melakukan bimbingan tesis, 6) melakukan evaluasi ujian proposal,  serta 7) 

melakukan ujian tesis. Untuk di PS. ML ada 3 program kerja yaitu 1) sosialisasi kurikulum 

kepada dosen, 2) menyusun SAP mata kuliah, dan 3) mengadakan sarana banten upacara. 

     Untuk mendukung suasana akademik atau atmosfir akademik, maka pelaksanaan program 

seminar nasional/regional sangat tetap untuk mendukung standar 5. Pelaksanaan seminar 

nasional ini bertetapan dengan ulang tahun PPs-Unwar yang ke 1. Panitia yang dibentuk telah 

melaksanakan rapat-rapat tentang tema yang tepat untuk mendukung 3 PS. Magister, nara 

sumber yang memiliki kompetensi dengan tema tersebut, hari dan waktu pelaksanaan. 

Undangan disampaikan kepada seluruh mahasiswa PPs-Unwar, utusan Fakultas di lingkungan 

Universitas Warmadewa, utusan dari dosen masing-masing PTS, Rektorat, serta pembukaannya 

dilakukan oleh Rektor Unwar. 

     Untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dan dosen, maka PS. MIH melaksanakan program 

studi banding ke Universitas Bayangkara (Unbara) di Surabaya dan sekaligus melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat berupa kebersihan lingkungan dan penanaman pohon upacara 

di Pura Jagadnatha di Surabaya. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena upaya dari PPs-

Unwar dan PS. MIH untuk menentukan posisi atupun langkah-langkah untuk meningkatkan 

proses pembelajaran dan sekaligus menjalin kerja sama (MOU) antara PPs-Unwar dengan PPs-

Unbara, serta antara Ka.PS. MIH dengan Ka.PS. MH Unbara Surabaya. MOU ini juga menjadi 

keharusan yang tercantum pada data isian Borang Akreditasi BAN-PT termasuk 

implementasinya berupa kuliah umum dan pertukaran informasi ilmiah antar mahasiswa. 

     Satuan acara perkuliahan (SAP) ini diprogramkan oleh PS. ML dalam rangka sebagai PS. 

Magister yang baru sudah seharusnya untuk melengkapi proses pembelajaran dengan 

Silabus/SAP. Kegiatan ini dilakukan oleh Ka. PS. ML dan sekretaris dengan menugaskan para 

dosen pengasuh Mata Kuliah untuk membuat Silabus/SAP masing-masing dengan mengikuti 

format yang sudah diberikan sesuai dengan ketetapan Silabus/SAP. 

 

2.6. Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi  

     Pada kegiatan pemenuhan standar 6, PPs-Unwar mengajukan 1 program kerja berupa 

pembuatan pedoman pembayaran dosen, sedangkan di PS. MM tidak ada kegiatan untuk 

standar 6, selanjutnya di PS. MIH melaksanakan 2 program kerja yaitu 1) pemeliharaan IT dan 2) 

pembelian pulsa untuk  modem 

     Pembuatan pedoman pembayaran dosen juga perlu dilakukan mengingat PPs-Unwar dengan 

3 PS. Magister selama ini memiliki standar honorarium pembayaran dosen yang berbeda-beda, 

sehingga perlu dibuatkan satu kesepakatan dan hasil pedoman dapat dipakai acuan oleh 3 PS. 

Magister. Pelaksanaan program kerja ini didahului oleh survey ke beberapa PTS yang 

melaksanakan Program Studi Magister. Hal ini dipakai sebagai acuan untuk pembayaran honor 

dosen di lingkungan PPs-Unwar. 
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2.7. Standar 7. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama 

     Pemenuhan standar 7. PPs-Unwar tidak mengajukan program kerja tapi diajukan oleh 

masing-masing PS. Magister, yaitu di PS.MM melakukan 2 program kerja 1) melakukan subsidi 

penelitian dosen,  dan 2) melakukan pengabdian kepada masyarakat. Untuk di PS. MIH juga 

mengajukan 2 program kerja yaitu 1) melakukan subsidi penelitiann dosen serta 2) 

menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Untuk di PS. ML untuk memenuhi standar 

7 dengan mewujudkan KSO dengan FS-Unud.  

     Penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh 

dosen, untuk mendorong pelaksanaan penelitian dosen, PPs-Unwar telah menyediakan 

beberapa panduan yang terkait dengan pendanaan yang dibiayai oleh DIKTI, Namun dari pihak 

institusi juga perlu menyediakan bantuan atau subsidi kepada dosen untuk meningkatkan 

gairah penelitian sekaligus menciptakan suasana yang kondusif bagi para dosen untuk 

melakukan penelitian. Kegiatan ini telah diprogramkan oleh PS. MM dan PS. MIH. Dharma 

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh PS. MIH di Desa Tjatur Kecamatan Petang 

Badung dengan melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana dan masyarakat Desa Tjatur sebagai 

sasarannya dan disumbangkan berbagai bantuan untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat.   
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Bab. 3. Hasil Kegiatan 

 

     Hasil kegiatan dari program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai standar 1 yaitu 

terwujudnya  1) dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 PPs-Unwar, yang juga 

didalam termasuk dokumen Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran PPs-Unwar,  2) dokumen 

Rencana Operasional (Renop) 2013-2017 PPs-Unwar, 3) dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) 2013 beserta Petunjuk Operasional (PO)nya. Dokumen-dokumen tersebut telah 

terdokumentasi dengan baik dan terarsip pada tingkatan struktur  Organisasi dan Tata Kelola 

PPs-Unwar, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Rektor Universitas Warmadewa, dan 

Dekan Fakultas Terkait. Wujud bukti visi dan misi sudah tersosialisasi adalah berupa banner 

yang terpasang di lingkungan PPs-Unwar, ter-upload pada website, tersosialisasi lewat ceramah 

akademik pada Penmaru PPs-Unwar. Berdasarkan hasil sosialisasi yang intensif, paling tidak 75 

% civitas akademika dan tenaga kependidikan  yang ada memahami tentang visi, misi dan 

tujuan PPs-Unwar serta PS. Magisternya. 

     Kegiatan tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan 

dengan baik, terutama pelaksanaan monevin 3 PS. Magister yang akan mengajukan Borang 

Akreditasi Ke BAN-PT, tim Auditor yang telah memiliki sertifikat auditor, bekerja dengan baik, 

dan memberikan saran perbaikan ke unit pengelola PPs-Unwar dan 3 PS. Magister di lingkungan 

PPs-Unwar. Hasil monevin yang telah dilakukan terdokumentasi dengan baik di Unit 

Penjaminan Mutu PPs-Unwar. 

     Kegiatan pengisian data borang BAN-PT untuk unit pengelola PPs-Unwar dan 3 PS. Magister 

telah diisi dengan baik, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dan 

sumber dana yang ada. Data isian tersebut telah di audit oleh unit penjaminan mutu dan telah 

dilakukan koreksi sesuai kemampuan. Hasil kegiatan ini terbukti Borang PPs-Unwar dan 3 bh 

Borang PS. Magister dan evaluasi diri masing-masing PS. Magister telah telah dikirim ke BAN-PT 

dan saat ini sedang menyiapkan visitasinya. 

     Kegiatan pembuatan buku Pedoman Akademik dan buku Pedoman Penyusunan Tesis oleh 

PS. MIH dan PS. ML telah berjalan dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang ada. Saat ini 

terbukti sudah terdokumentasi pedoman-pedoman yang dimaksud dan sebagian sudah 

tersosialisasi dengan civitas akademika. 

     Promosi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PPs-Unwar telah berjalan dengan baik, 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, walaupun proses pembelajarannya, agak mundur 1 

sampai 2 bulan  dari kegiatan proses pembelajaran reguler (S-1). Namun dari target yang 

hendak dicapai jumlah mahasiswa min 10 orang sudah terlampui bahkan ada PS. Magister yang 

melebihi 20 mahasiswa per angkatan. Hal ini membuktikan bahwa 3 PS. Magister yang ada 

sangat diminati oleh masyarakat luas. Kepercayaan ini tentunya terus dipelihara bahwa 

ditingkatkan, sehingga jumlah mahasiswa akan semakin banyak.  Bersamaan dengan kegiatan 
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ini juga terwujud buku panduan penerimaan mahasiswa baru PPs-Unwar yang dapat dipakai 

sebagai acuan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun berikutnya. 

     Standar 4. Merupakan standar yang terkait tentang sumber daya manusia, dengan kegiatan 

pembuatan dokumen Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pembuatan 

panduan yang telah dimotori oleh unit penjaminan mutu telah dapat diselesaikan dengan baik, 

terbukti sudah tersedianya dokumen yang dimaksud. Dokumen tersebut nanti akan 

disosialisasikan dan dipakai untuk mengevaluasi dosen dan tenaga kependidikan di tahun 

mendatang. 

     Kegiatan menugaskan dosen untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/workshop telah 

berjalan dengan baik, terbukti ada dosen yang ditugaskan dengan surat tugas dan ada sertifikat 

sebagai bukti melaksanakan tugas. Pelaksanaan Ujian tengah semester dan Ujian akhir 

semester sebagai alat evaluasi keberhasilan mahasiswa sudah berjalan sesuai jadwal UTS dan 

UAS. Ada berita acara ujian dan daftar hadir mahasiswa serta daftar nilai ujian yang dimaksud. 

     Pelaksanaan kegiatan penunjukan dosen pembimbing tesis, ujian proposal tesis, seminar 

hasil penelitian tesis dan ujian tesis telah dapat diselesaikan dengan baik. Bukti-bukti SK dosen 

pembimbing, SK Tim Penguji ujian tesis telah dilaksanakan dengan baik, sehingga poin penilaian 

borang akreditasi pada standar mahasiswa dan lulusan dapat terisi. Kegiatan ini terbukti telah 

ada 12 orang mahasiswa PS. MM dan 5 orang mahasiswa MIH yang di Yudisium dan Wisuda 

Pascasarjana Unwar  tgl 17 September 2013. Hal ini membuktikan proses pembelajaran di ke 2 

PS. Magister tersebut berjalan dengan baik, dimana masa studi mahasiswa di PS. MM selama 1 

tahun 10 bulan, sedangkan di PS. MIH selama 1 tahun 6 bulan. 

     Program pelaksanaan kegiatan seminar regional di PPs-Unwar sudah dapat dirampungkan 

dalam rangkaian ulang tahun Program Pascasarjana ke 1 Universitas Warmadewa tanggal 30 

Juni 2013. Kepanitiaan sesuai SK. Direktur, sudah terlaksana, laporan pelaksanaan seminar 

regional sudah terdokumentasi dengan baik, serta kegiatan seminar diexpos lewat media Bali 

TV dan media cetak Bali Post. Kegiatan study banding yang dilakukan oleh mahasiswa PS. MIH 

didampingi pejabat struktural ke PPs Magister Ilmu Hukum Unbara Surabaya sudah dapat 

terlaksana dengan baik. MOU antara Direktur PPs-Unwar dengan Direktur PPs-Unbara telah 

terdokumentasi dengan baik, berikut KSO antara Ka.PS.MIH dengan Ka.PS.MIH Unbara juga 

telah tersimpan dengan baik, juga dokumentasi materi kuliah umum yang dilakukan oleh dosen 

Ilmu Hukum Unbara, begitu juga foto-foto dokumentasi persembahyangan bersama  di pura 

Jagadnatha Surabaya serta penyerahan bantuan tempat sampah sudah dapat direalisasikan 

dengan baik kepada pengempon pura Jagadnatha. 

     Program kerja penelitian merupakan kegiatan tri dharma yang wajib dilakukan oleh civitas 

akademika di perguruan tinggi, di PS. MM dan PS. MIH para dosen, disamping disarankan untuk 

membuat proposal mencari sumber dana penelitian di Dikti.  Namun sumber dana yang berasal 

dari RKA masing-masing PS. Magister juga menyiapkan bantuan atau subsidi penelitian untuk 

memotivasi para dosen untuk melakukan penelitian. Terbukti adanya bantuan dosen dapat 
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melakukan penelitian dan hasil penelitian telah terdokumentasi di masing-masing PS. Magister 

dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk PS. MIH dilaksanakan, terbukti ada 

foto-foto kegiatan, ada laporan pengabdian kepada masyarakat yang sudah sesuai dengan 

kebutuhan pengisian borang Akreditasi PS. MIH.   
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Bab. 4. Indikator Kinerja 

 

     Indikator kinerja merupakan target capaian yang harus dicapai yang unit pengelola PPs-

Unwar dengan 3 PS. Magister, secara rinci indikator kinerja sudah dijabarkan pada Rencana 

Operasional (Renop) 2013-2017. Pada lakis ini akan diuraikan target capaian yang sudah 

dicapai, sehingga perlu ditingkatkan, sedangkan yang belum tercapai perlu didorong agar dapat 

dicapai pada tahun berikutnya. Indikator kinerja dapat dilihat tabel berikut : 

 

Tabel 1. Sasaran, Indikator kinerja, target dan capaian PPs-Unwar 

No Sasaran  Indikator  Target  Capaian  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peningkatan daya saing 
seleksi calon mahasiswa 
untuk meningkatkan mutu 
raw  input. 

 
 
 
 
 
 

 

a. Nilai TPA  > 450 
dan TOEFL > 500 
untuk calon 
mahasiswa 
Program Magister 
; dan  

b. Nilai TPA > 500 
dan TOEFL > 550 
untuk calon 
mahasiswa 
Program  Doktor  

TPA = 450 dan 
Toefl = 500 
untuk 
mahasiswa 
sebelum ujian 
tesis 

TPA = belum 
Toefl = sudah 

2 Peningkatan daya saing 
lulusan 

a. Indeks Prestasi 
Komulatif (IPK) 
lulusan  > 3,5  
untuk Program 
Magister 
mencapai 95 
persen, dan  ≥ 
3,75 untuk 
Program Doktor 
mencapai 60 
persen. 

b. Rerata masa studi 
untuk Program 
Magister adalah 4 
semeter, dan 
Program Doktor 
adalah  6 
semester, masing-
masing mencapai 
80 persen. 

c. Peningkatan karir 

95 % IPK lulusan 
> 3,5 untuk PS. 
Magister 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa studi 
rerata PS 
Magister = 4 
semester 
 
 
 
 
 
Karir meningkat 

Tercapai IPK 
lulusan > 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercapai masa 
studi < 4 
semester 
 
 
 
 
 
 
Belum ada 
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lulusan Program 
Magister dan 
Doktor mencapai 
100 persen 
setelah kembali 
mengabdi di 
tempat kerja. 

d. Masa tunggu 
untuk 
mendapatkan 
pekerjaan bagi 
lulusan yang 
belum bekerja 
rata-rata < 1 
tahun mencapai 
80 persen. 

 

setelah lulus PS. 
Magister 
 
 
 
 
 
Masa tunggu < 1 
tahun 
 

trecer study 
 
 
 
 
 
 
Tercapai semua 
alumni sdh 
bekerja 

3 Peningkatan desiminasi 
hasil-hasil penelitian 
dosen dan mahasiswa 

a. Hasil-hasil 
penelitian dosen 
Program 
Pascasarjana 95 
persen 
dipublikasikan 
pada jurnal 
berISSN/terakredi
tasi dan atau 
internasional. 

b. Hasil-hasil 
penelitian 
mahasiswa 
Program 
Pascasarjana 
dipublikasikan 
pada jurnal ilmiah 
mencapai 60 
persen. 

c. Terbentuknya 
jurnal ilmiah di 
masing-masing 
Program Studi 
Magister baik 
pada Program 
Studi Magister 
maupun  Doktor. 

75 % Dosen 
mempublikasi 
hasil penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
50 % hasil 
penelitian mhs 
dipublikasi 
 
 
 
 
 
 
1 journal ilmiah 
@ PS. Magister 
 
 
 
 
 
 

25 % dosen 
mempublikasi 
hasil penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
Belum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercapai 
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d. Hasil-hasil 
penelitian 
digunakan sebagai 
sumber 
pengayaan materi 
pembelajaran dan 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat. 

 

50 % materi 
kuliah 
berdasarkan 
hasil riset 

10 % tercapai 

4 Peningkatan hasil-hasil 
penelitian yang dibiayai 
dari dana eksternal 

a. Hasil-hasil 
penelitian yang 
dibiayai dari 
sumber dana 
eksternal dalam 
negeri rata-rata 
meningkat tiap 
tahun. 

b. Hasil-hasil 
penelitian yang 
dibiayai dari 
sumber dana 
eksternal luar 
negeri rata-rata 
meningkat tiap 
tahun. 

 

Setiap dosen 
mengusulkan 
dana penelitian 
ke ekternal/thn 
 
 
 
 
1-2 penelitian 
menggunakan 
dana ekternal 
luar negeri/thn 

50 % tercapai 
 
 
 
 
 
 
 
belum 

5 Peningkatan minat 
sivitas akademika 
terhadap kegiatan 
pengabdian pada 
masyarakat 

a. Kegiatan 
pengabdian pada 
masyarakat yang 
dilakukan dosen 
rata-rata 
meningkat setiap 
tahun. 

b. Desiminasi hasil 
pengabdian pada 
masyarakat rata-
rata meningkat 
tiap tahun. 

c. Perolehan hasil 
hibah kompetisi 
dari DP3M Dikti 
rata-rata 
meningkat setiap 

Setiap dosen 
melakukan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat/thn 
 
 
Setahun sekali 
ada desiminasi 
 
 
 
50 % 
memperoleh 
dana DP2M Dikti 
 
 

50 % tercapai 
 
 
 
 
 
 
Belum 
 
 
 
 
Belum 
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tahun. 
d. Perolehan dana 

eksternal melalui 
kerjasama bidang 
pengabdian pada 
masyarakat rata-
rata meningkat 
setiap tahun. 

 

 
25 % 
memperoleh 
dana kerjasama 
bidang 
pengabdian/thn 

 
belum 

6 Pembenahan tata pamong a. Fungsi dan 
kewenangan 
lembaga tata 
pamong sangat 
jelas dan 
berfungsi dengan 
baik. 

b. Memiliki 
kebijakan dasar 
mengenai 
pembinaan 
sumberdaya 
manusia. 

c. Memiliki 
pedoman sistem 
tata nilai dan 
kebijakan 
akademik, serta 
rumusan norma 
dan tolak ukur 
penyelenggaraan 
kegiatan 
akademik. 

d. Memiliki 
kebijakan 
penjenjangan 
jabatan akademik, 
penilaian prestasi 
akademik dan 
kecakapan serta 
kepribadian sivitas 
akademika dan 
staf administrasi. 

e. Memiliki 

100 % tata 
pamong 
berfungsi 
dengan baik 
 
 
 
Ada kebijakan 
pembinaan SDM 
 
 
 
 
Ada Pedoman  
Kebijakan 
Akademik, 
Standar 
Akademik, 
pedoman 
akademik dan 
peraturan 
akademik 
 
 
Mengikuti 
penjenjangan 
jabatan 
akademik 
 
 
 
 
 
 
Ada pedoman 

50 % tercapai 
 
 
 
 
 
 
Belum optimal 
 
 
 
 
 
Memiliki 
pedoman 
akademik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebagian sudah 
terpenuhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam proses  
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pedoman 
mengenai 
pelaksanaan 
kebebasan 
akademik, mimbar 
akademik dan 
keilmuan. 

f. Memiliki kode etik  
dosen, tenaga 
kependidikan dan 
mahasiswa. 

g. Memiliki Rencana 
Jangka Panjang, 
Jangka Menengah 
dan Tahunan. 

 

Suasana 
akademik 
 
 
 
 
 
Memiliki tentang 
kode etik 
 
 
Memiliki 
Renstra, Renop, 
RKA dan  PO 

pengerjaan 
 
 
 
 
 
 
Tercapai kode 
etik dosen 
 
 
Tercapai 
 

7 Efektivitas dan efisiensi 
sistem pengelolaan 
bertumpu pada struktur 
organisasi yang ramping 
dan penerapan Sistem 
Informasi Manajemen 
yang handal. 
 

a. Memiliki struktur 
organisasi yang 
efektif efisiensi 
dalam menjalankan 
fungsi organisasi. 

b. Tersusunnya data 
base staff (dosen 
dan tenaga 
administrasi), data 
base prasarana dan 
sarana. 

c. Secara bertahap 
tata kelola 
kelembagaan telah 
didukung oleh 
Sistem Informasi 
Manajemen yang 
handal baik pada 
kegiatan akademik 
maupun non 
akademik. 

d. Memiliki 
kepemimpinan 
institusi yang 
demokratis, 
transparan, dan 
peduli terhadap 

Punya struktur 
organisasi 
 
 
 
Memiliki data 
base dosen dan 
data base 
sarana, 
prasarana 
 
Terwujudnya 
SIM T 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belum  
 
 
 
 
 

Tercapai 
 
 
 
 
Ada data dosen 
dan ada data 
sarana dan 
prasarana 
 
 
Sedang dalam 
proses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belum 
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kinerja institusi. 
e. Pelaksanaan 

pengelolaan 
kegiatan bidang 
akademik dan 
administrasi 
mendukung 
pencapaian visi 
Program 
Pascasarjana. 

f. Memiliki sistem 
monitoring dan 
evaluasi internal 
kinerja institusi 
yang berkelanjutan 
baik secara internal 
dan eksternal. 

 

 
Tercapai  
 
 
 
 
 
 
 
 
Memiliki UPM 
yang 
melaksanakan 
fungsi monev 
internal dan 
BAN-PT monev 
ekternal 

 
Dalam proses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam proses 
pelaksanaan 

8 Peningkatan kualitas 
kerjasama dan kemitraan 
yang sudah ada dengan 
institusi pendidikan dan 
non kependidikan dalam 
dan luar negeri. 

 

Terpeliharanya 
institusi kerjasama 
yang telah lama 
terjalin dan 
terbentuknya 
kerjasama baru di 
bidang tridharma 
perguruan tinggi. 

 

Berlanjutnya 
kerjasama yang 
lama dan ada 
kerjasama baru 

Tercapai 
 

9 Pengembangan 
kerjasama dan kemitraan 
baru dengan institusi 
pendidikan dan non 
pendidikan dalam dan 
luar negeri. 

 

a. Terwujudnya 
aturan-aturan dan 
atau kerangka 
normatif oleh 
institusi yang 
mampu mengatur 
kelembagaan 
(wadah), sistem 
kerjasama, model 
kerjasama serta 
fungsi dan tugas 
satuan kerja 
dan/unit kerja 
dalam merancang, 
melaksanakan dan 
mengoperasionalka
n kerjasama 

Belum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belum 
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dengan pihak 
eksternal. 

b. Terbentuknya pusat 
kerjasama (coop-
centre), 

c. Terselenggaranya 
minimal 2 
kerjasama dan 
kemitraan baru 
dengan institusi 
pendidikan di 
dalam negeri dan 
ada 2 kerjasama 
dengan institusi 
pendidikan luar 
negeri per tahun. 

d. Terselenggara 
minimal 5 
kerjasama dan 
kemitraaan baru 
dengan institusi 
non pendidikan per 
tahun. 

 
 
Belum  
 
 
Ada kerjasama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada kerjasama 

 
 
Belum 
 
 
50 % tercapai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 % tercapai 
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Bab. 5. Pembahasan 

      

     Serapan dana yang telah tertuang pada RKA PPs-Unwar tahun 2013 dan PS. MM, PS. MIH 

dan PS. ML  dan telah direalisasikan, semuanya (100 %) terserap habis, karena semua program 

kerja sudah disiapkan dengan baik, karena PPs-Unwar dengan 3 PS. Magister relatif masih baru 

seperti PPs-Unwar baru > 1 tahun, PS. MM > 2 tahun, PS. MIH 1 tahun 10 bulan  dan PS. ML < 1 

tahun. Jadi dari segi usia masih sangat mudah, sehingga masih banyak dokumen-dokumen dan 

berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menjadi komplit sesuai dengan tuntutan 

borang akreditasi BAN-PT. Suatu contoh sumber daya dosen PS. MM masih kurang, seperti yang 

dipersyaratkan minimal 6 orang dosen tetap yang bergelar S3 (Doktor) masih kurang, belum lagi 

yang bergelar Guru Besar. Untuk itu ke depan pengembangan SDM dosen ini menjadi hal 

penting untuk didorong untuk meningkatkan pendidikan strata 3 dan peningkatan jabatan 

akademik ke Guru Besar. 

     Sarana berupa ruang perkuliahan masih meminjam ruangan di Fak. Kedokteran, Fak. Fisip 

dan Fak. Sastra. Kadang-kadang berbenturan penggunaannya, begitu juga dengan fasilitasnya 

masih setara S1 sehingga kesannya tidak ada perbedaan antara kuliah S1 dengan S2, mudah-

mudahan dengan pembangunan gedung Pascasarjana yang tahun depan dipastikan akan 

rampung di Tahun 2014, tentunya ini akan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan 

jumlah mahasiswa baru yang ingin menyelesaikan studi magisternya di PPs-Unwar. 

      Pelaksanaan RKA PPs-Unwar dengan 3 PS. Magister tahun 2013 sesuai dengan indikator 

kinerja, hampir sebagian sudah sesuai dengan target, tapi sebagian juga belum memenuhi, 

bahkan belum terukur sama sekali, hal ini tentu akan menjadi perhatian untuk rencana  kerja 

dan anggaran di tahun 2014. Indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Peningkatan daya saing seleksi calon mahasiswa untuk meningkatkan mutu raw  input 

dengan memakai indikator kinerja berupa  nilai toefl > 500 dan nilai TPA > 450. Seleksi 

calon mahasiswa baru melalui ujian masuk memang harus dilaksanakan seperti 

penerimaan mahasiswa baru PT lainnya, namun yang mensyaratkan nilai Toefl dan TPA 

masih belum banyak diterapkan oleh pesaing. Dengan tambahan nilai toefl diharapkan 

akan memudahkan mahasiswa untuk memahami text book dan journal lainnya yang 

berbahasa inggris. TPA merupakan tes potensi akademik ini sangat penting agar terlihat 

kecerdasan mahasiswa dalam mengambil keputusan, untuk itu TPA ini sangat penting 

agar semua mahasiswa dapat menyelesaikan studi tetap waktunya. Kedua tes tersebut 

di atas memang sesuai yang dipersyaratkan oleh Borang Akreditasi BAN-PT.  

2. Peningkatan daya saing lulusan, dicirikan oleh IPK lulusan > 3,5 untuk semua PS. 

Magister pada yudisium I yang lalu sudah tercapai, dimana IPK rata-rata Yudisiawan > 

3,75. Hal ini menunjukan bahwa interaksi proses pembelajaran antara mahasiswa 

dengan dosen berjalan sangat baik, sehingga apa yang diajarkan oleh dosen dapat 

dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Disamping itu bahan baku mahasiswa semua 
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sudah bekerja diberbagai instansi, sehingga telah memiliki pengalaman dibidangnya 

masing-masing. 

3. Masa studi rerata PS. Magister = 4 semester. Masa studi ini pada acara yudisium yang 

lalu telah terpenuhi < 4 semester atau < 2 tahun. Hal ini ditunjukan dengan masa studi 

Yudisiawan untuk PS. MM adalah 1 tahun 10 bulan, sedangkan untuk PS. MIH adalah 1 

tahun 6 bulan. Proses penyelesaian studi mahasiswa yang tepat waktu ini menunjukan 

organisasi dan tata kelola PPs-Unwar dan Ka.PS. Magister berjalan dengan baik, dalam 

rangka mendukung proses administrasi disamping peran dosen pembimbing tesis sangat 

koperatif untuk menyelesaikan tesis mahasiswa. 

4. Hasil-hasil penelitian dosen PPs-Unwar 95 % dipublikasi pada journal ISSN/terakreditasi 

atau internasional. Ditargetkan 75 % dosen mempublikasi hasil penelitiannya. Capaian 

baru 25 % dosen mempublikasi hasil penelitiannya dikarenakan masih belum 

tersedianya media publikasi yang akomodatif untuk penelitian dosen. Dosen belum 

merasa bahwa kewajiban untuk mempublikasi hasil penelitian, sehingga perlu ada 

rangsangan atau subsidi, karena mempublikasi hasil penelitian ada beban administrasi 

yang cukup mahal agar hasil penelitian dapat dimuat. Ditahun mendatang hal ini akan 

disikapi agar dosen termotivasi untuk mempublikasi hasil penelitiannya. 

5. Terbentuknya jurnal ilmiah di masing-masing PS. Magister untuk mengakomodasi hasil 

penelitian dosen maupun hasil penelitian tesis mahasiswa sesuai dengan surat edaran 

Dikti, bahwa mahasiswa dinyatakan lulus, jika hasil penelitian tesisnya telah dipublikasi 

pada jurnal ilmiah. Dengan tercapainya jurnal di masing-masing PS. Magister, maka 

suasana akademik akan semakin baik. 

6. Penelitian dosen didanai oleh dana ekternal, saat ini masih terus didorong para dosen 

sesuai kalender penelitian yang sudah dijadwalkan di Dikti, maka diharapkan seluruh 

dosen untuk mengajukan proposal penelitian sesuai dengan skim-skim yang diinginkan. 

Sehingga dengan demikian besar kemungkinan untuk didanai oleh pihak ekternal. Ke 

depan tentunya hal ini akan didorong dengan meningkatkan secara rutin desiminasi 

skim-skim penelitian dengan mendatangkan penceramah yang menguasai bidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga target capaian bisa terpenuhi. 

7.  Pembenahan tata pamong. Sebagai institusi yang baru berdiri kurang lebih 2 tahun, 

maka banyak hal administrasi belum dapat berperanan optimal, masih menyesuaikan, 

walaupun OTK PPs-Unwar sudah ada dan sudah disyahkan, tapi belum dapat diikuti. Hal 

ini perlu ada penjelasan-penjelasan dan komitmen semua pihak untuk menjalankan 

fungsi dan kewenangan masing-masing. Reward dan funnishment perlu ditegakkan 

dengan tegas. 

8. Sistem informasi manajemen (SIM T) belum dapat berjalan dengan optimal, masih 

dalam proses, lemahnya SDM dan kurang sarana infrastruktur seperti web site yang 

masih setengah hati dan terus perlu dimantapkan dengan pelatihan SDM yang kontiniu. 
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9. Pengembangan kerjasama dan kemitraan baru dengan institusi pendidikan dan non 

pendidikan masih terus perlu ditingkatkan, karena tanpa kerjasama dan tukar menukar 

informasi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

sangat sulit bagi institusi untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif 

dikalangan civitas akademika. Untuk berkembang seperti itu perlu ada wadah khusus 

yang menangani bidang kerjasama baik dalam dan luar negeri termasuk KSO berupa 

implementasinya lebih lanjut berdasarkan kerjasama yang telah disepakati.  
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Bab. 6. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

6.1. Kesimpulan      

     Berdasarkan hasil uraian yang dijelaskan didepan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Lakis PPs-Unwar tahun 2012 tidak dapat dilaporkan, karena PPs-Unwar belum 

memiliki RKA dan Renop sebagai indikator lakis. 

2. RKA PPs-Unwar dan 3 PS. Magister yaitu MM, MIH, ML tahun 2013 telah berjalan 

dengan baik, walaupun disana-sini masih ada yang perlu ada komitmen untuk 

disepakati. 

3. Serapan dana RKA tahun 2013 terealisasikan mendekati 100 %. Hal ini membuktikan, 

bahwa perencanaan program sudah direncanakan dengan baik.  

4. Indikator kinerja yang sudah dicanangkan sebagian sudah dapat dicapai dan 

sebagian masih dalam proses menuju peningkatan, tapi ada juga yang belum dapat 

berjalan sama sekali karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta 

dukungan pendanaan yang masih kurang, sehingga dukungan itu masih perlu 

ditingkatkan. 

5. Implementasi tupoksi sesuai OTK PPs-Unwar perlu ditegaskan, sehingga tidak ada 

yang tidak pelaksana tugas yang tidak sesuai dengan fungsinya. 

 

6.2. Rekomendasi 

     Berdasarkan pelaksanaan RKA tahun 2013, maka dapat diajukan beberapa 

rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti di tahun berikutnya sbb : 

1. RKA Tahun 2013 PPs-Unwar sudah dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan 

jadwal, sehingga RKA  ditahun mendatang perlu dipersiapkan dengan matang, 

termasuk pengguna anggaran, agar lakis dapat diselesaikan tepat waktu. 

2. Realisasi pendanaan sesuai RKA yang berbasis tri wulanan dapat dialokasikan  tepat 

waktu, sehingga kegiatan/aktivitas dan pelaporan dapat berjalan tepat waktu. 

3. Mengingat PPs-Unwar merupakan unit pengelola PS. Magister yang baru berusia 2 

tahun, diharapkan serapan pendanaan yang dapat dialokasi di RKA PPs-Unwar 

melebihi 60 %, sehingga pelaksanaan tri dharma dapat menjangkau 7 standar 

borang akreditasi BAN-PT. 
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Lampiran 1. Program Kerja, Alokasi Dana, Pelaksana dan Hasil kegiatan  

No No. Butir Program Kerja RKA 2013 Pelaksana  Hasil Kegiatan 

I II III IV 

1 B.18.1.1.1 Pembuatan 
Renstra PPs-
Unwar 2013-
2018 

7.500.000,-    SK. 
Direktur/Tim 

Renstra PPs-
Unwar 2013-
2017 

2 B.18.1.2.1 Pembuatan 
Kegiatan 
Monevin 
terhadap PPs-
Unwar dan PS. 
Magister 

 5.000.000,-  5.000.000,- SK. 
Direktur/Tim 

Laporan Hasil 
Monevin PPs-
Unwar dan PS 
Magister 

3 B.18.1.2.2 Menyediakan  
ATK , 
pengadaan 
surat dan 
dokumen 

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Wadir II/KTU Kelancaran 
administrasi 

4 B.18.1.2.3 Penyusunan 
data borang 
akreditasi unit 
pengelola PPs-
Unwar 

10.000.000   10.000.000 SK 
Direktur/Wadir 
I dan II/UPM  

Buku IIIB  
Borang unit 
pengelola dan 
Bukti-bukti 
fisik dokumen 
boring 

5 B.18.1.3.1 Melakukan 
kegiatan 
promosi 
audiensi 
penerimaan 
mahasiswa 
baru 
ganjil//genap 

7.500.000  7.500.000  SK Direktur Laporan 
penerimaan 
mahasiswa 
baru PPs-
Unwar/PS 
Magister ganjil 
dan genap 

6 B.18.1.3.2 Membuat 
pedoman 
penerimaan 
mahasiswa 
baru PPs-
Unwar 

3.000.000    SK Direktur Pedoman 
penerimaan 
mahasiswa 
baru 

7 B.18.1.3.3 Melaksanakan 
kuliah umum 
bagi 
mahasiswa 
PPs-Unwar 

 7.500.000  7.500.000 SK Direktur Laporan Kuliah 
Umum 
semester 
ganjil/genap 

8 B.18.1.4.1 Membuat 
pedoman 
rekam jejak 

 3.000.000   SK Direktur Pedoman 
rekam jejak 
dosen dan 
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kinerja dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

tenaga 
kependidikan 

9 B.18.1.4.2 Memperlancar 
kegiatan 
proses 
pembelajaran 
sore-malam 
hari 

3.000.000  3.000.000 3.000.000 SK Direktur Kelancaran 
proses 
pembelajaran  

10 B.18.1.5.1 Seminar 
Regional 

 10.000.000   SK Direktur Laporan 
seminar 
regional 

11 B.18.1.5.2 Melaksanakan 
rapat 
struktural 
bulanan 

1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 Absensi rapat Kelancaran 
adminisrasi 

12 B.18.1.5.3 Pengadaan 
banten 
canang, pejati, 
dan segehan  

1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 KTU Perasaan 
nyaman 

13 B.18.1.6.1 Pembuatan 
pedoman 
pembayaran 
dosen 

5.000.000    SK Direktur Laporan 
pedoman 
pembayaran 
dosen  
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PROGRAM KERJA PELAKSANA 
ANGGARAN TRIWULAN (Rp) Hasil 

Kegiatan 
 NO   POST  

    I II III IV 

1  B.18.2.2.1  

Melaksanakan  
penyusunan 
borang akreditasi 
PS. MM. 

 PS. MM 

10.000.000 20.000.000   Berkas 
borang 

akreditasi 
PS. MM. 

2  B.18.2.2.2  
Melaksanakan 
rapat dosen PS. 
MM 

 PS. MM 

400.000  400.000  Keputusan 
rapat 

      
3  

B.18.2.2.3 
Melaksanakan 
Studi Banding 

PS. MM 
10.000.000    Studi 

banding ke 
UI Jakarta 

      
4  

B.18.2.2.4 
Menerbitkan 
jurnal PS. MM 

Redaktur PS. 
Magister 

2.500.000  2.500.000  Jurnal PS. 
MM 

      
5  

B.18.2.2.5 
Berlangganan  
banten 

PS. MM 
300.000 300.000 300.000 300.000 Tersedia 

banten 

      
6  

B.18.2.2.6 
Menyediakan 
tenaga keamanan 
dan kebersihan 

PS. MM 

2.700.000 2.700.000 2.700.000 
 
 
 

 

2.700.000 Keamanan 
dan 

kebersihan 
lingkungan 

kuliah 

      
7  

B.18.2.2.7 
Sembahyang ke 
pura, kegiatan 
suka duka. 

PS. MM 

500.000 500.000 500.000 500.000 Sembahyan
g ke pura 

Rawamangu
n 

      
8  

B.18.2.2.8 

Membeli ATK 
penunjang 
administrasi  PS. 
MM 

PS. MM 

500.000 500.000 500.000 500.000 ATK 
penunjang 

administrasi  
PS. MM 

      
9  

B.18.2.2.9 Menyusun Epsbed PS. MM 
2.000.000  2.000.000  Laporan 

Epsbed 

    
10  

B.18.2.2.10 
Menyusun RKA 
dan PO 

PS. MM 

   3.000.000 RKA dan PO 

    
11  

B.18.2.2.11 

Menyusun 
laporan 
bulanan/triwulan/
semester/tahunan 

PS. MM 

3.000.000  3.000.000  Laporan 
bulanan/tri
wulan/seme
ster/tahuna

n 
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12  

B.18.2.2.12 
Melaksananakan 
promosi  

PS. MM 
5.000.000  5.000.000  Promosi 

    
13  

B.18.2.2.13 
Melaksanakan 
komunikasi 
internal/ekternal. 

PS. MM 

600.000 600.000 600.000 600.000 Terlaksanan
ya 

komunikasi 
internal/ekt

ernal. 

    
14  

 B.18.2.4.1  

Mengikuti 
seminar/ 
lokakarya/ 
penataran/ 
workshop/studi 
banding 

Dosen  PS. 
MM 

500.000 500.000 500.000 500.000 Mengikuti 
seminar di 

BI Denpasar 

    
15  

 B.18.2.4.2  

Melaksanakan 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
Ang. IV 

PS. MM 

2.500.000  2.500.000  Mahasiswa 
Baru Ang. IV 

    
16  

 B.2.4.3  
Melaksanakan 
Matrikulasi 
mahasiswa baru 

PS. MM 

14.050.000  14.050.00
0 

 Terlaksanan
ya 

Matrikulasi 
mahasiswa 

baru 

    
17  

 B.18.2.4.4  
Melaksanakan 
UTS 

PS. MM 
6.150.000 6.150.000 6.150.000  UTS 

    
18  

 B.18.2.4.5  
Melaksanakan 
PBM kamis , jumat 
dan sabtu 

  PS. MM 

59.000.000 59.000.000 59.000.00
0 

59.000.000 PBM kamis , 
jumat dan 

sabtu 

    
19  

 B.18.2.4.6  
Melaksanakan 
UAS 

PS. MM 
6.150.000 6.150.000  12.300.000 UAS 

    
20  

 B.18.2.4.7  Menyediakan PA PS. MM 
600.000 600.000 600.000 600.000 Adanya PA 

    
21  

 B.18.2.4.8  
Menyediakan 
bimbingan tesis 

PS. MM 

14.300.000  17.600.00
0 

 Bimbingan 
tesis 

    
22  

 B.18.2.4.9  
Pengujian 
proposal tesis 

PS. MM 
16.250.000  20.000.00

0 
 Ujian 

Proposal 
Tesis 

    
23  

 B.18.2.4.1  Pengujian tesis PS. MM 
16.250.000  20.000.00

0 
 Ujian tesis 
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NO POS Program Kerja RKA 2013 Pelaksana  Hasil Kegiatan 

I II III IV 

1 B.18.3.2.1 Penyusunan Buku 
Panduan 
Akademik 
Penyelenggaraan 
PS. MIH tahun 
2012 

5.000.000   5.000.000 Panitia  
PS MIH 

Tersusunnya draf 
buku panduan 
akademik 

2 B.18.3.2.2 Penyusunan Buku 
Panduan 
Pembuatan Tesis  

3.000.000   3.000.000 Panitia  
PS MIH 

Tersusunnya draf 
buku panduan 
Penyusunan Tesis 
MIH Pascasarjana 
Unwar 

3 B.18.3.2.3 Rapat PS. MIH 
Pascasarjana 
Unwar 

100.000 100.000 100.000 100.000 Panitia  
PS MIH 

Hasil-hasil 
keptusan rapat 

4 B.18.3.2.4 Penyusunan RKA 
dan PO 

500.000    Panitia  
PS MIH 

RKA dan PO 
tersusun 

5 B.18.3.2.5 Penyusunan 
Laporan Program 
Studi Berbasis 
Evaluasi Diri PS. 
MIH Pascasarjana 
Unwar 

 2.000.000  2.000.000 Panitia  
PS MIH 

Laporan 
terselesaikan 
sesuai waktu 

6 B.18.3.2.6 Penyusunan 
Laporan 

 1.000.000  1.000.000 Panitia  
PS MIH 

Laporan 
teselesaikan 

    
24  

 B.18.2.3.1  
Menyediakan jas 
almamater 
mahasiswa 

PS. MM 
10.875.000    Jas 

almamater 
mahasiswa 

    
25  

 B.18.2.5.1  
Melaksanakan 
kuliah umum 

PS. MM 
5.000.000  5.000.000  Kuliah 

umum 

    
26  

 B.18.2.7.1  
Melakukan 
Penelitian 

PS. MM 
5.000.000    Hasil 

Penelitian 

    
27  

 B.18.2.7.2  

Melakukan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Dosen  PS. 
MM 

 5.000.000   Pengabdian 
kepada 

masyarakat 
Di Pura 

Rawamangu
n 
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sesuai waktu 

7 B.18.3.2.7 Penyusunan Data 
Borang Akreditasi 

5.000.000   5.000.000 Panitia  
PS MIH 

Data tersusun 
sesuai dengan 
butir boring 

8 B.18.3.2.8 Pengadaan ATK 1.250.000  1.250.000  Panitia  
PS MIH 

ATK Tersedia 

9 B.18.3.2.9 Penyelenggaraan 
Promosi 

3.000.000   3.000.000 Panitia  
PS MIH 

Promosi 
terlaksana sesuai 
dengan media 
yang ada 

10 B.18.3.2.10 Pembelian Banten 525.000 525.000 525.000 525.000 Panitia  
PS MIH 

Banten tersedia 
sesuai kebutuhan 

11 B.18.3.3.1 Pengadaan Jas 
Almamater 

9.375.000   9.375.000 Panitia  
PS MIH 

Jas almamater 
tersedia 

12 B.18.3.3.2 Penerbitan Jurnal 1.500.000  1.500.000  Panitia  
PS MIH 

Adanya jurnal 
ilmiah yang ber 
ISSN 

13 
 
 

B.18.3.4.1 Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

 26.400.000  26.800.000 Panitia  
PS MIH 

Terselenggaranya 
penerimaan 
mahasiswa baru 

14 B.18.3.4.2 Kegiatan 
Pembelajaran 

78.000.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000 Panitia  
PS MIH 

Terselenggaranya 
proses belajar 
mengajar 

15 B.18.3.4.3 Pelaksanaan UTS 2.000.000  2.000.000  Panitia  
PS MIH 

Terselenggaranya 
UTS 

16 B.18.3.4.4 Pelaksanaan UAS  2.000.000  2.000.000 Panitia  
PS MIH 

Terselenggaranya 
UAS 

17 B.18.3.4.5 Penugasan Tenaga 
Keamanan 

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Panitia 
PS. MIH 

Keamanan 
Terjamin 

18 B.18.3.4.6 Penugasan Tenaga 
Kebersihan 

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Panitia  
PS MIH 

Ruang kuliah rapi 
dan bersih 

19 B.18.3.4.7 Penugasan Dosen 
PS. Sebagai PA 

300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Panitia  
PS MIH 

Kebutuhan 
mahasiswa 
dalam bimbingan 
akademis 
terlayani 

20 B.18.3.4.8 Perjalanan Dinas 
Bagi Pengelola dan 
Dosen 

300.000 300.000 300.000 300.000 Panitia  
PS MIH 

Terbentuknya 
jalinan kerjasama 
antar instansi 
yang terkait / 
tambahan 
informasi untuk 
pengembangan 
Prodi 

21 B.18.3.4.9 Tunjangan 
Komunikasi bagi 
Pengelola 

300.000 300.000 300.000 300.000 Panitia  
PS MIH 

Komunikasi dan 
koordinasi tugas 
berjalan dengan 
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baik 

22 B.18.3.4.10 Pemeliharaan IT 300.000 300.000 300.000 300.000 Panitia  
PS MIH 

IT dapat berjalan 
dengan baik 

23 B.18.3.4.11 Pengadaan Pulsa 
Modem 

300.000 300.000 300.000 300.000 Panitia  
PS MIH 

Dapat akses 
internet sesuai 
kebutuhan 

24 B.18.3.5.1 Lokakarya 
Penyempurnaan 
Kurikulum 

 3.000.000   Panitia  
PS MIH 

Kurikulum telah 
disempurnakan 

25 B.18.3.5.2 Mengadakan 
Kuliah Umum 

5.000.000  5.000.000  Panitia  
PS MIH 

Kuliah umum 
terselenggara 

26 B.18.3.5.3 Mengadakan 
Seminar 

   5.000.000 Panitia  
PS MIH 

Seminar 
terselenggara 

27 B.18.3.5.4 Mengadakan Studi 
Banding 

5.000.000  5.000.000  Panitia  
PS MIH 

Studi banding 
terselenggara 

28 B.18.3.5.5 Menyelenggarakan 
Pelatihan Singkat 

- - - - Panitia  
PS MIH 

Pelatihan 
terselenggara 

29 B.18.3.5.6 Menyelenggarakan 
Bimbingan Tesis 

  41.600.000  Panitia  
PS MIH 

Bimbingan 
terselenggara 

30 B.18.3.5.7 Menyelenggarakan 
Ujian Proposal 

  18.000.000  Panitia  
PS MIH 

Ujian proposal 
terselenggara 

31 B.18.3.5.8 Menyelenggarakan 
Ujian Tesis 

   36.000.000 Panitia  
PS MIH 

Terselenggaranya 
Ujian Tesis 

32 B.18.3.7.1 Menyelenggarakan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

 3.000.000  3.000.000 Panitia  
PS MIH 

Pengbdian 
terselenggara 

33 B.18.3.7.2 Melaksanakan 
Penelitian Dosen 

  3.000.000  Panitia  
PS MIH 

Adanya hasil 
penelitian 

 

NO POS Program Kerja RKA 2013 Pelaksana  Hasil 
Kegiatan I II III IV 

1 B.18.4.1.
1 

Penyusunan 
Visi dan Misi 
PS S2 
Linguistik 

5.000.000    Surat Tugas 
PS. ML 

Terbentukny
a Visi dan 
Misi PS. ML 

2 B.18.4.2.
3 

Rapat rutin 
kegiatan PBM 

   500.000    Surat 
undangan 
PS. ML 

Evaluasi 
kegiatan 
PBM 

3 B.18.4.2.
4 

Penyusunan 
RKA dan PO 

3.500.000    Tim 
penyusun 
RKA dan PO 

RKA dan PO 
2013 

4 B.18.4.1.
1 

Promosi, 
audiensi, 
penerimaan 
mahasiswa 

8.000.000    SK Direktur 
Pascasarjan
a 

Terjaringnya 
mahasiswa 
baru PS. S2 
Linguistik 
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baru angkatan I 

5 B.18.4.3.
3 

Monitoring 
perkuliahan 

1.500.000    Surat Tugas 
Direktur 
Pascasarjan
a 

PBM berjalan 
lancar 

6 B.18.4.3.
6 

Bimbingan 
mahasiswa 

1.500.000    SK Direktur 
Pascasarjan
a 

Bimbingan 
Akademik 
berjalan 
lancar 

7 B.18.4.5.
1 

Sosialiasi dan 
desiminasi 
kurikulum 

5.000.000    Surat Tugas 
PS. ML 

Kurikulum 
PS. S2 
Linguistik 
Pascasarjana 
Unwar 

8 B.18.4.5.
2 

Penyusunan 
SAP  

1.260.000    Surat Tugas 
PS. ML 

SAP untuk 
lima mata 
kuliah 

9 B.18.4.5.
3 

Pengadaan 
canang, 
banten 

656.000    - Kegiatan 
lancar 

10 B.18.4.6.
1 

Pengadaan 
buku dan 
karya ilmiah 

5.000.000    - Buku-buku 
dan karya 
ilmiah 

11 B.18.4.6.
2 

Pengadaan 
Komputer dan 
printer 

7.500.000     Komputer 
dan printer 

12 B.18.4.6.
3 

Komunikasi 
dan sosialisasi 

   600.000     Komunikasi 
dgn staff 
lancar 

13 B.18.4.6.
5 

Perawatan IT 2.500.000     IT terawat 

14 B.18 PBM 17.500.00
0 

    PBM lancar 

15 B.8 Seminar 
Bahasa dan 
gender 
(subsidi) 

   
1.000.000 

    Seminar 

16 B.18.4.6.
4 

PBM  17.500.00
0 

   PBM  lancar 

17 B.18.4.2.
1 

Penyusunan 
buku pedoman 
akademik 

    
5.000.000 

   Buku 
Pedoman 
Akademik 

18 B.18.4 Promosi, 
audiensi, 
penerimaan 
mahasiswa 
baru 

  8.000.00
0 

  Mahasiswa 
baru 
angkatan II 
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19 B.18.4 Penyusunan 
buku pedoman 
penulisan tesis 

  2.500.00
0 

  Buku 
pedoman 
penulisan 
tesis 

20 B.18.4 Bimbingan 
mahasiswa 

  1.500.00
0 

  Bimbingan 
lancar 

21 B.18.4 Pengadaan 
banten,canang
, segehan 

  909.000   Kegiatan 
lancar 

22 B.2.1.1 Perjalanan 
dinas 
pengurusan 
borang S2 
Linguistik 

  4.000.00
0 

  Borang 
terkirim 

23 B.8 Pembuatan 
Borang 

  9.500.00
0 

  Dokumen 
Borang 

         

23 B.18.4 PBM    49.000.00
0 

 PBM lancar 

24 B.18.4.2.
3 

Rapat internal 
PS. ML 

   500.000 Surat 
undangan 
PS. ML 

Kegiatan PS. 
ML lancar 

25 B.18.4.6.
3 

Bimbingan 
mahasiswa 

   1.500.000 SK Direktur Bimbingan 
lancar 

26 B.18.4.3.
3 

Monitoring 
perkuliahan 

   1.500.000 SK Direktur Perkuliahan 
lancar 

27 B.18.4.5.
2 

Penyusunan 
SAP 

   1.260.000 Surat Tugas 
PS. ML 

SAP 

28 B.18.4.6.
3 

Komunikasi 
dan sosialisasi 

   600.000  Komunikasi 
lancar 

29 B.18.4.5.
3 

Pengadaan 
canang, 
banten, 
segehan 

   1.000.000  Kegiatan 
lancar 

30
. 

B.18.4.3.
4 

Menghadiri 
Seminar 
Internasional 

    850.000  Sertifikat 

31 B.18.4.3.
2 

Studium 
General 

   3.790.000  Laporan 
Studium 
general  

 

 

 

 

 


